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V

ážení spoluobčané,
zima dospěla ke svému konci, příroda
se začíná postupně probouzet a pro
mnoho z nás začíná nejkrásnější období
roku. Hřejivé slunce svými drobnými krůčky
na obloze míří stále výš. Vítejme tedy tyto
nesmělé krůčky přírody s radostí, vítejte krásu,
kterou nám jaro připravuje a dává.
Úvodem se ještě ohlédnu zpět k zimě
a zimní údržbě. Letošní zima byla poměrně
mírná a pryč jsou ty časy mého mládí, kdy
pravidelně napadlo v Babicích dvacet až
třicet centimetrů sněhu. Snažili jsme se
v rámci dostupných technických možností
zajistit co nejdříve úklid sněhu i posyp pro
dobrou sjízdnost místních komunikací. Sotva
napadne první poprašek sněhu, následuje
vlna kritiky formou nazlobených telefonátů
a nevybíravých e-mailů a SMS zpráv. Sotva
napadnou tři centimetry sněhu, už by měla
vyjet technika a zajistit pokud možno v jeden
čas, aby se řidičům neprotáčela kola.
V minulosti vzal každý lopatu a proházel se
sněhem sám. Dnes každý sedí pěkně v teple
a kouká z okna a čeká, až to někdo udělá.
Naše obec má na starosti šestnáct kilometrů
komunikací a chodníky. Vše v kopcovitém
terénu, cesty jsou převážně slepé a úzké. Je
to naprosto nesrovnatelné s okolím, kde
devadesát procent komunikací tvoří okresní
silnice, kterou udržuje Jihomoravský kraj.
I když se nám v minulém roce podařilo

S LO V O STA R O STY

doplnit náš čtyřicet let starý traktor strojem
novým, ale ten byl pořizován na údržbu
chodníků. Nicméně stroj udělá za hodinu
jen tolik práce, kolik zvládne, a není proto
v našich silách v případě masivnější sněhové
nadílky zasahovat hned a všude. Jeden okruh
odklizení sněhu v obci trvá traktoru skoro
tři hodiny. Musím bohužel konstatovat,
že někteří občané svou nekázní, zejména
parkováním vozidel na veřejném prostranství,
nám tuto činnost navíc značně zkomplikovali.
Velice si vážím těch občanů, a tímto jim děkuji,
kteří místo kritiky nám s tímto nelehkým
úkolem pomohli, a to úklidem sněhu před
svou nemovitostí.
V další části jen krátce odbočím k tématu
tlakové kanalizace. V naší obci už nějaký ten
rok funguje a jedná se o poměrně spolehlivé
zařízení. Kdo si přečetl návod na provoz
a údržbu čerpacího zařízení, je plně v obraze.
V Babicích je poměrně tvrdá voda, která
obaluje snímače spínání hladiny vápencem,
případně tukem z odpadních vod a tím
vyřadí zařízení z provozu. Tak, jak pravidelně
navštěvujete svého zubaře na čištění zubního
kamene ultrazvukem, tak takovou péči
zasluhují i vaše elektrody v rámci zajištění
plynulého odvodu odpadní vody. Návod
k obsluze doporučuje všechna zařízení
uvnitř čerpací šachty při úrovni minimální
hladiny omýt proudem vody jedenkrát za tři
měsíce v případě nutnosti i častěji. Elektrody
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se dají jednoduše vytáhnout a případně
opatrně mechanicky očistit. Také je potřeba
velmi pečlivě hlídat, aby se do tlakové
kanalizační přípojky nedostaly předměty,
které mohou poškodit čerpací technologii.
Například vlhčené ubrousky, které zpravidla
řezák čerpadla nepodrtí. Pokud bude
závada na technologickém zařízení tlakové
kanalizace zapříčiněna nedodržením pokynů,
nejedná se o záruční opravu, ale o opravu
za úhradu. Usazený vápenec na elektrodách
znamená izolant a v poslední době bylo
několik zbytečných servisních výjezdů a je
předpoklad, že další poruchy tohoto typu
budou následovat.
Zima už za sebou zavřela dveře, sníh roztál.
Jaro je tady, ale paprsky slunce odhalily
zimní nepořádek. Obec bude postupně dávat
do pořádku veřejná prostranství. Vyzýváme
tedy občany a udělejme si své okolí hezčí.
Můžete tak spolu s námi pomoci uklidit
veřejná prostranství, posypový materiál i černé
skládky. Obyvatelé pak mohou využít po obci
přistavených kontejnerů pro jarní očistu své
zahrady a svozu bioodpadu, který se po zimě
znovu rozjíždí. Naše obec pořídila v rámci
dotace kladívkový štěpkovač větví do průměru
patnácti centimetrů. Dále ještě hydraulický
nosič kontejnerů za traktor a kontejnery
na převoz bioodpadu. Za určitých podmínek
bude možné nabídnout občanům bezplatné
štěpkování větví z ořezu stromů včetně
odvozu této hmoty. V rámci každoročního
sběru odpadů budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad dne 12. května 2018
od 8.00 do 11.00 hodin. Následovat bude
mobilní sběr nebezpečného odpadu dne 26.
května 2018 od 10.00 hodin.
Ještě v krátkosti k tomu, co se v obci právě
řeší. Začátkem roku podáváme žádosti
o dotace. Žádost o dotaci na vodovodní
řad pod školou, žádost o dotaci na výměnu

oken a opravu topného systému obecního
úřadu, žádost o dotaci na vybavení pro hasiče,
žádost o dotaci na sad původních ovocných
dřevin. Byla připravena žádost na dotaci
na výměnu všech stávajících kontejnerových
stání za nové polopodzemní kontejnery.
K žádosti nepřišlo včas vyjádření krajského
úřadu, tak můžeme žádost podat znovu až
na podzim. Dlužno dodat, že dotačních
možností stále ubývá a těch smysluplných je
jako šafránu. Obec zpracovává nový územní
plán dle platné legislativy a nepočítá se v něm
s dalším rozšiřováním ploch pro bydlení, ale
jde pouze o překlopení čtyř změn stávajícího
územního plánu sídelního útvaru do jednoho,
včetně zapracování celého katastru obce.
Připravuje se studie rozšíření školy a školky,
stavby chodníků v obci, rekonstrukce
a rozšíření veřejného osvětlení, změna
dopravního pasportu a další. Stavební činnost
zahájíme stavbou vodovodního řadu pod
školou a touto cestou žádám dotčené občany
o vypracování projektových dokumentací
nových vodovodních přípojek. Je možná
dohoda s obcí na společném postupu, ale
projekty a stavební povolení na vodovodní
přípojky budeme brzy potřebovat k napojení
nemovitostí na nový vodovodní řad.
Počítáme také s následným asfaltováním této
komunikace a některých dalších. Závěrem
ještě jedna dobrá zpráva Obecní hospoda
má nového nájemce, tak je předpoklad, že už
bude všechno jenom lepší.
Dovolte mi popřát Vám touto cestou krásné
jaro a spoustu čerstvé energie v následujícím
období.

Miroslav Martykán
starosta obce
3

FOTOEDITORIAL

FOTOEDITORIAL

JARNÍ
BABICE
Kostel svatého Jana Křtitele s pučícím
jarním listím a úplňkem.
Foto: Josef Doležal
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STALO SE V BA B ICÍCH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

M

ilí babičtí občané, v naší obci
se v rámci Tříkrálové sbírky
vykoledovalo 41 194 Kč (asi
o 6 000 Kč více než vloni).Vybrané peníze mají
být využity na rekonstrukci budovy střediska

Celzus – pro poradenství, chráněného bydlení
pro lidi s mentálním postižením a na domácí
hospicovou péči. Všem, kteří se sbírky
zúčastnili, bychom chtěli poděkovat.
(bk)

VZKŘÍŠENÍ TRADICE BEZ
ZÁJMU BABICKÝCH?
asopust byl v minulosti oficiálním
svátkem hodování, po němž
následoval čtyřicetidenní půst.
Během masopustu probíhaly zábavy,
zabíjačky, průvody masek a různé scénické
výstupy. Tato tradice sahá hluboko
do historie. Zachoval se kronikářský záznam,
že masopust slavil také český král Vladislav
II. a to bylo ve 12. století.
Babický spolek Babyka se již podruhé pokusil
tuto tradici vzkřísit i v Babicích. V neděli 11.
února se asi dvě desítky dětí a dospělých,
převážně v maskách, vydaly na procházku
po prosluněné obci. Doprovázela je
i improvizovaná kapela – harmonika, pozoun
a housle, nechyběla ani basa, která tvrdila
muziku. Asi po dvou hodinách se veselá

M
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společnost vrátila do sokolovny, kde zábava
pokračovala do pozdního odpoledne.
Je škoda, že i přes pěkné počasí se nezapojilo
více místních, alespoň jako účastníků průvodu.
Každá taková podobná akce vyžaduje
od organizátorů, kteří to v žádném případě
nedělají pro vlastní uspokojení, nemalé
úsilí, volný čas a mnohdy i vlastní finanční
prostředky. Proto jim patří poděkování
o snahu o zpestření života v obci, o sblížení
místní komunity a v neposlední řadě o snahu
tuto tradici v Babicích podporovat a rozvíjet.
Věřme, že tento nevelký zájem je neodradí
a v této činnosti budou i nadále pokračovat.
Spolek Babyka děkuje obecnímu úřadu
za příspěvek na hudební doprovod
masopustního průvodu.
(bk)

PLES FOTBALISTŮ
POZNAMENALA ZIMA A CHŘIPKY

P

les pořádaný fotbalisty se konal
v babické Obecní hospodě v sobotu
24. února. K tanci a poslechu hrála
skupina Metropol. Již třetím rokem pořádá
Sportovní Klub Babice tento tradiční ples
v Obecní hospodě. Na ples přišlo 89 platících
hostí. To je důvod, proč se ples nekonal
v důstojnějších prostorách sokolovny, kde je
nutná minimální účast 120–150 návštěvníků.
I nahoře v Obecní by vyšší účast 20–30 lidí
byla žádoucí. Rezervace vyšší návštěvnosti
odpovídaly, ale velká zima a chřipková

epidemie vykonaly své. Přesto měl ples solidní
úroveň a jeho vyvrcholením byla bohatá
tombola s hodnotnými cenami. Je zajímavé,
že oproti posledním desetiletím minulého
století je účast na jediném podniku tohoto
druhu tak nízká, a to přesto, že do obce přibylo
za posledních 25 roků nějakých 400 obyvatel.
Fotbalisté děkují všem, kteří na ples přišli,
a to i těm, kterým nepříznivé okolnosti účast
nedovolily. Těšíme se na příští rok a věříme
ve vaši přízeň.
(jš)

VELKÉ RUMY V MALÉ OBCI

B

abická Sokolovna se v sobotu 10.
března vpodvečer zbarvila do červena.
Neznamenalo to ovšem, že by se ze
sokolovny stal vykřičený dům, ale dali si zde
dostaveníčko fandové kvalitních a unikátních
rumů. Limitovanou kapacitu řízené
degustace obsadili místní do posledního
místečka. Její součástí byl i odborný výklad
ambasadora UPB Michala Maršálka nejen
o degustovaných vzorcích, ale také o výrobě
rumu od sklizně třtiny a včetně popisu stylů
destilování jednotlivých rumů.

Návštěvníci měli možnost porovnat jednotlivé
styly rumů od španělského (sladkého) až
po britský (velmi ostrý). Celkem se degustovalo
osm vybraných exkluzivních vzorků, které
pocházejí z limitovaných edic a většinou
již nejsou k dostání ve volném prodeji, ale
jen mezi sběrateli. Díky velkému zájmu
a příjemně strávenému večeru si obdobnou
degustaci opět za nějaký čas zopakujeme. Je
potěšující, že i v malé obci dokážou lidé ocenit
exkluzivní zážitek, kterým tento vydařený
večer bezesporu byl.
(pb)

TÉMA

TÉM A
Josef Ševčík

V BABICÍCH PRACUJÍ PRO
FOTBAL ZAPÁLENÍ LIDÉ
BABICKÝ RODÁK, KTERÝ 26. BŘEZNA SLAVÍ ŠEDESÁTINY. TO JE BÝVALÝ
HRÁČ A NYNÍ FOTBALOVÝ TRENÉR, SPORTOVNÍ MANAŽER A BABICKÝ
RODÁK LEOŠ KALVODA. S KOPANOU ZAČÍNAL LEOŠ U NÁS V BABICÍCH,
ALE BRZY ODEŠEL A NEJDŘÍV JAKO HRÁČ, POZDĚJI JAKO HRAJÍCÍ TRENÉR
A NAKONEC NA TRENÉRSKÉ LAVIČCE VYSTŘÍDAL CELOU ŘADU ČESKÝCH
I ZAHRANIČNÍCH KLUBŮ. „BABICE JSOU MOJÍ RODNOU A MILOVANOU
OBCÍ. VŽDYCKY SE SEM RÁD VRACÍM A BUDE TOMU TAK I V BUDOUCNU.
MÁM TU SPOUSTU DOBRÝCH PŘÁTEL, KAMARÁDŮ A SPOLUŽÁKŮ, KTERÉ
CHCI ALESPOŇ TOUTO CESTOU POZDRAVIT,“ ZDRAVÍ ZE STRÁNEK NAŠEHO
ZPRAVODAJE TRENÉR DRUHOLIGOVÉHO ZNOJMA.

Nazdar Leoši! Úvodem našeho rozhovoru
ti chci popřát hodně zdraví, trenérských
úspěchů a rodinné pohody v roce 2018.
Můžeš nám na začátku zrekapitulovat
svou hráčskou a trenérskou kariéru?
S fotbalem jsem začínal za žáky tady
v Babicích, za dorost jsem poté hrál v Brně.
Po vojně v Dukle Tábor mě čekalo krátké
angažmá v Kutné Hoře a potom třetiligový
Přerov. V roce 1982 jsou přestoupil do ligové
sigmy Olomouc, kde jsem hrál 9 let ligu
a několikrát i pohár UEFA. Rovněž jsem
nakoukl do olympijského mužstva.
Po ukončení ligové kariéry následoval
odchod do Rakouska, kde jsem několik let
hrál jako hrající trenér. Po návratu jsem
působil nějaký čas v Baníku Ratíškovice, také
ve funkci hrajícího trenéra, a kariéru jsem
ukončil v Olomouci jako hráč třetiligového
béčka a současně působil ve funkci asistenta
trenéra Bruknera u ligového celku.
Jako trenér jsem vedl řadu ligových mužstev
– Znojmo, se kterým jsme postoupili do ligy
a tu ligu potom hráli. Několikrát Olomouc,
kterou jsem po sestupu rovněž přivedl zpět
8

do ligy. Na Slovensku to byla Žilina, se
kterou jsem získal Slovenský titul, a řada
dalších českých ligových a druholigových
celků.
Kdy jsi odešel z Babic a kdy byly tvoje
vazby na rodnou ves přerušeny?
Ve dvaceti jsem se oženil a se svojí ženou
po vojně cestoval po vlastech českých, až
jsem zakotvil v Olomouci, kde žiji dodnes.
Dokud ještě žili rodiče, často jsem se
do Babic vracel. Nyní to již není tak časté,
ale Babice zůstávají mou srdeční záležitostí
a vždy se k vám rád vracím.
Kdo byl tvým hráčským a trenérským
vzorem?
Jako kluk jsem obdivoval Pelého. Později
jsem hráčský vzor neměl a snažil jsem se
pracovat na sobě, abych byl co nejlepší
(a myslím si, že se mi to svého času
docela dařilo). Mým trenérským vzorem
byl Karel Brukner, kterého jsem zažil
jako hráč a později s ním spolupracoval
i na trenérském postu.

Jak se ti líbí poměry v českém fotbale?
To je otázka na dlouhé a dlouhé povídání.
Když to co nejvíc zestručním – poměry
v českém fotbale nejsou příliš dobré. Nakonec
to sami sledujete, takže názor na to máte
určitě svůj.
Co říkáš na svůj původní klub – Zbrojovku
Brno?
Zbrojovce samozřejmě fandím, vždyť jsem
zde vyrostl. A myslím si, že je z nejhoršího
venku.
Babické áčko hraje již druhým rokem
I. B třídu Jihomoravského kraje. Jak to
hodnotíš?
Je to velký úspěch! Ta I. B Babicím určitě
sluší. Svědčí to o tom, že tu pracují dobří
a pro fotbal zapálení lidé. Gratuluji a držím
vám palce.
Stopa Kalvodů z babického hřiště
nezmizela, za žáky v současné době chytá
vnuk tvého bratrance Václava Kalvody
Ondřej. Jsi tomu rád?

Určitě! Fandím mu a chci jemu i ostatním
připomenout, že úspěch je především tvrdá
práce a odříkání. Jinak to ani nejde. Takže,
Ondro, vydržet!
Jak vzpomínáš na Babice, kamarády,
spolužáky a vůbec lidi v Babicích?
Už jsem říkal, že Babice jsou mojí rodnou
a milovanou obcí. Vždycky se sem rád
vracím a bude tomu tak i v budoucnu.
Mám tu spoustu dobrých přátel, kamarádů
a spolužáků, které chci alespoň touto cestou
pozdravit.
Jak co do počtu domů, tak obyvatel se Babice
za posledních 20 let téměř zdvojnásobily.
Počet popisných čísel pomalu atakuje 600.
Fotbalistů však nepřibylo. Co ty na to?
Velmi rychlé temto růstu vidím při každé své
návštěvě Babic. Pravda je, že fotbalistů ubývá
všude a zájem mladých o sport upadá. Je to
velká škoda.
V Babicích bylo v létech 2008–9
vybudováno zcela nové hřiště, které patří
9
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TÉM A

k nejlepším v okolí. Vzpomínáš na staré
drny, na kterých jsi dělal první fotbalové
krůčky?
Jak by ne! Vždyť jsem na nich vyrostl. Vždy,
když jedu okolo, se se zalíbením na vaše
krásné hřiště dívám. Víš sám, že jsem zde
plánoval nějaký přátelák v době mého
působení ve Znojmě a Olomouci. Tehdy to
nevyšlo, ale rozhodně ještě není všem dnům
konec.
Nebylo by správné opomenout Sokol
Babice, ve kterém léta pracovala tvoje
maminka. Tělovýchovná jednota Sokol
proinvestovala v posledních asi deseti
letech přes milion korun a teď má
krásnou tělocvičnu a také vyspravenou
historickou budovu. Už jsi měl možnost si
ji prohlédnout? A jak se ti to líbí?
Můj otec i matka pro Sokol žili. Matka

stála u zrodu nové sportovní haly. Ta hala je
opravdu krásná a babičtí sportovci, zejména
pak děti, si ji zaslouží. Dá se říct, že vám halu
závidím, ale současně upřímně přeji.

Pálení čarodějnic bude letos
pro děti i dospělé

Jsi ve věku, kdy máš nárok na to být pyšným
dědečkem. Co tvoje vnoučata? A jaké máš
plány do budoucna?
Vnoučata mám čtyři. Nejstarší, devítiletý
Denis Korhoň, hraje hokej v Olomouci. Dále
jsou to tři holky – šestiletá Nela, tříletá Diana
a Claudie, které budou dva roky.To víš, že
z nich mám radost. A plány? Mám v plánu
co nejdéle zůstat u fotbalu. A taky máme
velké přání, aby celá naše rodina byla zdravá,
hlavně ta vnoučata. Totéž přeji tobě a všem
kamárádům v Babicích!
Leoši, děkuji za rozhovor a přijď se někdy
podívat na fotbal do Babic. Nebo na nějakou
kulturní akci.

Přesně na filipojakubskou noc, tedy 30. dubna, propukne v areálu Sokola další ročník
pálení čarodějnic. Program pro děti začíná ve čtyři hodiny odpoledne a děti se mohou těšit
na soutěže o nejkrásnější a nejzručnější čarodějnici. Kolem šesté hodiny proběhne upálení
jediné certifikované babické čarodějnice Hanky.
Letos nebudou ochuzeni o zábavu ani dospělí. Večer bude připraven hudební doprovod
a dospělácké soutěže. Zkrátka zábava pro všechny až do pozdních nočních hodin, protože
ráno se nemusí do práce! Zapište si proto datum do svých diářů. Další informace budou
zveřejňovány postupně v obecním rozhlase a na facebookové stránce TJ Sokol Babice nad
Svitavou. (pb)

Setkání rodáků se blíží
Jak jsme vás již informovali v předchozím čísle, z iniciativy několika pamětníků a obecního
úřadu se uskuteční setkání rodáků / spolužáků. Termín byl stanoven na sobotu 26. května
2018. Program akce je následující: 10–12 hodin – sraz ročníků 1945–1952 v sokolovně.
12–15 hodin – oběd, prohlídka školy, hasičské zbrojnice, položení květin na hroby pohřbených
spolužáků a kantorů v Babicích, zasazení lípy v prostoru před hřbitovem ke 100. výročí vzniku
Československa. 15–18 hodin – setkání všech občanů bez rozdílu data narození v sokolovně
s kulturním programem místních hudebníků, vystoupení žáků ZŠ/MŠ, připomenutí
historických událostí v obci. Od 18 hodin – volná zábava s cimbálovou muzikou.
Další informace získáte před akcí na obvyklých místech a v místním rozhlase. Nenechte si
ujít mimořádnou příležitost setkat se s některými kamarády a kamarádkami z dob minulých,
zavzpomínat a společně se pobavit. (bk)

Mezi lesy ladí program
Na festivalu, který se bude konat 8. září, budou hrát a zpívat Bombarďáci. Je to bigbítová
kapela pro děti, tři chlapíci na pódiu, moc jim to sluší a děti je hltají. Z Prahy přicestuje
Divadlo Bufet s představením Věci. Je to improvizované představení s věcmi, které si přinesete
vy – diváci. Festival bude otevírat Alena Dittrichová s představením Kolohrátek, které je pro
děti do 5 let. Jsem velmi potěšena, že pozvání přijali loutkáři – manželé Vítkovi, kteří jsou
proslulí svým ryzím kumštem již ve všech světedílech.
V příštím vydání Babického zpravodaje vyjde plakát festivalu. Máte se vskutku na co těšit.
Krásný program pro děti i dospělé. Chybět nebudou stánky s jídlem a hand made výrobky.
Tak se na vás těším. (ev)
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O BECNÍ VĚSTN ÍK

O B E C N Í V Ě ST N Í K

BABICE A ROK 2018
V MINULÉM ČÍSLE ZPRAVODAJE JSEM SE SNAŽIL PSÁT O ZMĚNÁCH VE
VYDÁVÁNÍ TOHOTO LISTU A PŘEDEVŠÍM JEJICH DŮVODECH. JSEM RÁD, ŽE
JE TO VNÍMÁNO POZITIVNĚ A ŽE SE OBJEVILY PODNĚTNÉ REAKCE OBČANŮ.
VĚTŠINA PISATELŮ JISTĚ I BEZ KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ POZNÁ, ŽE SE
JEJICH PŘIPOMÍNKAMI ZABÝVÁME. DĚKUJI VŠEM A VĚŘÍM, ŽE ODEZVY
NEUSTANOU, PROTOŽE JAK ZNÁMO, STABILNÍ SYSTÉM NEMŮŽE EXISTOVAT
BEZ ZPĚTNÉ VAZBY.

T

olik ke změnám. Nadále zůstává, že
Babický zpravodaj je čtvrtletníkem,
vydávaným obcí Babice nad Svitavou,
a jeho hlavním cílem je informovat občany
o dění v jejich regionu. Tato dvoustrana má
být věnována informacím okolo obecního
úřadu, pojďme tedy informovat.
Budou volby, je třeba asfaltovat
Začínám pokusem o vtip, nicméně všichni
vědí, jaké je to vážné téma. Zastupitelstvo
se snaží pozvolna opravovat povrch
nejdůležitějších cest. Proč to nejde
rychleji, je sice dobrá otázka, ale odpovědí
mnoho a žádná zcela uspokojivá. Letos
se snad podaří udělat další podstatný kus.
Jsou některá místa, kde se nejprve musí
dobudovat infrastruktura, jako ulička pod
školou a od Hybešova pomníku na Stádla.
Jsme snad těsně před zadáním zakázky.
Práce mají začít hned na jaře a věříme, že
všichni pochopí omezení, která je budou
provázet.
Chodníky hned tak nebudou. To jistě
není pozitivní informace, ale taková je
realita. Od roku 2016 probíhají jednání
s projektantem ohledně studie pro stavbu
chodníku, který by spojoval spodní část
obce s jejím středem a dále k nové výstavbě
na Stádlech. Zatím však bez reálného
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výsledku. Byl zbudován alespoň kus
chodníku ke hřišti a díky aktivitě zastupitelů
se podařilo vykoupit pozemek u sochy sv.
Jana Nepomuckého, který si o chodník
přímo říká. Nicméně nejproblematičtější
místa zatím nemají řešení. Obec je ve svahu,
silnice úzká a klikatá, bez dostatečných
rozhledových vzdáleností pro případné
přechody. To není žádná novinka, ale
chodník, který by splňoval podmínky např.
pro bezbariérovost, natož pro možnost
spolufinancování prostřednictvím dotace,
zatím nikdo nevymyslel.
„Ševče, zaplať!“
Zaplatili jste za odpad a psy? Já také ještě ne,
ale je to potřeba udělat. Termín je do konce
dubna a poplatek činí 490 Kč na osobu
s trvalým pobytem v obci a na osobu, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci,
nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba. Platit lze
buď hotově na OÚ, nebo převodem na účet
8125641/0100, VS 1340+č.p.
Dovolím si dotaz, zda by ti, kteří zde
léta žijí bez hlášeného trvalého pobytu,
nepouvažovali o změně? Nejenže poplatky
budou asi nižší, ale také část peněz
odevzdávaných formou daní bude mít šanci
na využití v místě jejich skutečného bydliště.

Hazard kvůli pár minutám?
Nejen za zastupitele bych chtěl touto formou
požádat, aby všichni, kdo své děti vozí do školy
a školky auty, byli při zastavování a parkování
maximálně opatrní a ohleduplní. Poměrně
často dochází k situacím, kdy ve vjezdu
do školky stojí dvě auta, mezi kterými se
dá těžko projít (nezapomeňte, že mnohé
maminky musí jet s kočárkem), do toho
zastaví auto před školou a ještě potřebuje
kolem projet třeba autobus. Couvající řidič
může snadno přehlédnout procházející dítě
a raději nebudu domýšlet, co všechno by se
mohlo stát. Nutně na to ale pomyslete vy, kdo
tyto situace vytváříte! Stojí ušetřená minuta
za takový risk?

A nakonec do hospody. Ne, že bych do ní
denně chodil, ale líbí se mi názor, že
pokud má vesnice fungovat, musí dobře
fungovat škola, fara, hospoda a obecní úřad
(na pořadí nezáleží). A také hospodský,
farář, starosta a učitel by se spolu měli bavit.
Sami si přeberte, jak je to u nás. Jisté však
je, že po zvolna se zhoršujících službách,
které poskytoval předchozí nájemce obecní
hospody, došlo k jejímu uzavření. Nový
nájemce již funguje a všichni věříme, že
půjde o změnu k lepšímu. Kéž splní naše
přání, aby obecní hospoda byla místem, které
dělá obci dobré jméno, kde se lidé mohou
příjemně setkávat, občerstvit se a pobavit.
Jaroslav Panuš

PLUNDRUJÍ SE NAŠE LESY? NE

N

edávno se na stránkách Facebooku ve skupině „Babice nad
Svitavou - vzájemné soužití“ objevilo několik komentářů
na téma plundrování lesů v okolí naší malebné obce.
Jelikož něco málo o lesnictví vím a protože jsem část života spojil se
ŠLP, přišlo mi hloupé se kolegů nezastat a pokusil jsem se některé
věci vysvětlit.
České lesnictví je fenomén, který oceňují různé státy světa,
a do Křtin míří mnohé zahraniční exkurze. Lesy ŠLP ML (Školní
lesní podnik Masarykův les) Křtiny jsou mimo jiné jedním ze čtyř
míst v ČR, která jsou zahrnuta do Mezinárodní sítě modelových
lesů. Křtinské lesy jako první v ČR získaly mezinárodní certifikaci
FSC, kterou stále obhajují. V místních lesích se hospodaří nejen
podle lesního zákona, ale i dle limitů certifikačních pravidel.
Z toho důvodu se lesy nemohou drancovat. Mrzí mě, že my, co zde
žijeme, si ani plně neuvědomujeme přidanou hodnotu, kterou nám
místní lesy poskytují.
Byl jsem osloven několika lidmi, zda bych neuspořádal
v rámci jara vycházku, kde bychom si o lesích a lesnictví mohli
popovídat. Zkusím oslovit bývalé kolegy a na duben naplánovat
takový výlet do okolních lesů. Podrobné informace dám
na vědomí pomocí stránek obce, informačního kanálu Babyky
a Facebooku.
Ing. Eduard Levý
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ČTENÁŘI P Í ŠÍ

ROZMOHL SE NÁM TU
TAKOVÝ NEŠVAR...
Nejen žáci (jak v nadpisu parafrázuji film Pelíšky) začali používat jisté slovo. Slovo je to
ovšem jiné než ve filmu Pelíšky – je to slovo JAKOBY. Slovo sice slušnější než v Pelíšcích,
ale za uši tahající také dostatečně silně. Toto slovo napříč republikou, napříč všemi sociálními
i věkovými skupinami používají snad všichni. Ale nepoužívají ho ve větách, kam by mohlo
patřit, ale všude a hlavně hodně. A je jedno, že se do věty nehodí, že změní smysl věty,
prostě si zvykli si tímto slovem pomáhat a jak známo – zvyk je železná košile. Bylo by ale
dobré, kdyby lidé začali přemýšlet, co JAKOBY s jejich sdělením udělá – v každém případě
ho zdegraduje a znevěrohodní. Myslí svoje sdělení dotyčný doopravdy, nebo jen JAKOBY?
A co vy? Patříte mezi jakobýny nebo mezi ty, kterým při zaslechnutí tohoto slova naskakuje
husí kůže?
Věra Benešová

NA KAŽDÉM ROHU JAKOBY
Při četbě zamyšlení musím paní Benešové dát za pravdu, že slovo JAKOBY můžeme v dnešní
době slýchat téměř na každém rohu. Je to slovo, které získalo oblibu v široké populaci, používají
ho adolescenti, studenti vysokých škol i lidé v produktivním věku. Jak je možné, že zrovna
takové slovo si získalo oblibu u široké vrstvy společnosti?
Jedná se o tzv. výstelkové slovo, které se označuje také jako slovní vata, výplň nebo plevelné
a parazitní slovo. Na epidemii slova JAKOBY upozornil již před více než dvěma lety Václav
Lábus z Katedry českého jazyka a literatury Technické univerzity v Liberci.
Parazitní výrazy jsou v mluveném projevu dost rušivé, do jisté míry jsou však i módní záležitostí.
V sedmdesátých letech minulého století se např. téměř celá populace nakazila érou TY VOLE,
prezident Václav Havel používal slovo NICMÉNĚ, na PROSTĚJAKO či TAKŽE si možná
také vzpomenete. A tak nám nezbývá než doufat, že epidemie JAKOBY přes naši republiku
přejde – stejně jako jiné epidemie parazitických slov.
Parazitní výrazy mají společné to, že se k nim mluvčí uchyluje v okamžicích, kdy si není něčím
jistý nebo potřebuje čas na zformulování toho, co chce vyjádřit. Malá rada pro nás babické občany
je důkladně si svůj mluvený projev či prezentaci připravit. Třeba se vymýcení epidemického
JAKOBY podaří dosáhnout díky tisícovce občanů jihomoravské obce na hranici Moravského
krasu...
Kateřina Golíková
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ZAČÁTKY FOT
TBALU
V BABICÍCH NAD SVIT
TAVOU
PSAL SE ROK 1933 A SKUPINA MLADÝCH NADŠENCŮ V ČELE S JANEM
DYMÁČKEM SE ROZHODLA ZALOŽIT V OBCI FOTBALOVÝ KLUB. CHTĚLI
SVOLAT INFORMATIVNÍ SCHŮZKU, JENŽE JIM V TÉ DOBĚ BYLO SOTVA 18
LET. PROTO NA POSLEDNÍ CHVÍLI POŽÁDALI SVÉHO STARŠÍHO KAMARÁDA
FRANTIŠKA ŠMERDU, ABY SVOLAVATELEM SCHŮZKY BYL ON. FERY, JAK MU
VŠICHNI ŘÍKALI, SOUHLASIL A NA JAŘE ROKU 1933 SE TATO INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA KONALA. ZÚČASTNILO SE 34 PŘÍZNIVCŮ A ZÁJEMCŮ O TENTO
DRUH SPORTU.

yla zvolena šestičlenná komise
ve složení: František Blažík, Julius
Jelínek, Josef Horák, Jan Šmerda,
František Šmerda a Ševčík Josef.
Dne 7. června 1933 proběhla v hostinci
u Rumlerů ustavující valná hromada, která
v počtu 45 členů zvolila první předsednictvo
klubu. Předsedou se stal František Blažík,
jednatelem František Juditka, sekretářem
František Vašek, náčelníkem Vladimír Kubeš
a pokladníkem Arnošt Kubeš. Jako revizoři
byli zvoleni Josef Ševčík a Jan Dymáček.
Valná hromada dále rozhodla, aby oficiální
název spolku byl Sportovní klub (SK) Babice.
Barvami klubu byly stanoveny zelená a bílá.
Organizačně podléhal klub SK Babice
Bradově Západomoravské župě fotbalové se
sídlem v Brně. Župa řídila soutěže, delegovala
rozhodčí a vydávala týdeník Rekord.
Prvořadým ůkolem, před který byl sportovní
klub postaven, bylo vybudování hřiště.
Po celé řadě vleklých jednání, do nichž zasáhl
i tehdejší poslanec Národního shromáždění,
místní rodák, básník a spisovatel Jaroslav
Marcha, byl pronajat pozemek. Bylo to
na Příhoně. Pozemek nebyl zcela rovný,

v prostředku narušený poměrně hlubokým
úvozem. Nadšení mladých však neznalo
mezí. Vedoucím výstavby byl jmenován Emil
Šnoblt. Na úpravách pracovali denně 2–3
nezaměstnaní za 20 korun na den, po práci
pak téměř všichni.
Hřiště bylo na současné poměry poměrně
malé a jeho povrch byl velmi drsný. To však
v té době nikomu nevadilo. Díky nezměrnému
elánu a nadšení všech příznivců kopané bylo
hřiště vybudováno a slavnostně otevřeno 5.
července 1935. Slavnost poctil svojí účastí
sám štábní kapitán Brada, předseda Bradovy
Západomoravské župy fotbalové. Hlavní
projev přednesl starosta obce Dominik
Kalvoda. Slavnost vyvrcholila turnajem, který
se stal kořistí fotbalistů Bílovic. Ti ve finále
zdolali domácí v poměru 3:2.
Pořadatelský sbor v čele s Josefem Ševčíkem
a členy Jaroslavem Hemžalem, Emilem
Hlouškem, Rudolfem Trávničkem, Gustavem
Procházkou, Oldřichem Konečným a Karlem
Petrželou zvládl organizaci slavnostního
otevření babického hřiště na jedničku.
Josef Ševčík
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TJ SO K O L

B A B YKA

SOKOL PRO 21. STOL
LETÍ

VÁLKA ZA MLOKY

AREÁL SOKOLA JE V BABICÍCH MÍSTEM S NEJVĚTŠÍ NABÍDKOU

VŠICHNI LIDÉ, KTEŘÍ CHODÍ PĚŠKY NA VLAK, ZNAJÍ TEN NEVESELÝ OBRÁZEK,

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. V ZIMĚ PAK V PODSTATĚ

KTERÝ SE KAŽDOROČNĚ DVAKRÁT OPAKUJE. SPOUSTA DOČISTA PLACATÝCH,

JEDINOU MOŽNOSTÍ, KDE SPORTOVAT POD STŘECHOU NEBO SE

PROTOŽE AUTY PŘEJETÝCH DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ Z ŘAD OBOJŽIVELNÍKŮ

SPOLEČENSKY BAVIT VE VĚTŠÍ SPOLEČNOSTI.

A PLAZŮ. A TO PROSÍM NA CESTĚ SE ZÁKAZEM VJEZDU. KROMĚ ŽAB,
SLEPÝŠŮ, TAKÉ UŽOVKY A MLOCI. A TO SE NEDÁ NECHAT JEN TAK.

lně toho využíváme – ať už
organizováním vlastních pravidelných
či nepravidelných akcí, tak nabídkou
prostor pro ostatní organizace, které takovými
možnostmi nedisponují. Jsme rádi, že je
využívají.
Ve školním roce máme tělocvičnu od čtyř
hodin odpoledne doslova nabitou jedním
sportem za druhým až do osmé i deváté večer.
Prim hrají samozřejmě děti všech věkových
kategorií. Proto se naše snaha neustále
vylepšovat možnosti sportu i prostředí
soustředí hlavně na ně.
Přes zimu jsme vyměnili zbývající stará
okna, přidali tepelně izolační nové vchodové
dveře a zrekonstruovali vstup do tělocvičny
včetně toalet a sprch. Pokračovat budeme
zprovozněním kvalitní šatny, aby se děti již
nemusely převlékat „v tělocvičně“. Výklenek
u tělocvičny přebudujeme na příjemný
prostor pro rodiče na sledování svých ratolestí
při sportu.
Tělocvičnou to letos ale zdaleka nekončí!
Čeká nás výměna dveří v malém sálu, a to

jak směrem k výčepu, aby měli cvičící větší
soukromí, tak směrem do hlavního sálu, kde
je největším problémem únik tepla. Budeme
tak šetřit nejen výdaje na topení, ale hlavně
zajistíme tepelnou pohodu pro naše nejmenší
ze skupiny Broučci i pro scénický tanec a jógu.
Největší investiční akcí, kterou pozná každý
návštěvník sokolského areálu na první
pohled, bude vybudování 60metrové atletické
běžecké dráhy zakončené doskočištěm pro
skok daleký. Od společnosti Regutec máme
sponzorsky zajištěn kompletní povrch nejen
dráhy, ale i navazujícího okolí, za což jí patří
obrovský dík. Ladíme detaily podkladních
vrstev a rádi bychom se do této akce pustili
co nejdříve.
Dráha bude sloužit v prvé řadě pro hodiny
tělocviku základní školy, ale věříme, že bude
impulzem i pro znovuobnovení atletického
oddílu dětí a mládeže. Máte-li ve svém okolí
atletické nadšence, kteří by se rádi zapojili
do vedení dětí, prosím nasměrujte je na nás.
Tomáš Krmíček

bzvláště nad mloky se nám zželelo,
protože jsou to v našich lesích vzácní
hosté. Mlok je zvíře obojživelné,
a když má to štěstí, také dlouhověké. V okolí
Babic obývá místa kolem tekoucích potůčků
– podél cesty k nádraží, podél potoka dole
u nádraží (do něhož se ten horní vlévá)
a podél potoka, který vytéká z míst, kde býval
v Babicích rybník.
Mlok pro svůj život potřebuje tekoucí vodu,
do níž samičky na jaře kladou živé larvy.
Proto zjara, když teploty v noci vystoupají
nad 5 stupňů, se vydává ze svých zimovišť
dolů k vodě. Odtud se zase s počínajícím
podzimem stahuje zase nahoru do kopců,
kde ve skalních štěrbinách, v kořenech
a spadaném listí bučin přečkává zimu. Proto
se mu tady líbí. A mně se zase líbí, že tu nejen
mloci s námi jsou, a chci, aby to tak zůstalo.
A nejen já.
Tak jsme se někteří chodiči k vlaku rozhodli
nějak se s tímto problémem vypořádat. Proto
jsme si psali s povolanými lidmi – Antonínem
Krásou z Agentury ochrany přírody MŽP

a Mojmírem Vlašínem z ekologického
institutu Veronica. Z několika návrhů na obci
vzešlo nakonec řešení, které je sice technicky
nejnáročnější, zato nejméně zasahuje
do komfortu nádražních automobilistů.
S finanční podporou obce jsme zakoupili
materiál na stavbu zádržných ohradníků.
Vloni zjara, před jarními prázdninami, jsme
nainstalovali zábrany podél horního toku
potůčku, ze strany směrem k rokli.
Každé ráno posbíralo několik ochotníků
jdoucích na vlak mloky hromadící se u zástěny
a přeneslo na druhou stranu cesty. Vytvořili
jsme i webovou aplikaci s formulářem, do níž
mohl každý své úlovky zapsat. Překvapivě
jsme zjistili, že mloci zdaleka necestují pouze
směrem dolů, ale šplhali i zpět do kopců.
Za asi měsíc, kdy byly zábrany na místě,
bylo spočteno 128 živých jedinců. Největší
tlačenice nastala při počtu 46 mloků
za jednoho jarního rána po dešti. Bez ztrát
se ovšem sezona neobešla, i když byly menší
(5 mrtvých).
Kateřina Urbánková

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
VŠECHNY DOSPĚLÉ ČLENY TJ SOKOL BABICE NAD SVITAVOU ZVEME
NA VALNOU HROMADU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ 22. DUBNA 2018
V PROSTORÁCH RESTAURACE SOKOLOVNA OD 16:00. JAKO HOSTY
ZVEME TÉŽ ZÁSTUPCE OBCE A DALŠÍCH ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
PŮSOBÍCÍCH V BABICÍCH NAD SVITAVOU. PROSÍM POZNAMENEJTE SI
DO SVÝCH DIÁŘŮ, BUDEME SE TĚŠIT NA SETKÁNÍ.
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LM Š

V Č E LA Ř I

VČELY NEJSO
OU JEN UŽ
ŽITEČNÉ,
JSOU NEPOS
STRADATE
ELNÉ

DĚTI Z LESNÍÍ ŠKOLKY
Y
SE NEBOJÍ
JAK TO U NÁS V LESNÍ ŠKOLCE FUNGUJE? POKUSÍM SE VÁS PŘENÉST
NA CHVÍLI K NÁM NA KOPEC, DO LESA A DO JURT A UKÁZAT VÁM, CO U NÁS
S TĚMI DĚTMI DĚLÁME.

áda vnímám a podporuji odlišnosti
každého dítěte. Tato odlišnost se
často projeví, když tvoříme nebo
hrajeme divadlo. Nikdy není přesně dané, jak
by měl obrázek vypadat či co by postava prince
měla přesně říkat. Dítě se díky respektování
odlišnosti necítí trapně, nedokonale nebo
provinile, když jeho obrázek vypadá jinak než
můj námět, nebo když zahraje pohádku jinak,
než je napsaná. Snaha o zachování dětské
autentičnosti je to, co nás baví!
Školkové děti se nebojí dospělému oponovat,
protože k němu přistupují jako rovný
k rovnému. Na druhé straně ale učíme dítě
respektovat i naši osobu a potřeby skupiny.
Jak děti z lesní školky zvládají přechod
do ZŠ? Třídní učitelka našich prvních
absolventů Jitka Panušová k tomu řekla:
„Mechu za uchem jsem si nevšimla. :-)
Vybavuji si pracovité školáky, kteří aktivně

fungovali jednotlivě i ve skupině, vážili si sebe,
kamarádů i mě. Do života ve škole se začlenili
na jedničku.“
A není v těch jurtách zima?
S rodiči často řeším otázky strachu, aby se
u nás děti měly dobře a nestrádaly. Těmto
obavám rozumím, s rodiči si o jejich strašácích
povídám, zvu je, aby se přišli podívat…
A topím. Častým strachem je, jestli je v jurtě
dost teplo. Když ale rodič přijde do jurty, kde
jeho dítě skotačí v punčocháčích a v krátkém
rukávu, když je venku mínus 10, strach
odchází. Děti se těší ven za jakéhokoli počasí.
Nebojí se nepohodlí, zvlášť když je oblečete
jako cibulky do mnoha vrstev. Důkazem je, že
děti zvládly únorové mrazy s úsměvem.
Nevadí jim dokonce ani být špinavé. Tak se
taky nebojte, pračka to vypere. Nic nepotěší
rodiče tolik, jako když vidí své dítě sice
špinavé a unavené, ale nadšené a hrdé na to,
že dnes prozkoumalo nový kus lesa!
Pokud váháte, jestli je lesní školka pro vaše
dítě to pravé, přijďte si to zkusit. Není ostuda
to zkusit a zjistit, že to není vaše cesta.
Nejbližší akcí je Den otevřené jurty, který se
bude konat v sobotu 7. dubna od 10 hodin.
Pro děti máme připraveny tvořivé dílničky.
Rádi vás provedeme a zodpovíme vaše dotazy.

ačíná jaro, příroda se probouzí,
aktivita všech živých tvorů je stále
intenzivnější. Nejinak je tomu
i u včel, které doprovázejí člověka již více než
deset tisíc let.
I když si plně neuvědomujeme jejich význam,
jejich přítomnost v našem prostředí je zcela
nenahraditelná. Na světě je opylováno asi
95 % kvetoucích rostlin, z toho 85 % včelami.
U ovocných stromů asi 90 % květů navštěvují
včely, a rozhodujícím způsobem tak ovlivňují
úrodu. V současné době však včely pro svůj
rozvoj a ochranu potřebují pomoc člověka,
který jim paradoxně na druhé straně škodí.
Počet evidovaných včelstev v ČR v roce 2017
klesl meziročně zhruba o 35 tisíc na 637 tisíc,
a to nejen z důvodu nepříznivého počasí,
ale také pro zvýšený počet otrav z přípravků
na ochranu rostlin – bohužel v mnoha
případech i malopěstiteli a zahrádkáři.
V České republice jsou chovatelé včel sdruženi
v Českém svazu včelařů, kde je registrováno
na 58 tisíc včelařů, většina z nich včelaření
provozuje jako svůj koníček.
Je tomu tak i v Babicích.

Babičtí včelaři jsou členy základní organizace
ČSV v Bílovicích nad Svitavou, kam patří
také včelaři z Řícmanic, Kanic a Ochoze.
V Babicích je registrováno 10 včelařů
s celkovým počtem 94 včelstev a i jim patří
poděkování za celoroční starost o tyto
tvorečky, díky nimž se můžeme těšit z úrody
jablek, hrušek, švestek a dalších plodin.
Některá „osobní“ setkání se včelami
však nemusí být příjemná. Včely jsou
velmi citlivé na pohyb a vibrace, a to
zejména v období časného jara a v období
bez snůšky. Jejich bodnutí bývá velmi
nepříjemné. Proto když kolem vás bude
poletovat včela, zachovejte klid a hlavně
se ji nesnažte nějakými rychlými pohyby
odehnat, jinak můžete očekávat jejich reakci.
Význam včel si uvědomoval i Albert Einstein,
který prohlásil: Pokud zmizí včely, zbývají
lidem čtyři roky života.
Břetislav Kotulán

Tereza Motyčková
www.sedmikrasek.cz
(redakčně kráceno)
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Z ÁK LADNÍ ŠK OLA

Z Á KLA D N Í Š KO LA

POLOLETNÍÍ VYSVĚDČENÍ
A KARNEVA
AL

ŽÁCI NOCOVA
ALI VE ŠKO
OLE
S ANDERSENEM

lavnostní
oslavu
pololetního
vysvědčení jsme si užili v sále
sokolovny, který členové Sokola
bohatě vyzdobili. Postarali se také o perfektní
občerstvení. Děti se namlsaly barevnými
koblížky (donuty), během tance se
občerstvovaly limčou a mohly zakousnout

etošní Noc s Andersenem, pořádaná
spolkem Babykou ve spolupráci se ZŠ,
se uskutečnila na téma knihy švédské
autorky Astrid Lindgrenové Bratři Lví srdce.
Akce se mohly zúčastnit děti 1.–5. ročníku

i výborné chlebíčky. Hudba, kterou si děti
samy mohly vybrat, zaznívala z profesionální
aparatury. Během akce nás poctili návštěvou
i členové „ABBY“. Všichni jsme si to velice
užili. Velký dík patří Pavlovi Bartoškovi
za zprostředkování celé akce.
(kg)

naší školy, a to v pátek nebo sobotu 23.,
respektive 24. března. Ráda bych poděkovala
všem pořadatelům, díky kterým má Noc
s Andersenem v Babicích již jedenáctiletou
tradici.
(kg)

NÁVŠTĚVA OLYMPIJS
SKÉHO
PARKU
pondělí 19. února navštívili žáci
2., 3. a 4. ročníku Olympijský
park na brněnském výstavišti.
Po rozdělení do dvou skupin si žáci mohli
vyzkoušet běh na lyžích, střelbu, boby
a sjezdové lyžování. Nakonec si všichni
společně zahráli hokej nebo se zdokonalili

v bruslení. Celým programem nás provázeli
milí instruktoři, kteří v závěru dne společně
s reprezentanty v krasobruslení předali všem
dětem upomínkové medaile. Tento skvělý
den bychom si nemohli užít bez paní učitelky
Barbory Francové, která výlet zorganizovala.
Děkujeme.
(ek)

PŘISEDNI SI S LIGOU
VOZÍČKÁŘŮ
o všechno může znesnadnit život
člověku na vozíčku? To se v úterý
27. února dozvěděli žáci od paní
Ladislavy Blažkové, která se celý život potýká
s následky dětské mozkové obrny. Každá
třída si nejdříve poslechla krátkou přednášku
o různých handicapech a jak se takto
postiženým lidem v dnešní společnosti žije.
20

Poté si žáci vyzkoušeli, jak náročné je ovládat
invalidní vozík a jiné specializované pomůcky.
Doufáme, že si žáci z programu odnesli nejen
nové vědomosti, ale také vědomí, jak důležité
je pomáhat lidem ve svém okolí, neboť
nevíme, kdy takovou pomoc budeme sami
potřebovat.
(ek)
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B A B I C KÝ O S E L

M ATEŘSK Á ŠKOLA

CO SE DĚJE V MATEŘSK
KÉ ŠKOLE
eden začal tepleji než obvykle, ale
i přesto (nebo právě proto?) jsme
s dětmi v mateřské škole pracovali na
projektu Zimo, kde jsi? Naší snahou bylo
zimu nějakým způsobem přilákat, přivolat,
což se nám podařilo velmi dobře.
Výchovně vzdělávací práce s dětmi směřovala
ve všech možných oblastech k tomuto
ročnímu období a počasí – hry, básničky,
písničky, pohybové aktivity, výtvarné
a pracovní činnosti – sněhuláci, vločky,
eskymáci apod.
Do školky jsme objednali divadelní
představení Zimní pohádka s výpravou
do Grónska, setkání s ledním medvědem
a eskymákem. To se bohužel neuskutečnilo,
neboť se nám začaly šířit neštovice. Tak snad
příště!
Aby toho nebylo málo, tak se nám v únoru
přidaly chřipky, různá respirační onemocnění
a střevní potíže, a i když „venku mrzlo, až
praštělo“, bacilů přibývalo a dětí ubývalo.
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Ti odolní, nad kterými žádný vir či bacil
nezvítězil, si společně s rodiči užili Dětský
karneval v sokolovně (děkujeme za spolupráci
obecnímu úřadu a TJ Sokol). I přes velmi
mrazivé počasí jsme absolvovali exkurzi
u babických hasičů, kde si děti mohly
prohlédnout hasičskou techniku a vybavení
a na základě toho jsme se v rámci školky
zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí.
V březnu bacilů ubývalo a dětí přibývalo.
Symbolicky 8. března, na MDŽ, jsme s dětmi
při ranních aktivitách ve školce konečně
uslyšeli ptačí zpěv – asi sýkorka koňadra
nebo že by kos? Dříve jsme se všichni učili,
že jaro začíná 21. března, ale dle meteorologů
letošní astronomické jaro začalo již 20. března
v 17:15.
My si s dětmi ve školce vyrobíme Morenu,
kterou jdeme ve středu 28. března vyhodit až
do řeky Svitavy, a definitivně se tak rozloučíme
se zimou – Zimo, zimo, táhni pryč!
(hh)

SPRÁVNĚ TŘÍD
DIT ODPAD
D
NEVYŽADUJE INTELEKT GÉNIA
tomto čísle bychom chtěli upozornit
na problematiku třídění odpadů
a na způsob jejich ukládání. Stává se,
že kontejnery jsou přeplněné a „zodpovědní"
občané odpad ukládají dál, ale mimo ně,
a mnohdy to kolem kontejnerů vypadá
jako na smetišti. Doma to také nikdo tak
nepraktikuje, když má plný odpadkový koš.
Není to ale vždy tím, že se opozdí svoz.
Například plastové lahve je třeba před
vhozením sešlápnout a ušetřit tím mnoho
prostoru. Kartonové obaly od různých
spotřebičů, pokud se nesešlápnou nebo
nerozřežou, zabírají také neskutečně veliký
prostor, který potom chybí. Ale o tom se učí
děti již v mateřské škole.
Na každém kontejneru je uvedeno, co do něj
patří. A kdyby někdo neuměl číst, tak barvy
snad rozezná.
Během sezony, od jara do podzimu, jsou
na příslušných stanovištích umístěny hnědé
kontejnery na bio odpad. Je ale správné vhodit
sem například listí včetně plastového pytle
nebo kusy polystyrenu? Určitě ne.
Ani další kontejnery nejsou ušetřeny "třídicí
kreativity" některých babických občanů.
V plastech najdeme dřevo nebo sklo a naopak
ve skle například sklenice s kovovými uzávěry
(ty sice nevadí, ale je zbytečné je neodšroubovat
nebo nesundat, když to jednoduše jde).
Nedávno někdo vhodil do kontejneru pro
plasty pytel se směsí starého chleba, shnilých
jablek, hadrů a sklenic. A to v den svozu
komunálního odpadu. U kontejnerů se
povalují například kusy starého koberce, mezi
kartony se objevil dokonce i starý vysavač. Jak
nazvat takového homo sapiens, v překladu

člověka moudrého? Přinejmenším tak, jak je
uvedeno v názvu této rubriky.
Třídění odpadu je věc správná a potřebná
a je prokazatelné, že významným způsobem
přispívá ke zlepšení životního prostředí. I obec
z toho má určitý (i když ne velký) finanční
bonus. Proto třiďme odpad, ale tak, jak se má,
a to zejména s ohledem na své okolí.
Tipy pro správné třídění odpadu najdete
například na webu www.jaktridit.cz.
Břetislav Kotulán
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BABI CK É RECEPTY

B A B I C KÉ Z D R AV Í

ZATOČTE S JARNÍ ÚNAVOU

ROHLÍKY
Ingredience:
1 kg mouky výběrové
½ l mléka
10 dkg cukru – klidně i méně
12 dkg tuku (Hera, máslo)
5 dkg kvasnic
Sůl

Postup:
Z řádně vypracovaného a vykynutého těsta polévkovou
lžící vyhazujeme stejné kousky. Na vále rozválíme to
tvaru trojúhelníku. Svineme do tvaru rohlíku a klademe
na vymazaný plech, potřeme rozšlehaným vajíčkem,
posypeme kmínem, mákem apod. necháme znovu
nakynout a pečeme asi jako buchty (15–20 minut při
200 °C). Z těsta můžeme dělat i malé mazance s rozinkami.

S PŘIBÝVAJÍCÍ TEPLOTOU, SLUNEČNÍM SVITEM A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU
BY SE DALO OČEKÁVAT, ŽE I NAŠE TĚLO SE BUDE PROBOUZET, ALE MNOHDY
JE TOMU PRÁVĚ NAOPAK. CÍTÍME SE UNAVENI, MALÁTNÍ A BEZ ENERGIE.
O ČEM JE ŘEČ? ANO, O SLOVO SE HLÁSÍ JARNÍ ÚNAVA.

P

o dlouhé zimě je náš organismus
vyčerpaný,
imunita
přetížená
a zásoby energie nízké. Aby tento
stav nepřešel v chronický únavový syndrom,
je potřeba zavčas konat. Nabízím šest receptů
proti jarní únavě.
Spánková hygiena
Dostatek spánku je dost relativní pojem, liší
se u dětí a dospělých i mezi jednotlivými
dospělými navzájem. Zlatou střední cestou je
stále osm hodin. Místnost by měla být dobře
větraná, nepřetopená, v okolí hlavy by se
neměl vyskytovat žádný elektronický přístroj.
Pravidelný pohyb
Pravidelná sportovní aktivita ideálně
na čerstvém vzduchu okysličuje krev,
prokrvuje orgány a způsobuje vyplavování
známých endorfinů povzbuzujících dobrou
náladu. Nehledě na zlepšení kondice a figury.
Adaptogeny
Rostliny zvyšující odolnost vůči stresu
(myšleno i úzkost, zranění a únavu) se
nazývají adaptogeny. Udržují v rovnováze
imunitní systém a hormony. Jako příklad
můžeme uvést ženšen, kustovnici, lékořici
nebo bazalku.

pro krvetvorbu a pomáhá při potížích
s močovými cestami. Dalšími bylinkami
vhodnými k detoxikaci jsou pampeliška,
sedmikráska, řebříček, měsíček a máta.
Vitamín C
Role vitamínu C je nezastupitelná, neboť
člověk (jako jeden z mála živočišných druhů)
si jej neumí sám vyrobit a je tedy plně závislý
na příjmu z potravy. V těle slouží především
k podpoře imunity a udržení pevné stěny cév.
U rostlin je nejvíce zastoupen v šípku, černém
rybízu a rakytníku.
Optimismus
I sebevětší potíže se dají snáze překonat, když
se na ně podíváme s odstupem. Na sklenici
do půli naplněnou se dívá pesimista jako
na poloprázdnou, ale optimista jako
na z půlky plnou. I my máme možnost si
v každodenním životě vybrat.
MUDr. Gabriela Peroutková
Autorka je dětská lékařka

Detoxikace
Královnu léčivých a očistných bylin najdete
kousek od domu – je to kopřiva. Kopřivový
čaj podporuje metabolismus, je prospěšný
24
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Z BABI CK É HI STOR IE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E / KO M E TA E X P R E S S

ČÍŽÁK – PADOUCH NEBO
HRDINA?

KOMETA VEZLA DĚTI Z BABIC

SEDĚL NA TARASU OBEPÍNAJÍCÍM VESNICKÝ HŘBITOV. HAJNÝ, KTERÝ PO
NĚM UŽ DLOUHO PÁSL, NAMÍŘIL NA JEHO NOHY S ÚMYSLEM JEJ PORANIT,
ABY MU – TAK JAKO JIŽ NĚKOLIKRÁT – ZASE NEPRCHL. PEČLIVĚ ZAMÍŘIL
A VYSTŘELIL. JENŽE ČÍŽÁK V TEN OKAMŽIK SKOČIL A PROJEKTIL ZASÁHL
DŮLEŽITÉ TĚLESNÉ ORGÁNY. JEŠTĚ TÉHOŽ DNE NA VĚZEŇSKÉ OŠETŘOVNĚ
ZEMŘEL.

N

a historickou scénu se dralo dvacáté
století a odvedený Dominik Kapusta
měl nastoupit vojenskou službu.
Na vojnu sice nastoupil, leč po pár týdnech
dezertoval. Místní se divili, když jej z ničeho
nic potkávali na vesnici či v okolních lesích.
Zakrátko jej přišli hledat četníci, a to už
vesnice věděla – Kapusta je dezertér.
Zpočátku nevěděli občané naší vesnice,
spadající do žaláře národů (tak bylo
Rakousko-Uhersko tehdy nazýváno), jak
se k této situaci postavit. Většina necítila
monarchii jako svou milovanou vlast, a proto
někteří začali zběha tajně podporovat.
Kapusta, vyslouživší si přezdívku Čížák,
obýval v čase klidu různé stodoly a půdy,
a když přišli četníci, utekl do lesů a přespával
na babických skalách v jeskyni dodnes zvané
Kapustovka. Někteří starší, kteří rebela znali,
jí za mých mladých let říkali Čížácká.
Šel po něm i zmiňovaný hajný, kterému
dezertér v revíru silně pytlačil. Vyprávělo se,
jak ho jednou honil právě na těch skalách, až
nakonec zůstal stát na té skále nejvyšší, odkud
již nebylo úniku. Když už po něm strážce lesa
sahal, vrhl se ze skály do koruny mohutného
buku pod ní rostoucího.
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Čížák ale nebyl žádný svatoušek. Jednou,
když byl v hospodě, kam v čas klidu občas
zavítal, seděl zde starý veterán, kterému
se nelíbila jeho dezerce, a dával mu to
dost hlasitě najevo. V nočních hodinách
pak našli onoho vysloužilce dotlučeného
a zkrvaveného téměř v bezvědomí v kanále
před hostincem. Pachatel byl nasnadě, což
potvrdil i napadený.
Druhý den byl na vesnici obrovský poprask,
protože tři nejstarší synové přepadeného
veterána (mimochodem měl 19 dětí) táhli
kšandami svázaného Kapustu na náves
s cílem jej předat spravedlnosti. V tom jim ale
zabránila skupina mladíků, kteří v něm viděli
svůj ideál a symbol odporu vůči tehdejšímu
režimu. Poté se již Čížák ve vesnici
neukazoval až do svého v úvodu popsaného
tragického konce. Když jej těžce zraněného
četníci odváželi, měl prý na nohou nehty
dlouhé několik centimetrů.
Kapustův osud dlouho rozděloval vesnici.
Někteří, jak už bylo uvedeno, v něm viděli
hrdinu, druzí lotra, kterému se prostě
nechtělo na vojnu.

V

loni těsně před Vánoci se udála
hokejová senzace, kdy HC Kometa
Brno vypravila do O2 Arény
speciální vlak plný dětí z jihomoravských
škol a dětských domovů a dále partnerů
a fanoušků. Na tom by nebylo zas až tak moc
divného a zajímavého, protože Kometa takové
kreativní počiny poměrně často realizuje,
kdyby se ovšem nepodařilo babickému
Sokolu zajistit ve spolupráci s vedením HC
Kometa Brno 14 míst pro mladé babické
Sokolíky a jejich dospělý doprovod. I když
naše obec není členem Království Komety,
které sdružuje všechny obce Jižní Moravy, kde
má hokejový klub fanouškovskou základnu,
přesto bylo malým členům Sokola umožněno
zažít tento mimořádný zážitek.
Společně jsme vyrazili od přeplněné DRFG
Arény, prošli ve skupině do našeho

vlastního kupé a společně s další víc než
tisícovkou fanoušků si užili krásnou spanilou
jízdu vlakem až do Prahy. Dále následovala
prohlídka
vánočního
Staroměstského
náměstí a pak jsme zamířili rovnou do O2
arény na hokejové utkání HC Sparty Praha
a HC Komety Brno.
I když zápas pro jihomoravský klub nebyl
vítězný, atmosféra byla úžasná a téměř
vyprodaná O2 Aréna hnala hokejisty
kupředu. Naši malí babičtí fans se rozhodně
neztratili a povzbuzovali Komeťáky, co jim
hlasivky stačily. Pro mnohé z nich to byl ten
nejkrásnější předvánoční dárek a příjemně
strávený večer.
Děkujeme za tuto možnost vedení hokejového
klubu HC Kometa Brno.
(pb)

Josef Ševčík
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TI P Y NA VÝL ET

O B E C N Í V Ě ST N Í K

VYRAZTE OTEVŘÍT BABICKÉ
STUDÁNKY NA DEN ZEMĚ
K JARNÍMU PROBOUZENÍ PŘÍRODY PATŘÍ OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK. PŘIJMĚTE
PROTO JAKO JARNÍ TIP NA VÝLET TRASU, KTERÁ VÁS 22. DUBNA, TEDY NA
DEN ZEMĚ, PROVEDE PO STUDÁNKÁCH V BLÍZKOSTI NAŠÍ OBCE.

yrazíme od kostela sv. Jana Křtitele
po zelené značce směrem k přírodní
rezervaci Čihadlo. Ze zeleně
značené cesty odbočíme asi po 300 metrech
doprava na lesní cestu, která nás vede kolem
krásné vyhlídky na Babice, kterou místní
nazývají Skalky.
Pokračujeme dál cestou, která vede přes
Čihadlo a postupně klesá až k první studánce.
Srnčí studánka byla postavena v roce 1937
v blízkosti palouku při silnici na Kanice,
v lokalitě Žilůvky. Je na ní obrázek srnce v říji,

V
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ženoucího se za srnou. Před studánkou je
tůň, která má dnes narušenou hráz, a proto se
v ní voda málo drží. Studánka je v krasovém
území a její pramen se někdy ztrácí a jindy
chrlí velké množství vody.
Od Srnčí studánky pokračujeme po modré
značce. Míjíme silnici vedoucí z Babic
do Kanic; kousek odtud směrem na Babice
je místo s památníkem obětem dopravní
nehody na motocyklu – 21. května 1967 zde
tragicky zahynuli devatenáctiletí Pavel Křička
a Jiří Švehla.
My však pokračujeme stále po modré
turistické značce, kde na nás po jednom
kilometru čeká dřevěný kříž. Podle ústního
podání v tomto místě přepadli lapkové
babické trhovce. Nikdo z nich neutrpěl újmu
na zdraví, a proto zde postavili dřevěný kříž.
V babické farní kronice je v roce 1813 zápis,
že kříž dal opravit lesní správce Vincenc
Wasserhauser. Poslední obnova kříže pochází
z počátku osmdesátých let 20. století.
Pokračujeme po modré značce k palouku nad
Arboretem, odkud se náš směr začne stáčet
zpět směrem k Babicím. Vlevo od značky
se nachází studánka Prosba lesa. Modrou
značku neopustíme ani na další kilometr
a půl a cesta nás zavede až na zpevněnou cestu
vedoucí z dolní části Babic na vlakové nádraží.
Touto cestou se vydáme směrem do Babic,
kde v poslední zatáčce pod Babicemi najdeme
studánku svatého Huberta.
Kateřina Golíková

USNESENÍ – 917
Přítomni:
Miroslav Martykán
MVDr. Radek Sotona
Ing. Petr Šťasta
Ing. Petr Ševčík
Marek Starý
Ing. Richard Prachař
Josef Klučka
Ing. Eduard Levý
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. Prodej hasičského vozidla Avia A31
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
prodej hasičského vozidla Avia A31,
registrační značka 6B8 18 72 v majetku
obce Babice nad Svitavou za cenu 90 000Kč.
Zájemci: Obec Kyselovice, Kyselovice
189,768 Chropyně.
2. Záměr o pronájmu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
„Záměr obce 02/2017“. Jedná se o pronájem
nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice na zřízení provozovny kadeřnictví a
pedikúry. Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje „Záměr obce 03/2017“. Jedná
se o pronájem restaurace „ OBECNÍ
HOSPODA“ v obci Babice nad Svitavou
č.p.: 16, st. Plocha p.č. 445 v k.ú. Babice nad
Svitavou.
3. Pronájem nebytových prostor
S ohledem na formální chybu, zastupitelstvo
schvaluje zrušení bodu č. 7 z usnesení číslo
717 ze dne 24. 10. 2017. Zastupitelstvo vyzývá

Zastupitelstva obce
ze dne 27. prosince 2017

zájemkyně o pronájem nebytových prostor
(Kadeřnictví…) v budově hasičské zbrojnice
o písemné doplnění jejich žádostí o krátkou
koncepci jejich podnikatelského záměru
v těchto prostorách, tak aby byla maximálně
uspokojena poptávka obyvatel Babic nad
Svitavou (pánské, dámské a dětské kadeřnictví,
manikúra, pedikúra a případně další služby).
Možnost sdílet prostor s jinými
provozovatelkami živností, tak aby portfolio
služeb bylo co nejširší. Termín pro doručení
koncepce je 15. 1.2018 na Obecní úřad.
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájmu
stávající nájemkyni v případě jejího zájmu
do 31. 1. 2018, za stávající cenu 2000Kč.
4. Úprava rozpočtu Zastupitelstvo obce
projednalo a souhlasí s rozpočtovou úpravou
ke dni 27.12. 2017.
Znění v příloze.
5. Rozpočet obce na rok 2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
rozpočet obce na rok 2018. Znění v příloze.
6. Smlouva na věcné břemeno E-ON
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se
společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
Smlouva
č.
BM014330045259/001. Dotčené pozemky p.č.
23/4, 23/6, 969/8,
v katastrálním území Babice nad Svitavou.
Název stavby: „ Babice nad Svitavou, p.č.
36/24, přípojka NN, Klimeš.“. Cena za věcné
břemeno 2000,-Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se
společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice. Smlouva č. BM29

O BECNÍ VĚSTN ÍK

014330045936/001. Dotčené pozemky p.č.
39/10, 39/11, 39/12,39/14, 39/15, 39/16,
40/6, v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „ Babice nad Svitavou,
p.č. 39/4, přípojka DSNN, Hemžal“. Cena
za věcné břemeno 3700,-Kč. 7. Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo schvaluje účast projektu
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Babice nad
Svitavou ve strategickém záměru MAS.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
zadání studie na architektonické řešení
navýšení kapacity ZŠ a MŠ, které je přílohou
tohoto zápisu

O B E C N Í V Ě ST N Í K

8. Informace starosty k výstavbě RD na PČ
913/3 Zastupitelstvo obce projednalo a ukládá
starostovi obce, aby se písemně odvolal proti
Oznámení o užívání stavby novostavba
na p.č. 913/3 schválené Stavebního úřadu
obce Bílovice nad Svitavou č.j.2109/2017/
BNS/ Sem ze dne 13.11.2017. Obec Babice
nad Svitavou nesouhlasí s umístěním vstupu
na parcelní čísla:968/3, 968/4, 968/5 , který je
dle územního plánu obce určen pro veřejně
prospěšnou stavbu (Hasičské zbrojnice). Dále
obec nesouhlasí se vstupem na parcelu č. 970,
která slouží jako veřejný volnočasový areál.

USNESENÍ – 118
Přítomni:
Miroslav Martykán
Ing. Eduard Levý
Ing. Petr Šťasta
Ing. Petr Ševčík
Marek Starý
MVDr. Radek Sotona
Josef Klučka
Ing. Richard Prachař
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:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako nájemce
nebytových prostor kadeřnictví a pedikúry V. T.
H. a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní
smlouvy a stanovuje nájemné ve výši 2.500,Kč měsíčně. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce
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Zastupitelstva obce
ze dne 17. ledna 2018

Obecní hospody T. S., Húskova 10, 618 00
Brno. Jedná se o pronájem restaurace „
OBECNÍ HOSPODA“ v obci Babice nad
Svitavou č.p. 16, st.plocha p.č. 445 v k.ú.
Babice nad Svitavou. Nájemné je stanoveno
ve výši 5.000,- Kč měsíčně. Smlouva bude
obsahovat výpovědní dobu 3 měsíce ze strany
obce bez udání důvodu.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost
Spolku zdravotně postižených Brněnska,
pobočný spolek Babic a Bílovic nad Svitavou.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválení
finančního daru ve výši 20. 000,- Kč
na podporu spolkové činnosti pro rok 2017.
IČO: 01896172.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost
organizace Junák, český skaut, středisko
Axinit Brno, z.s., Kroftova 14, 616 00 Brno
o finanční příspěvek. Zastupitelstvo bere
na vědomí schválení finančního daru ve výši
10.000,- Kč pro Bílovický skautský oddíl.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost
organizace Sanus Brno z.s., Kotlářská
51, 602 00 Brno o finanční příspěvek.

Zastupitelstvo bere na vědomí schválení
finančního daru ve výši 11.845,- Kč
na pečovatelské služby.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadat
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
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. H. Š..
Obec Babice nad Svitavou jako poskytovatel
dotace upozornila SK Babice nad Svitavou, z.s.
a TJ Sokol Babice nad Svitavou na nesplnění
požadavku vyúčtování dle uzavřené smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Na základě žádosti spolků zastupitelstvo obce
projednalo a schvaluje prodloužení termínu
předložení vyúčtování dotací poskytovaných
obcí za rok 2017 do 18.1. 2018.
Zastupitelstvo obce doporučuje provádět
zimní údržbu dříve v ranních hodinách
a zintenzivnit posyp.
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
projednalo a schvaluje mimořádné poskytnutí
dotace TJ Sokol Babice nad Svitavou
ve výši 174.000,- Kč. Jedná se o provedené
a vyfakturované práce v prostorách vstupu
do tělocvičny a místností WC v roce 2017.

USNESENÍ – 218
Přítomni:
Miroslav Martykán
Ing. Eduard Levý
Ing. Petr Ševčík
Marek Starý
MVDr. Radek Sotona
Jaroslav Panuš
Ing. Richard Prachař
Ing. Petr Šťasta - přítomen od projednávaného
bodu č. 2
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:
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
v samostatné působnosti schválilo zadání
územního plánu Babice nad Svitavou podle
§6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.

Zastupitelstva obce
ze dne 16. února 2018

o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon ), ve znění pozdějších
předpisů, na svém zasedání konaném
dne 16. února 2018, usnesením číslo 218.
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
současně rozhodlo, že bude pořízen územní
plán nebo jeho vymezená část s prvky
regulačního plánu podle zákona č. 225/2017
Sb., novela stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti
o dotace spolkům a schválilo jejich poskytnutí.
Znění v příloze.
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou
úpravou ke dni 15. 2. 2018. Znění v příloze.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro
vydávání zpravodaje.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
zahájit jednání o odkupu nemovitosti č.p. 31
v Babicích nad Svitavou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
předběžnou zprávu kontrolního výboru.
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30. dubna od 16.00
areál Sokolovny
Odpolední soutěže pro děti
Hudební vystoupení našich dětí ze ZŠ a MŠ

v 18 hodin upálení čarodějnice
Večerní program a soutěže
pro dospělé - začíná Filipojakubská noc
Zábava až do pozdních nočních hodin!

