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ážení čtenáři, věřím, že při čtení
tohoto čísla Babického zpravodaje
nenarazíte na tolik zlomyslností
tiskařských šotků, kteří v minulém čísle
vydatně řádili. Babický zpravodaj díky své
čtvrtletnosti nemá ambice být zpravodajským
deníkem, ale spíše médiem informací navíc,
které nám přibližují zajímavosti z historie,
okolí a současně mapují zajímavé dění v obci.
Jsem rád, že je zde skupina lidí, která se jeho
přípravě věnuje, a myslím, že se jim to daří.
Pokud ovšem toužíte po aktuálních
informacích, je možné využít aplikaci pro
chytré telefony V OBRAZE, kterou lze
stáhnout na webových stránkách obce
v pravém sloupečku. Dalším zdrojem
informací je zasílání aktualit na e-mail, odkaz
na něj je na hlavní stránce obce vpravo dole.
Babice nad Svitavou jsou již dostupné
i na facebookových stránkách. Mnozí z vás
si všimli, že webové stránky obce se změnily
a postupně se je snažíme naplnit aktuálními

daty. Pro lepší vzhled stránek by se nám
hodily fotografie Babic, nejbližšího okolí či
přírodních krás. Z tohoto důvodu plánujeme
vyhlásit fotografickou soutěž, tak sledujte
webové stránky obce.
Pokud potřebujete vyřídit své záležitosti
na obecním úřadě, jsou vám k dispozici tři
dny: pondělí (8–17), středa (8–16) a pátek
(8–10). V úterý a čtvrtek nemusí být paní
úřednice vždy k dispozici. Pokud potřebujete
neodkladně například ověřit podpis či něco
jiného, prosím zavolejte si (545 237 208)
a domluvte se na čase návštěvy mimo úřední
hodiny. Na stránkách obce je uvedené
i telefonní číslo na starostu a místostarostu,
pokud potřebujete probrat některá témata, se
kterými vám dámy z úřadu nepomohou.
Přeji vám, abyste v letním období načerpali
mnoho sil, užili si volný čas se svými blízkými
a nám všem šťastný návrat z dovolené.
Krásné léto plné pohody vám přeje
Eduard Levý

NOVÁ SPORTOVNÍ
TRADICE V BABICÍCH
renér našich malých basketbalistů
Ota Rotrekl uspořádal ve spolupráci
s trenérem brněnských Kohoutů
Jiřím Hofírkem závěrečný turnaj malých
basketbalistů. Ten se konal 9. června 2019
v babické sokolovně. Soutěže o Putovní
pohár Oty Rotrekla se zúčastnil ještě oddíl
Sokol Podolí.
Každý tým urval jednu výhru, a tak o vítězi
rozhodly body z dovednostních soutěží.
Putovní pohár zůstává v Babicích nad
Svitavou, na druhém místě skončil Sokol
Podolí a třetí se umístili Kohouti.
Při závěrečném ceremoniálu převzal Ota
Rotrekl plaketu za práci s mládeží z rukou

T

starosty a místostarosty obce. Děkujeme
za péči a rozvoj babických dětí a do dalších
let přejeme mnoho sil a pevné zdraví.
V září se bude konat nábor nových hráčů
do babického týmu (chlapci a dívky 5–10 let),
informace budou na stránkách babického
Sokola. Foto z akce najdete na straně 18. (ap)

SK Babice nad Svitavou nabízí
pronájem prodejního kiosku na
fotbalovém hřišti.
Více informací na u Josefa Ševčík
a
na tel. čísle 605 828 222.
Zn. Spěchá!

FOTOEDITORIAL

FOTOEDITORIAL

BABICE
SLUNCEM ZALITÉ
Pohled na Babice, který se naskýtá poutníkovi, rozjásá srdce každého Babičáka.
Foto: Josef Doležal
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STA LO S E V B A B I C Í C H

STALO SE V BA B ICÍCH

BUDE V BABICÍCH
ZNOVU JUNÁK?

V

neděli 7. dubna se v sokolovně
uskutečnila
schůzka
zájemců
o obnovu Junáka v Babicích nad
Svitavou, které se zúčastnila necelá desítka
rodičů. Bohužel se zatím nenašel nikdo, kdo
by Junáku aktuálně mohl věnovat výraznější
část svého volného času. Přítomní se shodli,

že kroužek Ferdy Mravence by se mohl
Junákem přinejmenším inspirovat a tím i více
sjednotit působení jednotlivých průvodců
tohoto kroužku na děti. Obnovení Junáka
se tedy zatím odkládá na neurčito. O historii
Junáka v Babicích se můžete dočíst na
straně 28.
Pavel Obrdlík

ZÁJEZD DO TELČE

S

polek
zdravotně
postižených
uspořádal ve středu 15. května
zájezd do Telče. První zastávkou
na trase byl premonstrátský klášter v Nové
Říši. Prohlédli jsme si kostel sv. Petra a Pavla
s nádhernou výzdobou a také nás zaujala
kazatelna, která je unikátním řezbářským
dílem.
Z Nové Říše jsme odjeli do nedaleké Telče.
Po společném obědě jsme navštívili zámek.

Jedna skupina si prohlédla renesanční
sály a druhá obytné místnosti posledních
majitelů zámku. Zámek v Telči je častou
kulisou pohádek i jiných filmů. O tom jsme
se mohli přesvědčit na nádvoří, kde filmaři
připravovali kulisy pro nové natáčení.
Přešli jsme na náměstí, a protože vydatně
pršelo, prošli jsme suchou cestou podloubím.
Zájezd se všem 34 účastníkům líbil a již se
těšíme na ten podzimní.
Petr Friák

JAK JSME UKLÍZELI LES

BABIČTÍ HASIČI ZÍSKALI BRONZ

V

S

edení obce děkuje všem, kteří 27.
dubna dorazili a pomohli uklidit
některá zákoutí v okolí Babic nad
Svitavou. Jsme rádi, že se do akce zapojili
i naši náctiletí a děti. Třeba si uvědomí, že
než vyhazovat odpadky po okolí, je lepší

odpad třídit a odevzdávat tam, kam patří!
Hlavní skupina výrazně pročistila okolí
Mordoven, malá skupinka se postarala
o okolí turistických cest kolem Alexandrovky
a hasiči o cestu k nádraží. Velký dík patří
SDH Babice za svoz.
Eduard Levý

ČARODĚJNICE VYPROVODILI
ZPĚVEM I TANCEM

Č

arodějnice se u nás v Babicích
tradičně slétají posledního dubna,
letos měly sraz opět na sokolském
dvoře. V pět hodin odpoledne byly téměř
všechny čarodějnice se svým doprovodem
připravené, uprostřed dvora na velké hranici
byla již ta nejkrásnější nachystána ke svému
upálení.
Hudební program zahájily děti ze základní
školy svým pásmem. Zazpívaly písničky,
které nacvičily s paní učitelkou Jitkou
Kvapilovou, anglické písně pod vedením
pana učitele Jiřího Peroutky a písně v podání
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sboru vedeného paní učitelkou Pavlínou
Zouharovou.
Po školním pásmu zpívala babická skupina
Wpohodě a pak už byl čas čarodějnic sečten
a došlo k zapálení velké vatry. Zlatý hřeb
večera připravila kapela Zelená pára, která
hrála nadšeným tanečníkům skvělé vály až
do půlnoci.
Děkujeme sokolům za další vyvedenou akci.
Fanoušci Zelené páry se už těší na Letní
noc, kde bude kapela Zelená pára opět hrát
k poslechu a hlavně k tanci.
Kateřina Golíková

kvělé třetí místo přivezli naši hasiči
z krajské soutěže ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, která
se konala v sobotu 25. května ve Velkých
Opatovicích. Uspěli v konkurenci devíti
družstev.
Soutěž je určená pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů z Jihomoravského
kraje, předurčených k zásahům u dopravních

nehod. Z celkového počtu 11 jednotek se
soutěže zúčastnilo 9 plus jedna hostující
z Pardubického kraje. Krajské kolo je
součástí odborné přípravy. Vítězné domácí
družstvo z Velkých Opatovic postupuje jako
reprezentant JMK na mistrovství republiky,
které se bude konat 4.–5. října v Olomouci.
Marek Starý

TÉMA

STALO SE V BA B ICÍCH

KONINA POBAVILA, POUČILA
I POMOHLA

V

neděli 2. června jsme v Babicích,
stejně jako každý rok, oslavili Den
dětí. Letos bylo tolik očekávané
a vytoužené téma – Konina. Děti si mohly
vyzkoušet, jak správně osedlat koně, jak
na něj vyskočit, jízdu parkurem, trefit se
šípem z luku do terče či hodit podkovou
na cíl. Nechybělo ani kydání hnoje ze stáje,

děti se dozvěděly, co kůň žere, ale hlavně se
k tomu všemu mohly svézt na živém koni
nebo poníkovi.
Počasí nás sice chvilku postrašilo, ale nakonec
se vyjasnilo a umocnilo nám tak dobrou
náladu, kterou podtrhla i místní kapela
Wpohodě, jež svým koncertem celou akci
korunovala. Děti brilantně zvládly všechny
úkoly a mohly si tak odnést odměnu
v podobě keramické podkovy.
Konina byla akcí benefiční, peníze se vybíraly
na dobrovolném vstupném, drobném
občerstvení a malování na obličej. Místní
babičtí koně svou odměnu odmítli, proto
celá vybraná částka 7452 Kč putovala
do Řícmanic na White Rose Ranch paní
Stejskalové, která je využije na hipoterapii
pro hendikepované děti. Ne každá rodina si
může dovolit tolik potřebnou, ale finančně
náročnou terapii.
Tímto chci jménem Babyky ještě jednou
poděkovat, že jste přišli, pobavili se a pomohli
dobré věci.
Veronika Rossi

MILION CHVILEK PRO
DEMOKRACII V BABICÍCH

I

I v Babicích nad Svitavou se sešli občané
na podporu demokracie a nezávislosti
justice. 28. května svůj čas věnovalo 22
dospělých a 11. června přišlo 25 (převážně
jiných) dospělých. Přítomní se shodli, že je
zcela nepřijatelné, aby nadále byla premiérem
osoba, která je trestně stíhána pro dotační
8

podvod a usvědčena z mnoha závažných lží.
Osoba, která neoprávněně vysává veřejné
rozpočty navzdory děsivému střetu zájmů.
Uvědomme si, že AB si ročně z rozpočtu
neoprávněně posílal peníze v hodnotě asi sto
dostaveb naší MŠ a ZŠ.
Pavel Obrdlík

KOSTEL
SV. JANA
KŘTITELE
CO O NĚM VÍME?
NÁŠ KOSTEL PATŘÍ K DOMINANTÁM BABIC.
DALI JSME DOHROMADY VŠE, CO JE NÁM
O JEHO HISTORII ZNÁMO.

Text: Marek Peška
Foto: Josef Doležal, Muzeum města Brna a archiv
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TÉMA

TÉM A

O

d položení základního kamene
byl babický kostel místem, kde
začínaly a končily životy většiny
obyvatel vesnice. Před oltářem se zahajovaly
všechny slavnosti a pouti. Po dlouhá staletí
to byla také jediná kamenná stavba, která
již z dálky vynikala nad dřevěnými domky
kolem staré návsi.

Rozplést jeho nejstarší historii je však velmi
obtížné. O to silnější je pokušení ponořit se
do hlubin, rozvířit naše poznání a odhalit, co
zůstává skryto. V tomto pátrání se snažíme
chytit doslova každého stébla, které nám
přijde do cesty. Jednou je to starý nápis, jindy
nějaká zatoulaná listina, nějaký plánek, nebo
pár starých střepů v zemi.
Takový je i příběh počátků našeho
kostela. První, čeho se můžeme
zachytit, jsou skromné nálezy ze
dvou stavení na někdejší návsi.
Bedýnka střepů nasbíraná v dětství
Honzou Možným na zahradách
jeho dědů (za č. p. 3 a č. p. 28) je
přesvědčivým dokladem založení
vesnice na počátku 13. století.
Babice nad Svitavou jsou přitom
v pramenech poprvé zmíněny až
v listině z roku 1365. Není to nic
neobvyklého, písemností tehdy bylo
opravdu pomálu.
Žádné přesvědčivé zprávy o založení
kostela v této době sice nemáme, ale
jeho stavbu lze spojovat s někdejším
panským dvorcem. Ten stával poblíž
kostela až do třicetileté války, kdy byl
vypálen Švédy.
Kolik váží velký zvon?
Za první nepřímý doklad existence
kostela původně zasvěceného sv.
Bartoloměji můžeme považovat
někdejší zvon s nápisem LUCASM A R C U S - M AT H E U S JOHANNES, ANNO DOMINI
MILESIMO ca C C C C
OCTAVO, v českém přepisu Lukáš,
Marek, Matouš a Jan Léta Páně
1448. Toto datum bylo nedávno
zesnulým babickým kronikářem
Josefem Pidrou považováno za rok
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vysvěcení kostela z podnětu Jindřicha
Černohorského z Boskovic. Ten měl
panství získat v roce 1447 a veřejně se vzdát
utrakvismu.
Existence farní správy je doložena až k roku
1560 zápisem v zemských deskách, které
byly předchůdcem pozemkových knih.
Jde o první skutečně spolehlivou zprávu
o kostele. V záznamu je uvedena „ves Babice
s kostelním podacím“.
Ve druhé polovině 16. století již byly
k Babicím přifařeny sousední obce Kanice,
Řícmanice a Hamry (dnešní Adamov
a Josefov). Hranice s obřanskou farností
vedla Řícmanicemi. Kolem roku 1565
patrně probíhala stavba dnešní věže. Ta snad
nahradila nějaký starší sanktusník, ve kterém
byl zavěšen onen starý zvon.
V průběhu neklidného 16. století kostel
v důsledku nástupu protestantů trpěl
nedostatkem kněží. Zřejmě proto byli
od roku 1630 pověřeni jeho správou
premonstrátští duchovní ze Křtin.
Roku 1763 byla sice zřízena samostatná správa,
ale i nadále měl zábrdovický opat nad kostelem
dohled. Nejspíše z tohoto důvodu o starším
kostele sv. Bartoloměje hovoří moravský
církevní historik Gregor Wolny jako o kapli.
Roku 1765 byla zahájena přestavba kostela,
ze které se dochoval nesmírně cenný plán
barokního stavitele Franze Ritze, na kterém
je zachycen půdorys původní stavby s věží
a rovným závěrem. Podle zpráv z farní kroniky
byl tehdy přistavěn 3,5 sáhu dlouhý presbytář
s hlavním oltářem. Přistavěna byla i nová
sakristie, kazatelna, zbořen starý dřevěný kůr
a o vzniklé místo byla rozšířena kostelní loď.
Byl postaven nový zděný kůr a pod ním zřízen
vchod do kostela od západu.
Následujícího roku nad ním byla na starých
základech postavena nízká věž. Podle zápisků
měl být původní vstup do kostela z východní

strany. Kostel byl tehdy také nově zasvěcen sv.
Janu Křtiteli.
V roce 1876 byla zvýšena věž a současně
s ní byl zhotoven nový krov. Ve věži byly
od přestavby kostela zavěšeny celkem tři
zvony: první „zvon velký“, o němž nejsou
bližší údaje, druhý „zvon prostřední“ z roku
1448 o váze 240 liber a třetí „zvon umíráček“
vážící 30 liber s vyobrazením křtinské matky
Boží a Kristova křtu v řece Jordánu z roku
1766. Jediný ze starých zvonů, který přečkal
rok 1945, byl umíráček.
Původně zemanský kostel
Z naznačených obrysů historie kostela
můžeme usuzovat, že starší kostel ještě
stále stojí v obvodových stěnách dnešní
lodi(!). Jeho skromná velikost, krátké a rovné
kněžiště, ale také vstup z jižní strany a patrně
i absence klenby lodi, to jsou všechno indicie
ukazující na románský sloh a založení
kostela spolu se vsí. Z našich zemí známe
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TÉM A

hned několik podobných a dosud stojících
kostelíků. Počátky toho našeho můžeme
spojit se založením sídla drobného zemana,
který pobýval v jeho blízkosti a držel své
malé panství se vsí. Na sklonku raného
středověku, v období prvních dědičných
králů, byla ve střední Evropě tato sídla
obvyklá. Zahrnovala i vlastnické kostely, které
byly v majetku drobné šlechty a v případě
napadení sloužily i jako jejich útočiště.
Tato móda byla velmi rychle vytlačena
systematickým budování farní sítě ze
strany církve a vznikem prvních skutečných
hradů na samém konci přemyslovské éry.

TÉMA

Vzhledem ke stáří naší vesnice, ale i rozlehlosti
babického katastru a dalším přifařeným obcím,
se tato úvaha jeví jako velmi pravděpodobná.
Ale kdo ví, vždy se může objevit nějaký nový
nález, který může dosavadní teorie změnit
a poznání posunout o něco dále. Nebo naopak
o nějaký krok nazpět.
Víte o našem kostele nějakou zajímavost,
která v článku nezazněla? Budeme rádi,
když se s námi podělíte. Pošlete nám e-mail
na babickyzpravodaj@gmail.com, nebo je
v písemné podobě předejte na obecním
úřadě adresované redakční radě Babického
zpravodaje.

NARODIL SA NÁM SVATÝ JÁN VPROSTRED LÉTA…
…zpívá skupina Hradišťan ve svém
proslulém pásmu O slunovratu. Pro Babice
nad Svitavou má tato událost ještě jiný
význam. Zdejší kostel totiž má svatého
Jana Křtitele coby svého patrona a svátek
jeho narození – 24. červen – oslavujeme
každoročně na babických hodech.
Kdo byl vlastně tento člověk? Podle
biblických zpráv se narodil na přelomu
letopočtu, byl o půl roku starší než jeho
vzdálený příbuzný Ježíš. Zhruba ve věku
třiceti let veřejně vystoupil a vyzýval své
současníky ke změně smýšlení a jednání.
A na znamení toho, že to lidé myslí vážně,
je symbolicky omýval od starého způsobu
života v řece Jordánu. Odsud pochází jeho
přízvisko Křtitel.
Jednoho dne za ním přišel sám Ježíš a požádal
ho, aby jej Jan také pokřtil. Jan se zdráhal –
věděl, kdo Ježíš je, a byl přesvědčen, že právě
on nemá něco takového zapotřebí. Ježíš jej
však přemluvil, aby s ním Jan zacházel jako
se všemi ostatními, tedy s veřejnými hříšníky.
Jan pak poslal za Ježíšem některé své
následovníky. Z nich se stali první Ježíšovi
12

učedníci – první apoštolové, zárodek církve.
Jan Křtitel si vysloužil nenávist místního
knížete Héróda Antipy, kterému vytýkal, že
přebral svému bratrovi manželku Herodiadu.
Jak uvádí historik Josephus Flavius, Jan byl
uvězněn v pevnosti Machairús, kde byl pak
popraven na základě přání oné Herodiady,
resp. její dcery Salome – ten příběh možná
znáte z Krylovy písně.
Čím nás může Jan Křtitel dnes oslovit? Třeba
důrazem na to, že zákony platí pro každého.
Přesvědčením, že jsou hodnoty, pro které stojí
za to žít i umírat. Anebo ochotou ustoupit
v pravý čas do pozadí a přenechat volné pole
působnosti tomu, který na ně má větší nárok
– tak jako Jan ustoupil před Ježíšem.
Kéž dokážeme – tak jako Jan Křtitel – zříci
se snahy poutat druhé jen sami na sebe; kéž
namísto toho ukazujeme na to, co je skutečně
důležité. A kéž je nám k tomu babický kostel
sv. Jana Křtitele připomínkou.
Zdeněk Drštka
Autor je duchovní správce farnosti
Babice nad Svitavou

BABICKÝ KOSTEL V DATECH
1445 - Odlití kostelního zvonu čtyř evangelistů Lukáše, Marka, Matouše a Jana. Je to první
nepřímý doklad o Kostele sv. Bartoloměje.
1650 - Kostel opraven, přistavěna věž a kostel dostal novou střechu. Pořízeny nové lavice
a vchodové dveře.
1765 - Barokní přestavba. Prodloužen byl přesbytář kostela, byl postaven nový krov, kůr a věž
v západním průčelí.
1876 - Přestavba. Zdivo zvýšeno o dvě stopy, zhotoven nový krov vyšší o 3 sáhy (5,5 m).
Střecha věže byla pokryta plechem, byl zhotoven nový kříž a makovice. Tím kostel dostal
dnešní podobu. Do makovice věže byly uloženy dva balíčky dobových mincí a pouzdro se
starými listinami.
1945 - Kostel velmi poškozen přechodem fronty. Střecha kostela nouzově pokryta starou
křidlicí, zasklena kostelní a farní okna nákladem 10 000 Kčs.
1946 - Střecha kostela kompletně opravena (nové trámy, nové latě, nová křidlice). Opravu
provedl pan Ladislav Pidra (č. p. 198) se svým třináctiletým synkem Ladislavem.
1948 - Kostelní věž byla pokryta novou krytinou z pozinkovaného plechu a dostala i nové
okapové roury. Opravena hřbitovní zeď a vyčištěn celý hřbitov.
1949 - Na místě válkou zničeného kříže před kostelem byl zbudován nový důstojný kříž.
Válečný veterán, invalida Josef Richter věnoval na obnovu kříže 10 000 Kčs. Zbytek do celkové
ceny kříže, jež činila 14 000 Kčs, byl pokryt sbírkou mezi babickými občany.
Oprava fasády kostela. Na věž byly instalovány hodiny získané z I. brněnské strojírny. Hodiny
instalovali Bohuslav Olejníček a Josef Ševčík. Oprava fasády stála 210 000 Kčs.
1950 - Oprava vnitřku kostela a kůru, včetně vymalování a opravy elektroinstalace. Cena
50 000 Kčs. Na opravě kostela měl největší zasluhu pan učitel František Hemžal (č. p. 64),
který chodil po úřadech, podával a urgoval žádosti, objednával a vydával materiál, vyplácel
mzdy dělníkům. Sám horlivě pracoval a byl duší všeho dění s kostelem souvisejícím.
1975 - Úprava liturgického prostoru dle směrnice II. vatikánského koncilu (oltář čelem k lidu).
1994 - Generální oprava fasády. Z makovice pod křížem byly vybrány staré dokumenty, byly
zmapovány a spolu s novými vloženy zpět.
1995 - Kostel získal měděné okapové žlaby a svody, oprava krytiny. Cena 115 000 Kč
1997 - Generální oprava schodiště před kostelem. Cena 200 000 Kč.
2000 - Oprava soklu kolem kostela. Cena 175 000 Kč.
2003 - Oprava a přestavba fary. Vznikl zde byt pro kněze na standardní úrovni a shromaždovací
místnost se sociálním zařízením. Cena 600 000 Kč.
2005 - Instalace digitálních hodin na věž kostela.
2009–2010 - Generální oprava varhan.
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STALO SE

Z BABIC DO BABIC

LES VÁBÍ I VZDĚLÁVÁ

V

C

sobotu 15. června se v malé vesničce –
Babicích u Netolic v Jihočeském kraji
uskutečnilo již devatenácté setkání
zástupců obcí jménem Babice. Setkání
se zúčastnilo devět obcí z Čech, Moravy
a Polska. Celkem je do této akce zapojeno
deset obcí, z letošního setkání se omluvili
Babičáci od Krakova.
Jihočeské Babice jsou obcí opravdu malou.
Mají jen 135 stálých obyvatel, pětičlenné
zastupitelstvo hospodaří s rozpočtem cca 2
miliony korun, ale s organizací této velké akce
si poradili velmi dobře. Po uvítání všech hostů
v prostorách bývalé školy, nyní obecního
úřadu a knihovny se účastníci přesunuli
klimatizovaným autobusem na prohlídku
barokního zámečku Kratochvíle, kde
své kratochvíle trávil například Petr Vok.
Po obědě jsme se podívali na zajímavé, pro
mnohé neznámé místo Lomce, místními
nazýváno Lomeček, který bývá také často
nazýván duchovním srdcem Jižních Čech.
Bývalý lovecký zámeček nyní slouží jako

klášter a týdenní stacionář.
Sousedící
kostel pochází z roku 1702, zajímavostí
je vyřezávaný oltář, nad nímž je zavěšen
svatostánek v podobě lucerny.
Setkání poté pokračovalo v bývalé babické
škole zábavným kulturním programem,
informacemi o životě v jednotlivých obcích
a diskuzí nad tématy společnými pro všechny
obce, jako je například školství, infrastruktura,
kultura, sport.
Z naší obce se zúčastnila tříčlenná delegace
vedená starostou, který naši obec představil
nejen z pohledu současnosti i minulosti,
a to prostřednictvím publikace Josefa Pidry
Od středověku po současnost.
Velmi kladně byl přítomnými hodnocen i náš
Babický zpravodaj, jehož několik posledních
vydání si mohli přítomní prohlédnout.
Setkání se po všech stránkách (i přes dvě
silné bouřky) vydařilo a bylo dohodnuto, že
příští, dvacátý ročník se uskuteční v červnu
příštího roku ve Starých Babicích u Varšavy.
Břetislav Kotulán

o můžete vidět v lese? Chvost hbité
veverky, chrobáka na cestě, strom
plný šišek, cyklistu, traktor, žluté
pryskyřníky... Můžete vidět mnohem více
a také se více o lese dozvědět.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
který je organizační součástí Mendelovy
univerzity, otevírá v těsné blízkosti města
Brna areál lesní pedagogiky. Podporuje
tak rekreační funkci lesa, která svými
hygienickými, zdravotními, estetickými,
psychoemocionálními
a
edukativními

účinky působí na aktivitu člověka. Lesní
pedagogika učí všechny bez rozdílu objevovat
prostředí lesa. Areál může navštívit každý,
kdo cítí sounáležitost s lesem. Pro veřejnost
je otevřený každou 3. sobotu v měsíci od 13
do 17 hodin po celý rok. Nachází se v těsné
blízkosti od trasy cyklostezky vedoucí z Velké
Klajdovky u Brna k lesní cestě Červená.
Souřadnice umístění areálu: N 49°13.64427',
E 16°41.23508'
Zuzana Hubená,
lesní pedagog ŠLP ML Křtiny

KRÁLOVNIČKY LETOS
SE SNĚHURKOU

N

a oslavu svátku Letnice spolek
Babyka v Babicích nad Svitavou
již tradičně pořádá putování
za pohádkou Královničky. Připomínáme si tak
prastarý jarní obřad s původem v pohanských
zvycích. Ten souvisí s vítáním jara, uctíváním
slunce, omládlé přírody a vody.
Letos 17. června putovalo kolem padesáti
dětí se svým dospělým doprovodem na téma
pohádky O Sněhurce.
Pohádku si děti připomněly na sedmi
14

stanovištích. Vyrobily si trpaslíka, lucerničku,
získaly zrcátko, jablíčko a drahokamy. Každá
pohádka, i tato, končí svatbou a následnou
„svatební“ hostinou.
Velmi děkujeme pořadatelkám, dětem
i dospělým, kteří ztvárnili pohádkové postavy,
a maminkám, které napekly občerstvení
na závěrečnou hostinu. Pro další roky si
přejeme, aby pořadatelky stále neopouštěla
kreativita při přípravě dalších pohádkových
putování.
(kg)
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BABI CK Ý VĚST NÍK

B A B I C KÝ V Ě ST N Í K

Z OBECNÍHO ÚŘADU

M

ilí Babičáci, dovolím si letmé
ohlédnutí za tím, co se událo a co
se u nás děje.
V listopadu proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele extenzivního sadu, soutěž
vypsalo předchozí vedení obce a celková
hodnota zakázky je 1 606 865 Kč, z toho
dotace ze SFŽP činí 1 285 492 Kč. Zakázku
získala firma KAVYL. Práce na sadu jsou
dokončeny, v podzimním období proběhnou
náhradní výsadby za odumřelé dřeviny
a případný dosev trávníků.
Nejvíce času nám zabírá řešení situace
školy a školky. O vánočních prázdninách
proběhla kompletní výměna padající
omítky stropu v nové třídě školky, na kterou
přes prázdniny 2018 nebyl asi čas. Tímto
děkujeme firmě pana Petržely za rychlou
spolupráci. Byla dokončena projektová
dokumentace na přístavbu školy a školky,
zažádáno o územní rozhodnutí a stavební
povolení, které zatím nenabylo právní moci.
Podali jsme žádost o dotaci z ministerstva

financí, která nám bohužel nevyšla. Obecní
zaměstnanci pomáhají ve škole s běžnou
údržbou, od oprav vypínačů až po přípravné
práce pro montáž interaktivní tabule. Situaci
nedostatečné kapacity školky řešíme vznikem
tzv. rodičovské skupiny, která dočasně bude
využívat dům č. p. 140.
V oblasti odpadového hospodářství řešíme,
jak do budoucna naplnit novelu zákona
o odpadech. Nabízí se nám možnost
spolupráce se svozovou firmou, která by
obsluhovala všechny obce ve svazku obcí
Časnýř (v současné době se stará o Bílovice,
Řícmanice a Ochoz). V letošním roce jsme
alespoň navýšili kapacitu sběrných míst,
zvětšily se nádoby na bioodpad včetně
třech vanových kontejnerů. Snažíme se
využít poslední šance na získání dotací
na vybudování sběrného dvora, kdy
je zapotřebí mít stavební povolení na
podzim 2019.
Podařilo se nám vykoupit pozemek pod částí
dálnice o výměře 151 m2, tím by celá cesta

měla být v majetku obce. Dále jsme odkoupili
pozemky, kde bychom rádi vybudovali sběrný
dvůr a zázemí pro skladování komunální
techniky a posypových materiálů o celkové
výměře 3642 m2.
Nejen pro rodiče a prarodiče hlídající děti
na oranžovém hřišti přibyly cvičební prvky.
Plánujeme opravu oranžového hřiště, ale
s ohledem na udržitelnost dotace, ze které
bylo hřiště zbudované, musíme vyčkat
s opravou až po jejím vypršení.
Podařilo se opravit komín obecní hospody,
dovybavit kotelnu tak, aby řádně fungovala
technologie vytápění, která tam byla již
instalována. Obecní zaměstnanci vyklidili
prostor pod sálem obecní hospody, tak i byt
v č. p. 140, kde byly věci ještě po původních
majitelích.
Co se týká územního plánování, tak se nám
podařilo zajistit „Létajícího pořizovatele
ÚP“, který má oprávnění schvalovat tento

Proběhl úklid obecního lesa za účasti SDH
Babice nad Svitavou a dobrovolníků, za co
jim patří velké poděkování.
V letním období je v plánu oprava schodů
ke kostelu, oprava objektu č. p. 140,
přípravné práce pro zahájení prací na stavbu
školy. Rádi bychom v průběhu prázdnin
dojednali a realizovali provizorní značení
bezpečného průchodu zúžením nad školou
a dokončením projektové dokumentace
na chodníky a přípravu jednotlivých etap
jejich výstavby.
Eduard Levý

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU V BABICÍCH
NAD SVITAVOU 2019
Strana
Piráti
ODS
STAN+TOP
ANO
SPD
KDU-ČSL
Hlas
Vědci
ČSSD
KSČM
CESTA
Svobodní
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plán. Odbor územního plánování ORP
Šlapanice je bohužel paralyzován odchodem
kompetentních úředníků. Na zpracování
územního plánu jsme zažádali o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj a každým
dnem očekáváme její výsledek. Na podzim
roku 2019 by mělo proběhnout veřejné
projednání územního plánu.

%
Počet hlasů
22,48 %
87
19,38 %
75
12,40 %
48
11,37 %
44
8,79 %
34
8,27 %
32
3,36 %
13
3,10 %
12
2,84 %
11
2,33 %
9
1,03 %
4
0,78 %
3

Strana
%
Počet hlasů
APAČI 2017
0,78 %
3
EU TROLL
0,52 %
2
DSZ-ZA PRÁVA
ZVÍŘAT
0,52 %
2
ESO
0,52 %
2
PB
0,26 %
1
NE-VOLIM
0,26 %
1
MZH
0,26 %
1
ČS
0,26 %
1
ADS
0,26 %
1
Soukromníci
0,26 %
1
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TJ SO K O L

B A B I C KÁ KO PA N Á

SOKOL VYVÁ
ÁDÍ SVÁ MLÁĎATA
řeznová valná hromada TJ Sokol
Babice nad Svitavou, která byla
současně i volební, rozhodla
o novém složení výboru TJ.
V dalším tříletém období bude výbor
pracovat ve staronovém složení. Do čela byl
zvolen Dimitrij Ivanov jako starosta a Daniel
Podola jako jednatel. Novými členy výboru
se stávají Martina Houdková a Zuzana
Rabasová, které doplní Radka Černého,
Jiřího Peroutku a Josefa Jahodu.
Hlavním cílem nového vedení je pokračovat
v již nastavených projektech, udržet vysokou
úroveň sportovní činnosti dětí a mládeže,
pokračovat ve snaze propojení babické
komunity formou kulturně společenských
akcí a v neposlední řadě spolupracovat
s babickými spolky, školou, školkou a obcí
na společných akcích.
I když na hodnocení je příliš brzo, výčet
jarních akcí ukazuje správný trend. V sobotu
27. dubna se v babické sokolovně uskutečnilo
divadelní představení Dva na kanapi, 30.
dubna proletěly tradiční Čarodky, 26. května
dětské představení tanečního cyklu Od jara
do jara.
Pokud bychom chtěli hodnotit sportovní
část, byl by to dlouhý výčet aktivit. Stačí se
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jen podívat na obsazenost tělocvičny, kde se
například 9. června konal turnaj v basketbalu
žáků – putovní pohár Oty Rotrekla zůstal
opět v Babicích. V sobotu 22. června se Sokol
podílel na uspořádání tradičních hodů.
Je třeba připomenout, že Sokol je organizace
založená zejména na dobrovolnosti nejen
funkcionářů, ale i cvičenců a cvičitelů,
a nemohl by se obejít ani bez výrazné podpory
rodičů, prarodičů a ostatních příznivců. Bez
těch všech by Sokol nefungoval tak, jako
funguje nyní.
Začínají prázdniny, které dají všem trošku
vydechnout. Ale ne nadlouho. Na závěr
prázdnin, 31. srpna, se v areálu sokolovny
připravuje Letní noc.
Intenzivní provoz tělocvičny je již znát
na interiéru a i přes průběžné dílčí opravy
a úpravy je třeba před zahájením školního
roku přistoupit k většímu letnímu úklidu
včetně vymalování. Zde přivítáme každého,
kdo bude mít zájem přiložit ruku k dílu, aby
děti sportovaly v pěkném prostředí.
V těchto dnech vyvádí svá mláďata sokol
stěhovavý, hnízdící na skalním masivu
Býčí skály. Doufáme, že i Sokol babický,
za podpory vás všech, vyvede svá mláďata pro
naši i vaši radost.
Břetislav Kotulán

HODNOCENÍÍ BABICKÉ
É
FOTBALOVÉ SEZONY
K Babice měl v této sezoně zařazena
dvě mužstva. Áčko hrající I. B třídu
a béčko, které postoupilo do III.
třídy, tedy soutěže, kterou před léty hrávalo
áčko našeho SK.
Mrzí nás, že jsme museli z organizačních
důvodů zrušit mužstvo mladších žáků,
ale většina schopných hochů hraje
za mládežnická mužstva vedlejších vesnic,
konkrétně Ochoze a Řícmanic.
Babické A mužstvo bojuje v krajské
soutěži již třetím rokem a tato sezona
patřila k nejúspěšnějším. Po sedmém místě
v prvním roce a čtvrtém v roce druhém

obsadili naši hoši místo druhé. Béčko nemělo
jinou ambici, než se ve III. třídě zachránit,
a to pokud možno co nejdříve získat potřebný
počet bodů.
Jsme rádi, že v našem mužstvu stále převládá
vyšší počet vlastních odchovanců a že chlapci
hrají v ryze amatérských podmínkách, čímž
se většina mužstev na této a dokonce i nižší
úrovni nemůže pochlubit.
A na závěr můžeme s radostí konstatovat,
že postesknutí stran absence mládežnického
mužstva je již minulostí, protože do sezony
2019/20 přihlašujeme mladší přípravku.
Josef Ševčík

Postavení A mužstva v jednotlivých letech I. B
2016/17
1. Start Brno
26
22
7. Babice
26
13

1
1

3
12

91:25
53:44

67
40

2017/18

1. Pačlavice
4. Babice

26
26

17
12

6
3

3
11

65:26
55:44

57
39

2018/19

1. Soběšice
2. Babice

26
26

22
17

3
5

1
4

74:27
67:27

69
56

Nejvíce zápasů sehráli: Petr Míček 30, Jakub Starý 30, Martin Tajnai 30
Nejvíce branek vstřelili: Martin Kučera 26, Josef Doležal 9, Martin Tajnai 9
Béčko zvítězilo v posledním zápase nad Moutnicí 6:1 a v konečném bilancování III. třídy
skončilo na 10. místě.
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Z ÁK LADNÍ ŠK OLA

LMŠ

HOSPODA SE PŘEMĚ
ĚNILA
V GALERII

SEDMIKRÁSNÝ ROK UBĚHL
JAKO VODA

ál babické Obecní hospody se
ve čtvrtek 25. dubna proměnil
ve výstavní prostory. Uskutečnila
se zde totiž vernisáž výtvarného kroužku
dětí ze ZŠ Babice nad Svitavou. Byla to
opravdová vernisáž, jak má být, spolu se
šampaňským, občerstvením, hudebním
doprovodem a plným sálem obecenstva.
Svá díla zde vystavily děti z první až páté
třídy a sami autoři si své práce i krásně
okomentovali. O hudební doprovod
se postaral školní pěvecký sbor pod

áme za sebou další sedmikrásný
rok plný slavností, zážitků
a zkoumání. Letos jsme se
s novými rodinami seznámili na Sedmikrásné
slavnosti a svoji odvahu vyzkoušeli
na slavnosti Michaelské. Tradiční pouštění
draků na babickém kopci nebylo co do počtu
účastníků tak bohaté jako předchozí roky
(naše spřízněná školka Lesinka kvůli nepřízni
počasí nedorazila), zato zážitků byla spousta!
Svatomartinská byla jako každý rok krásná.
A ta Adventní... plná klidu a něhy, nás
spirálou provedla do nového roku. Tam jsme
zapálili hromničky, abychom přivolali světlo,
následně oslavili příchod jara novou slavností

vedením paní učitelky Pavlíny Zouharové.
Výstava byla v Obecní hospodě pro
návštěvníky k vidění po dobu čtrnácti dní
a nyní si můžete vybraná díla prohlédnout
v Obecní knihovně a na Obecním úřadě.
Velké poděkování patří panu starostovi
a obecním pracovníkům za realizaci expozice
a rovněž babickým pekařkám a rodičům
za přípravu bohatého občerstvení.
Věřím, že se i nadále budeme v Babicích
setkávat u podobných kulturních akcí.
Mgr. Jana Olbertová

s názvem Zaječí putování, které se opravdu
vydařilo. Studánková slavnost s Lesinkou
byla dešťovou vílou odložena na později.
Poslední slavnost v letošním školním roce je
Svatojánská, plná radosti a veselí, s tajemnou
cestou a ohni. Především se ale rozloučíme
s našimi předškoláky a pošleme je dále
do světa!
Za největší sedmikrásný úspěch letošního
roku považujeme bezpochyby naplnění
7 turnusů táborů.
A zpráva na závěr – v Sedmikrásku se nám
uvolnila dvě místa pro další děti. Pokud máte
zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Pavel Golík

BABICKÉ DĚT
TI SI UŽIJJÍ
PŘÍVESNICKÉ TÁBOR
RY
létě 2019 bude v jurtě a jejím okolí
rušno. Děti (a nejen ony) si budou
užívat plno zábavy, zajímavých
zkušeností, starých i nových přátelství
a pozitivních zážitků na letních přívesnických
táborech pořádaných LMŠ Sedmikrásek
v Babicích nad Svitavou.
Povedlo se zajistit 7 turnusů, na kterých
se pedagožky ze Sedmikrásku společně
s členy dalších babických spolků a s pomocí
rodičů postarají o nevšední program.
Lákavé jsou samotné názvy jednotlivých
turnusů – Indiánské léto, Olympijské hry,
Malý záchranář 1, Kouzla v přírodě, Malý
badatel, Lesácká výprava, Malý záchranář
2 – a také skutečnost, že účast na táborech
20

je hrazena z dotace Evropského sociálního
fondu, Operačního programu zaměstnanost
a z příspěvku obce. Je tedy zdarma! Rodiče
svým dětem platí pouze obědy od společnosti
Lakšmanna a připravují svačiny.
Kapacita táborů je téměř naplněna. Přihlásilo
se již asi 90 účastníků, z toho přibližně
60 babických dětí. Podívejte se na www.
sedmikrasek.cz. Těšte se! My se těšíme. (jp)
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B A B I C KÝ O S E L

BABI CK Á K NI H OV NA

BABICKÁ KNIHOVNA MÁ
KNIHY PRO MALÉ I VELKÉ
ak jste možná již zaregistrovali, od ledna
se pravidelně každý čtvrtek otevírá
babickým čtenářům v prostorách
obecního úřadu obecní knihovna. Od dubna
se půjčovní doba ustálila na dobu od 16 do 18
hodin.
Prázdninový provoz knihovny bude
omezen pouze v srpnu, a to ve čtvrtky 8., 15.
a 22. 8., kdy bude knihovna uzavřena. Knihy
si můžete přijít půjčit každý čtvrtek v červenci
či první a poslední čtvrtek srpnový.
Co čtenářům nabízíme:
- Pro nejmenší čtenáře (předčtenáře do 8 let)
je připravený dětský koutek s kobercem, kde
si děti prohlížejí řadu obrázkových knih.
- Na ty, kteří začínají číst, čekají v knihovně
knihy edice prvního čtení a komixové
časopisy.
- Větším čtenářům nabízíme řadu knih
a encyklopedií.
- Pro dospělé čtenáře má knihovna

připravenou beletrii, naučnou literaturu,
časopisy o bydlení a obnovený výpůjční fond.
Do knihovny bylo v době uzávěrky zpravodaje
přihlášeno přes 100 čtenářů. Již jsme u nás
přivítali nejmenší čtenáře z mateřské školy,
se kterými jsme si povídali o oblíbených
pohádkových knihách. Do knihovny
docházejí i čtenáři ze základní školy v rámci
hodin čtení.
Po revizi knižního fondu vznikl prostor
pro darované knihy od čtenářů, který se
rychle zaplňuje. Pokud máte nějaké knihy
(upřednostňujeme beletrii), které byste rádi
do knihovny věnovali, neváhejte a obraťte
se na nás – buď osobně v knihovně, nebo
e-mailem na knihovna.babice@seznam.cz.
Dejte tipy na besedy
Pro žáky Základní školy v Babicích nad
Svitavou knihovna spolupořádala Noc
s Andersenem, v rámci níž děti dostaly knihu
přísloví a pořekadel. Ti z vás, kteří knihu Kdo
jinému jámu kopá... nemáte, si ji můžete
v knihovně vypůjčit.
Další akcí zejména pro děti školního věku byla
odpolední beseda se spisovatelkou Vendulou
Borůvkovou, vítězkou ceny Magnesia litera
pro děti a mládež za knihu 1918 aneb Jak
jsem dal gól přes celé Československo.
Knihu si rovněž můžete zapůjčit v knihovně.
Rádi bychom uspořádali akci či besedu pro
dospělé čtenáře. Podněty neváhejte sdělit
na výše uvedený e-mail či osobně.
Na vaši návštěvu v obecní knihovně
v Babicích nad Svitavou se těší
knihovnice Kateřina Golíková
a Karolína Hulíková Rybářová

VODA NAD ZLATO?
vě molekuly vodíku a jedna molekula
kyslíku – to je voda. Stačí otočit
kohoutkem a voda teče. Jak prosté.
Někdy ale teče, teče a teče…
V poslední době se voda skloňuje snad
ve všech pádech. Vody je všeobecně málo
a zejména deficit spodní vody pomalu
narůstá. V Babicích nedostatek vody není
tak markantní a zejména dodávky vody
do domácností nejsou, na rozdíl od mnoha
dalších míst v okolí, nijak omezovány. Zatím.
Přitom problémy v zásobování vodou nejsou
pro Babičáky ničím novým, o čemž by
mnozí ze současných obyvatel mohli dlouze
vyprávět. Asi těžko si někdo z mladší generace
nebo nových obyvatel dovede představit, že
by s kbelíky chodil desítky, někdy až stovky
metrů ke studni. V minulosti bylo v obci
několik studní, ale zejména horní část obce
byla na tom nejhůře. Situace se postupně
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zlepšovala a to až do dokončení přípojky
z Adamova v roce 1996.
Pitné vody máme relativně dostatek, tak
proč ji nepoužít pro napouštění bazénů nebo
pro zálivky trávníků, zahrad či umytí auta?
Vždyť si to platíme! Ale co si budeme platit,
až voda nepoteče? Současná vládní garnitura
přišla s geniálním nápadem, že by majitelé
nemovitostí měli dešťovou vodu schraňovat
a používat ji pro technické použití. Na tyto
projekty vynakládá nemalé finanční částky.
Ale toto věděli již naši předkové a u usedlostí
si budovali jímky a jiné různé zásobníky. Což
je u nové výstavby jev zcela ojedinělý.
Važme si vody, této čiré tekutiny bez chuti
a zápachu, jako by to byla naše vlastní.
Snad všichni známe pohádku Sůl nad zlato.
Měli bychom se chovat tak, aby nad zlato
v budoucnosti nebyla voda.
Břetislav Kotulán
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Foto: Rony Michaud/Pixabay

BABI CK É RECEPTY

B A B I C KÉ Z D R AV Í

POVIDLOVÍ ŠNECI PANÍ
KOTULÁNOVÉ
INGREDIENCE:
250 g tvarohu
250 g Hery
300 g polohrubé mouky
1/2 prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
švestková povidla
Poleva:
moučkový cukr
1 lžička skořice
rum (zpracovat na hustou kašičku)

POSTUP:
Vypracujte těsto. Nechejte odpočinout v lednici
(možno i do druhého dne). Potom těsto vyválejte
na placku cca 1 cm tlustou. Potřete povidly,
zarolujte do válečku, nakrájejte na 1 až 1,5 cm
tlusté plátky. Pečte při 180 °C dozlatova. Ihned po
upečení potřete rumovou polevou.

SBALTE SI ZDRAVÍ NA CESTY

A

ť už cestujeme blízko či daleko, je
dobré nezapomenout na správně
vybavenou
lékárničku.
Obsah
lékárničky přizpůsobte místu, počtu
cestovatelů a charakteru pobytu, pokud
cestujete s dětmi, mějte vhodné lékové formy
i pro ně. Mějte na paměti, že základem každé
lékárničky není její obsah, ale člověk, který jej
umí použít.
Co by tedy v lékárničce nemělo chybět?
1. vlastní pravidelně užívané léky
v dostatečném množství.
2. ošetření drobných poranění
dezinfekce (jodová, pokud není alergie –
Betadine, Jodisol), náplasti, obvaz, obinadlo,
pinzeta na odstranění klíštěte.
3. bolest a teplota
Teploty srážíme nad 38 °C, ideálně kombinací
léků a fyzikálního chlazení (zábaly). U bolesti
pamatujte, že je varovným signálem a tlumte
ji uvážlivě – Paralen, Ibalgin, Algifen (pro
spasmolytický účinek vhodný při kolikách či
menstruačních bolestech), pro děti jsou tyto
léky vhodné v sirupech či čípcích, lokálně
krémy s analgetickou složkou (Dolgit).
4. průjem, zažívací potíže
živočišné uhlí, Smecta, Hylak, Enterol,
ev. Imodium či Reasec (pro použití

u neinfekčních průjmů), proti nevolnosti
Kinedryl.
5. alergie
antihistaminika (Fenistil, Zyrtec, Claritine),
lokálně Fenistil gel, případně kortikoidy
(Prednison – na lékařský předpis).
6. oči
OpthalmoSeptonex – kapky či mast, případně
na alergické projevy např. Allergodil.
7. uši
Otipax – k místní symptomatické léčbě
bolestí středního ucha.
8. kašel
vlhký – mukolytika – Mucosolvan,
Ambrobene, ACC Long, suchý dráždivý,
tlumit zejména na noc – Sinecod,
antihistaminikum.
9. repelent
jako prevence přisátí klíšťat či poštípání
hmyzem.
10. opalovací krém
Jako ochrana před UV zářením opalovací
krém s UV filtrem dle lokality a ročního
období.
Užijte si léto a nenechte si ho zkomplikovat
žádnou zdravotní nepříjemností.
Dita Krajtlová
Autorka je lékařka

Foto:
Hans Braxmeier
/Pixabay
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BRO UČCI

C E STY Z B A B I C

MATEŘSKÝ KLUB BRO
OUČCI
Z BABIC
roučci je název mateřského klubu,
který v Babicích působí už několik
let. Jsem ráda za tu čest vést klub
v letošním školním roce. Scházejí se v něm
maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Vedení Broučků jsem se ujala proto, abychom
se my maminky v babických ulicích jen
anonymně nemíjely, ale abychom se vzájemně
podělily o své zkušenosti i starosti se svými
nejmenšími. A nejen to. Hlavní je, aby si
čas strávený v babické sokolovně i mimo
ni v rámci Broučků užily naše děti. Věřím,
že si užijí nejen spoustu legrace u zpívání,
tancování a hraní, ale také se naučí tvořit
výrobky na daná témata a v neposlední řadě
i vycházet s ostatními dětmi.
Koncem března nám jedna z maminek
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umožnila zapůjčení bazénu, za což jsme
všechny moc vděčné a moc jí děkujeme.
Lekci plavání jsme si my i děti náramně užily.
Byly jsme se podívat na ovečky u pana Fialy,
který nám vyprávěl různé zážitky, jež se mu
s ovečkami a beranem přihodily. Měly jsme
pro ně nachystané dobroty, díky kterým
s námi ovečky vydržely a nechaly se i pohladit.
V dubnu jsme si udělaly první výlet. Dvanáct
maminek a téměř dvacet dětí se vydalo
za pokladem k babické vlakové zastávce. Tam
jsme nejenže našly poklad z dobrot, ale hlavně
jsme nastoupily do vlaku směr Adamov, odkud
jsme pokračovaly na návštěvu Oslí farmy.
V květnu jsme se těšily, že se vydáme na více
výletů. Bohužel nám počasí nepřálo a zvládly
jsme navštívit Panskou Líchu, kde jsme
zhlédli výcvik koní. Dále jsme se vydali
na Alexandrovku, a přesto, že jsme byly
nuceny vytáhnout pláštěnky, jsme si výlet
užily.
O letních prázdninách se nejvíce těšíme
na Příměstský tábor – maminky s dětmi, který
se bude konat pro děti z Broučků a jejich
sourozence na přelomu července a srpna.
Prázdniny zakončíme dovolenou s Broučky,
kam se vydají nejen maminky s dětmi, ale
i tatínci. Já se moc těším na dobrodružství,
která prožijeme na Vysočině jen pár kilometrů
od známé Pohádkové vesničky.
Závěrem chci poděkovat téměř 50
maminkám, které se různě střídají
na středečních setkáních, a především těm
maminkám, které se svými ratolestmi opravdu
pravidelně navštěvují Broučky.
Radka Kabátová
Facebook: skupina Broučci z Babic

7 RAD NA CESTY DO ZAHRANIČÍ
ždy,
když
cestujeme
někam
do zahraničí, je dobré mít k dispozici
několik základních rad.
1. Pravidla země
Je důležité nastudovat si pravidla příslušné
země, do které cestujeme, nebo i kterou
budeme jen projíždět. Například pravidla
silničního
provozu,
etiketa
chování
ve společnosti, vhodné oblékání atd.
Věděli jste, že... v celé řadě zemí (např.
Švýcarsko, Portugalsko, Lucembursko nebo
Rakousko) je zcela nebo částečně zakázáno
používat během jízdy záznamovou kameru?
V případě porušení hrozí poměrně vysoké
pokuty.
2. Povinná nebo doporučená očkování
Pokud se chystáte do nějaké exotičtější
destinace, poraďte se s lékařem o případném
povinném nebo doporučeném očkování pro
danou zemi.
3. Příprava cestovních dokumentů
Cestovní doklad s platností minimálně 6
měsíců (doporučujeme pořízení kopie tohoto
dokladu včetně vyfocení mobilním telefonem),
doklady k řízení vozidla (české i mezinárodní
řidičské oprávnění, technický průkaz, zelená
karta) a vízum (je-li pro danou zemi povinné).
Věděli jste, že... do některých zemí je potřeba
vízum i v případě, že daná země je pro vás
pouze tranzitní? Seznam najdete na webu
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
4. Cestovní pojištění
Nezapomeňte si před odjezdem do zahraničí
sjednat cestovní pojištění, které vám v případě
potíží může hodně pomoci.
Věděli jste, že... některé banky poskytují
cestovní pojištění v rámci bankovního
účtu / platební karty? Ovšem většinou je
potřeba pojištění nějak aktivovat, typicky
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provedením alespoň jedné platby danou kartou.
5. Auto
V případě cestování vlastním (nebo
vypůjčeným)
vozidlem
doporučujeme
zkontrolovat platnost dokumentů od vozidla,
zkontrolovat technický stav vozidla včetně
povinné výbavy pro danou destinaci (i pro
země, jimiž budete po cestě na dovolenou
projíždět), poznačit si povolené rychlosti
(v evropských zemích najdete přehledně
na cedulích hned po projetí státní hranice),
naplánovat trasu včetně tankování a mapových
podkladů, zkontrolovat pojištění vozidla
v zahraničí, přibalit si autonabíječku pro
mobilní telefon/tablet.
Věděli jste, že... každá země má jiná pravidla
pro povinnou výbavu? Jeden příklad
za všechny – turisticky oblíbené Chorvatsko:
trojúhelník (auto s přívěsem musí mít 2
výstražné trojúhelníky), lékárnička, sada
náhradních žárovek, tažné lano a náhradní
kolo, reflexní vesta.
6. Letenky
Existuje celá řada společností, které nabízejí
letenky za výhodné ceny. Pokud již čekáte
na příslušný let, je možné průběh letu
a aktuální polohu letadla sledovat online
například pomocí služby Flight Radar. Tato
služba se hodí především v situacích, kdy
je daný let zpožděný, nebo pokud někoho
vyzvedáváte na letišti.
Věděli jste, že... cena letenky se průběžně mění
dle obsazenosti letadla, a to v drtivé většině
směrem nahoru?
7. Mobilní telefon
Před cestou do zahraničí si u svého operátora
zkontrolujte, zda máte aktivovaný roaming
a jaké ceny volání / SMS / dat můžete v dané
zemi očekávat.
Tomáš Vašíček
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Z BABI CK É HI STORIE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E

Z HISTORIE BABICKÉHO
JUNÁKA

NAŠEL SE VINÍK DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY

rvní zmínka o založení Junáka
v Babicích sahá do roku 1922. Byl to
oddíl Srnců, jehož prvním vůdcem
byl bratr Stanislav Procházka, pokladníkem
bratr Bohuš Kousalík a zapisovatelem bratr
Nermuť. Schůzky Srnců se konaly jednou
týdně na různých místech v přírodě.
Další zmínka o babických Junácích pochází
z roku 1927. Byli to Junáci volnosti. Vůdcem
byl bratr Ladislav Horák, rádce Bohuš
Zachrdla, zapisovatel Vojta Richtr, hospodář
Ladislav Staněk, revizor bratr Beneš a strážce
totemu Mirek Kubeš. Program schůzek byl
obdobný s oddílem Srnců. Činnost této
skupiny trvala do roku 1930.
Další pokračování babického Junáka je
zaznamenáno v roce 1943. Činnost Junácké
organizace byla za protektorátu zakázána,
tato skupinka byla zřejmě v rámci Kuratoria

a tento moment otec mnohokráte
vzpomínal. Předkládám jeho
vzpomínky tak, jak si je po těch
letech pamatuji.
Otec sloužil v létech 1932–34 v Kuchyni
u Malacek na letišti jako letecký mechanik.
V tom roce, kdy byla vyhlášena mobilizace,
pracoval ve Zbrojovce v Židenicích a měl
noční směnu. Ráno jej čekalo překvapení
– jeho otec a můj děda mu ráno přinesl
povolávací rozkaz a mobilizační kufr, který
měl táta sbalený a nachystaný.
Povolávací rozkaz jej nakomandoval
na brněnské letiště, kam také po noční
neprodleně vyrazil. Branců bylo na místě
zatím jen pár a otec se dle rozkazu ujal
tankování letadel na ploše. Jak byl ze základní
služby navyklý, nasedl do připravené cisterny
s leteckým palivem a začal napouštět palivo
do nádrží stojících strojů, ke kterým si sám
popojížděl.
Vtom se prý přiřítil jakýsi major a nařídil
přesun jednotky včetně připravených plných
cisteren směrem k Hodonínu. Tatínek
sedící v té době za volantem cisterny byl
samozřejmě považován za řidiče tohoto
vozidla a nebyl s to vysvětlit velícímu

P
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vedena jako kroužek nazvaný Neznámé
bratrstvo. Již v roce 1943 měli Junáci
v ilegalitě vlastní klubovnu, vlajky a kroje.
Po II. světové válce dochází k obnovení
babického Junáka, do vedení oddílu čítajícího
29 bratrů a sester se staví Karel Kolísek a Jan
Nevím se zástupci Lubošem Prachařem
a Josefem Ondráčkem. Ve funkci zástupce
střediska nastupuje Rudolf Trávníček.
Pod Junákem také v roce 1946 pracovala
jeskyňářská skupina Krasaři, jež se zabývala
výzkumem jeskyní v Josefovském údolí.
Po únorovém převratu 1948 však nastává
na dlouhá léta soumrak skautů.
V roce 1968 se pokouší o restart skupina
bývalých členů junáckého oddílu František
Hemzal, Josef Kupčík a Mirek Nevím. Se
skupinou mladých Tygrů Josef Schrom,
Karel Kleinbauer, Otakar Pidra, bratří
Tesařovi a Luboš Jirouš obnovili činnost
Junáka v naší obci. Tato idyla však trvala
pouhý rok a nastupující normalizace snažení
opět zhatila.
Z celé skupiny Junáků z druhé poloviny
nacistické okupace a let svobody žije již
pouze Václav Kalvoda, který vloni dosáhl
krásných 90 let. Po prozkoumání kartotéky
(i když zřejmě nekompletní) bylo napočítáno
téměř 40 členů Junáka.
Veškeré informace získal pisatel od pana
Miroslava Nevíma, jehož dva bratři Zdeněk
a Jan byli ve vedení Junáka po II. světové válce.
Veškeré artefakty (kroniky, znaky, fotografie
a vlajky) vlastní Mirek Nevím a pro případné
obnovení Junáka je ochoten tyto archiválie
minimálně zapůjčit.
Josef Ševčík

N

důstojníku opak. Neuposlechnutí rozkazu
v období mobilizace je vážná věc, co měl
chudák dělat? Uměl jen popojíždět po ploše
letiště, ne však jet po úzké silnici. A co hůř –
cisterna měla přívěs, za kterým byl připojen
ještě majákový vozík.
Otec říkal, že s vypětím všech sil a za cenu
menších karambolů dojeli do vesnice
s názvem Rozařín-Moutnice, uprostřed níž
byla silnice rozdělena na dvě samostatné
jednosměrné ulice a bylo nutno si hodně
nadjet – zejména s takovou dlouhou
soupravou, kterou otec proti své vůli kočíroval.
V místech, kde se uvedené cesty stýkaly, stála
dle tátova vzpomínání boží muka se soškou
Panny Marie. Věděl, že si musí nadjet, leč
praktických zkušeností nemaje, narazil již
předním čelem vlečného vozu do stojícího
svatostánku, který se poroučel k zemi i se
soškou světice. Místní se zděšeně křižovali
a prorocky prohlašovali, že se jedná o boží
znamení a že bude válka. Takže můj otec
vždy v nadsázce tvrdil, že to následující
šestileté utrpení lidstva této planety, kdy
zahynulo mnoho desítek milionů lidí, zavinil
vlastně on.
Josef Ševčík

ANTONÍN ŠEVČÍK

V

únoru 2005 zabila mého praděda
Antonína Ševčíka jedlová kláda. Na
tomto místě byl později postaven
pomníček s jeho iniciály. Protože jsem byl
v minulosti několikrát tázán, co a jak se
tehdy stalo, instaloval jsem na místě stojánek
s tabulkou a popisem, jak to vlastně bylo.

Nachází se v lokalitě Průba, kterou všichni
Babičáci, zejména ti dříve narození, znají.
Kromě mého popisu události je zde citován
babický rodák a spisovatel Jaroslav Marcha,
pamětník tohoto neštěstí, který to popisuje
ve svém díle Ptačí chléb.
(jš)
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O BECNÍ VĚSTN ÍK

O B E C N Í V Ě ST N Í K

USNESENÍ – 219
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý, 2. Marek Starý, 3.
Mgr. Tomáš Krmíček, 4. Miroslav Martykán,
5. Miroslav Pelant, 6. Josef Jahoda, 7. Jaroslav
Panuš, 8. MVDr. Radek Sotona, 9. Ing. Petr
Šťasta
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce
Babice nad Svitavou:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Babice
a souhlasí s návrhem, aby kladný výsledek
hospodaření ve výši 16.221,-Kč byl využit
na vytvoření fondu odměn pro zaměstnance
ZŠ a MŠ.
Pro - 9
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost
p. Kratochvílové na směnu pozemků p.č.
1010/29 za obecní pozemek p.č. 160/4.
3. Zastupitelstvo obce odkládá žádost
p. Kratochvíla o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 160/2.
Zastupitelstvo obce odkládá žádost p. Tesaře
o odkoupení části obecního pozemku p.č.
463/1.
4. Zastupitelstvo obce odkládá žádost
p. Šilhana o převod pozemku a vyžádalo si

předložení geometrického zaměření.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro
Sanus Brno, z.s. ve výši 4.798,-Kč.
Pro - 9
6. Zastupitelstvo obce neschválilo pozastavení
napojování optických sítí
Pro – 4 Proti – 4 Zdrželo se – 1
Zastupitelstvo obce neschválilo umožnit
poskytovatelům kombinovat možnosti
připojení
koncových
uživatelů
dle
přiloženého návrhu od dodavatelů připojení.
Pro – 4 Proti – 4 Zdrželo se – 1
7.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
smlouvu o věcném břemeni č.: BM014330053179/001 na stavbě s názvem
„ Babice n. S., p.č.36/17, smyčka NN,
Nováková“.
Pro – 8 Zdrželo se – 1
8. Zastupitelstvo obce schválilo návrh
smlouvy se společností DESACON
na zpracování žádosti o dotaci na Ekodvůr,
k této firmě je nutné zajistit ještě projektanta.
Pro – 9
9. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2019, viz. příloha.
Pro – 8 Proti - 1
V Babicích nad Svitavou dne 27. 2. 2019
Zapsal: Starý Marek
Starosta obce: Ing. Levý Eduard
1. místostarosta: Starý Marek
2. místostarosta: Mgr. Krmíček Tomáš

USNESENÍ – 319
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý, 2. Marek Starý, 3.
Mgr. Tomáš Krmíček, 4. Miroslav Martykán,
5. Miroslav Pelant, 6. Josef Jahoda, 7. Jaroslav
30

Zastupitelstva obce
ze dne 27. března 2019

Zastupitelstva obce
ze dne 27. května 2019

Panuš, 8. MVDr. Radek Sotona, 9. Ing. Petr
Šťasta
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce
Babice nad Svitavou:
1. Starosta obce informoval zastupitele
o plnění úkolů z předchozího zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
rodičovské skupiny ve vhodných prostorách.
Pro – 9
3. Zastupitelstvo obce prodiskutuje návrh
jednacího řádu na pracovní schůzce a předloží
ke schválení na následujícím zasedání.
4. Zastupitelstvo obce předloží návrhy komisí
na příštím jednání.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č.2 viz příloha.
Pro – 9

6. Starosta obce informoval o stavu projektu
„chodníky“.
7. Zastupitelstvo obce pověřilo 1.
místostarostu k jednání na obnovu
vodorovného značení.
8. Zastupitelstvo obce si vyžádalo
od p. Kratochvíla písemné vyjádření všech
zainteresovaných stran pro odkup pozemku.
9. Zastupitelstvo obce schválilo návrh ceníku
pro samovýrobu v obecních lesích viz. příloha.
Pro – 9
V Babicích nad Svitavou dne 27. 5. 2019
Zapsal: Starý Marek
Starosta obce: Ing. Levý Eduard
1. místostarosta: Starý Marek
2. místostarosta: Mgr. Krmíček Tomáš

USNESENÍ – 419
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levy, 2. Marek Starý, 3.
Mgr. Tomáš Krmíček, 4. Miroslav Martykán,
5. Miroslav Pelant, 6. Josef Jahoda, 7. Jaroslav
Panuš, 8. MVDr. Radek Sotona, 9. Ing. Petr
Šťasta
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce
Babice nad Svitavou:
1. - zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
Rodičovské skupiny v domu č.p. 140
s kapacitou 12 dětí a provedení nezbytných
stavebních úprav.
- zastupitelstvo obce schvaluje registraci
Rodičovské skupiny na obec.
- zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy s RPA o zpracování žádosti

Zastupitelstva obce
ze dne 10. června 2019

na podání dotace (10.000Kč) a následné
odměny při získání dotace 5% + DPH (cca
151.290,-Kč + DPH).
Pro - 9
2. – zastupitelstvo obce schvaluje variantu
„A“ pokračování v projektu „přístavba“ školy.
Pro – 5 Proti – 3 Zdrželo se - 1
3. - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
přijetí brigádníků na letní práce.
4. - zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti prostřednictvím DSO Šlapanicko
na pasporty v obci.
Pro - 9
5. - zastupitelstvo obce odkládá projednání
smlouvy na projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na Sběrný dvůr.
6. - zastupitelstvo obce schvaluje poslání
příspěvku v ceně 1.000,-Kč na konto pomoci
místostarosty obce Dražůvky u Kyjova.
Pro - 9
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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

echu
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á
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ZELENÁ
PÁRA!

Občerstvení a pitný režim zajištěn.
V případě nepříznivého počasí koncert ve velkém sále sokolovny.

