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V

ážení a milí spoluobčané,
na začátek léta se těšíme všichni,
děti i my dospělí. Začíná pro
mnohé hlavní období roku, kdy se především
žáci a studenti těší na dva měsíce bez
školních povinností s koncem prázdnin
téměř v nedohlednu. Léto tradičně patří
odpočinku, relaxaci u vody a také přichází
pro mnoho z nás nejoblíbenější část roku,
období letních grilovaček, posezení s přáteli
a příjemně strávený čas s rodinou. Destinace
prázdninových pobytů jsou různé a každý
máme svoji oblíbenou.
Babické léto jsme přivítali koncertem skupiny
Jablkoň, která už poněkolikáté potvrdila,
že patří k nezpochybnitelným jistotám
evropské hudební scény. Pro skupinu jsou
typické texty pohybující se mezi polohou
silně veselou a nekonfliktní až po ty
pochmurné a bilancující. Ke zpříjemnění
procházek jsme dokončili pěší zónu směrem
k fotbalovému hřišti stavbou kamenné
kašny s pitnou vodou. Můžete posedět
u venkovních stolů, ke kterým v létě přidáme
ještě venkovní knihovnu pro volné půjčování
knih z vyřazeného knihovního fondu obecní
knihovny.
V letních měsících budeme provádět
asfaltování vybraných místních komunikací.

Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
V současné době také dokončujeme výměnu
starého vodovodního řadu pod školou, který
je na konci své životnosti. Po dokončení
hlavního
vedení
začne
přepojování
jednotlivých nemovitostí. Léto je ideální pro
stavební činnost, a tak i letošní rok věnujeme
plánovaným rekonstrukcím.
Život v upravené obci není jen realizace
investičních záměrů pomocí dodavatelských
firem, ale i běžná údržba veřejných ploch
a ploch před vaším domem. Proto bych si vás
dovolil požádat o pomoc při údržbě naší obce
v rámci možností. Celá řada z vás považuje
upravené prostředí před svým obydlím
za samozřejmost a tím vyjadřuje svůj kladný
vztah k naší obci a já vám za to děkuji.
Dovolte mi tedy touto cestou popřát všem
příjemné prožití dovolených, uspokojení
dětských prázdninových přání, načerpání
nové energie, hodně sluníčka a především
šťastné cesty a bezpečné návraty domů.
A pamatujte: „Všude dobře, doma nejlépe.“

a tykán
ar
Miroslav M
Martykán
starosta obce
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FOTOEDITORIAL

FOTOEDITORIAL

LETNÍ
BABICE
Okolo Babic pole lán...
Foto: Jaroslav Panuš
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STA LO S E V B A B I C Í C H

STALO SE V BA B ICÍCH

SETKÁNÍ RODÁKŮ

P

ropuklo to 26. května 2018 již před
desátou ranní, kdy se do Obecní
hospody začali scházet hosté
plánovaného setkání rodáků. Upřímné stisky
rukou, mnohdy pátravé pohledy (kdopak ty
jsi?). Kamarádi a známí si měli samozřejmě co
povídat a organizátoři museli vyvinout značné
úsilí, aby byl dodržen stanovený program.
Krátce po půl jedenácté vyrazili přítomní
směr škola. Zde se rozdělili na dvě skupiny.
Jedna pod vedením paní učitelky Kateřiny
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Golíkové vstoupila do babické školy, ve které
někteří nebyli více jak 60 let. Druhá skupina
pod taktovkou Josefa Ševčíka vyrazila
do sokolovny, kde bylo rovněž co vidět a kde
většina řadu let nebyla.
Přestávka na oběd rozdělila program setkání
na dvě poloviny. Po 14. hodině začal odpolední
program prohlídkou kostela, položením růží
na hroby zesnulých spolužáků a učitelů.
Významným společenským gestem bylo
zasazení lípy jako symbolu české státnosti

a odhalení skromného pomníčku s nápisem
připomínajícím 100 roků vzniku republiky
a datum srazu rodáků. Sázení stromu krátce
uvedl průvodce celým setkáním Břeťa Kotulán
a zdravici všem přítomným rodákům pronesl
starosta obce Mirek Martykán. Zájemci si
prohlédli do krásy přestavěnou starou školu
a prostory pro babické hasiče v ní zbudované.
Po těchto slavnostních a společenských
událostech se účastníci setkání přesunuli zpět
do Obecní hospody, všem rodákům známé
jako restaurace U Jahodů. Zde byl již po
třetí hodině odpolední zahájen závěrečný
kulturní blok.
Program zahájila Liduška Kleinbauerová,
která zahrála na harmoniku několik lidových
písní. Poté pokračoval Slávek Procházka,
jenž v doprovodu elektronických varhan
zazpíval řadu známých babických písní a řekl
pár vtipných básniček na téma zdravotních
potíží naší starší generace. Následoval koncert
babické country skupiny Wpohodě, kterou

v 18.00 vystřídala řícmanická cimbálová
muzika Svitava, která asi po čtyřech hodinách
tento pohodový den ukončila. Všichni si
mohli zakoupit vzpomínkový komplet,
který obsahoval tašku s logem setkání, tužku
s datem konání akce, dvě barevné starší
babické pohlednice a dvě publikace. Jednu
mapující historii Babic s názvem Naše Babice
a druhou o babickém kostele Oddanost
budoucnosti.
Pořadatelé Setkání rodáků děkují všem, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném
průběhu této dlouho připravované akce. Dík
patří OU Babice za poskytnutou finanční
injekci. Všem účinkujícím, průvodcům
ve škole i sokolovně, babickým pekařkám
za skvělé koláče, personálu Obecní hospody
za chutný oběd. Rovněž je nutno poděkovat
pořadatelům tohoto setkání, bez jejichž
organizačních schopností by se tento podnik
nemohl uskutečnit. Dle ohlasů ze strany
zúčastněných se akce líbila.
Josef Ševčík

STALO SE V BA B ICÍCH

STA LO S E V B A B I C Í C H

V SOKOLOVNĚ PÁLILI
ČARODĚJNICE

DĚTI OSLAVILY SVŮJ DEN
VČELKYJÁDOU

Tradiční akce, při níž došlo k upálení naší místní certifikované
čarodějnice Hanky, se konala 30. dubna v babické sokolovně.
Akce se zúčastnilo několik stovek babických sousedů a jejich
dětí. Kromě tradičního vystoupení ZŠ a MŠ Babice nad
Svitavou mohly děti soutěžit v různých disciplínách.
Hlavním hostem celého odpoledne a večera byla populární
zpěvačka Heidi Janků, která při hitu Když se načančám
rozparádila nejen všechny děti, ale i dospělé. Následoval
hon na jedinou certifikovanou babickou čarodějnici Hanku
(v podání naší milované Haničky Hemžalové), která se na svůj
večer parádně vyfikla. Moc nechybělo a školka musela hledat
novou paní ředitelku. Vše nakonec dobře dopadlo a ohni
podlehla čarodějnice, kterou vyrobily děti z naší základní školy.
Následovala více než dvouhodinová show skupiny Robo Patejdl
Band, která roztancovala celé Sokolské náměstí až do pozdních
nočních hodin. (pb)

Oslavu Dne dětí připravila na neděli 10. června na louce za hřištěm Babyka, z. s. Jako každoročně
měl Den dětí v Babicích zvířecí téma – letos jsme se dozvěděli něco o včelkách. Po poutavém
povídání pana Kotulána čekaly děti jednoduché a zajímavé úkoly, vždy však nějakým způsobem
spojené se životem včel. Objevily se zde včelky stavitelky, chůvičky, krmení larev, hledání úlu,
sbírání pylu, osévání louky a další.
O naprostou pohodu se postarala místní kapela Wpohodě. Vyzkoušeli jsme si, že dobrým lidem
pro uspořádání her pro děti stačí plocha místního pódia. Kvůli lehkému deštíku se v jednu
chvíli na tuto plochu vešlo občerstvení U Pilné včelky, keramický jarmark, koncert kapely a jeho
publikum a také několik stánků s úkoly pro děti.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a z prodeje občerstvení a keramiky bude věnován škole,
která z těchto prostředků zakoupí krabičkové lupy a další pomůcky pro ekologickou výchovu.
Dětem tak umožníme náhled do života drobných živočichů, kterými jsou třeba centimetr velké
včely. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli při přípravě, realizaci či tím, že akci podpořili
svou návštěvou. (kg)

PUTOVÁNÍ S KRÁLOVNIČKAMI
Na Den dětí připravily maminky ze spolku Babyka v naší obci již tradiční putování s pohádkou
nazývané Královničky. Letos se i přes hrozící bouřku u hájenky Výpustek sešly veselé kočičky
a usměvaví pejskové, putovalo se totiž na téma knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.
Pejskové a kočičky cestou psali dopisy, věšeli prádlo, zašívali kaťata, hledali hračky pohozené
v lese. Na konci putování jsme dostali všichni pozvání na hostinu, když té opravdové kočičce
a pejskovi snědl zlý pes dort, který si upekli. Děkujeme všem zúčastněným za nádhernou
atmosféru a těšíme se na další pohádkové putování. (kg)

SOKOL VEZL DĚTI DO BRUNA
Téměř přesně na Den dětí měli všichni mladí členové Sokola šanci strávit krásné odpoledne
v zábavním parku Bruno. Sokol Babice ve spolupráci s Rádiem Krokodýl totiž zajistil volný
vstup a dopravu jako oslavu Dne dětí. Celkem se jich zúčastnilo více než 40. Všichni řádili až
do pozdního odpoledne na mnoha atrakcích. I přes počáteční nedůvěru některých maminek
se podařilo vrátit do Babic stejný počet dětí,
jako jsme odvezli, a navíc si děti odnesly krásné
zážitky. Naši mladí členové ukázali, že umí být
disciplinovaní a poslouchali na slovo. (pb)
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V BABICÍCH VIDĚLI POHÁR
EXTRALIGOVÝCH MISTRŮ
Ve středu 20. června zavítal do babické Sokolovny slavný Masarykův pohár pro vítěze Tipsport
Extraligy ledního hokeje, který letos obhájil klub HC Kometa Brno. Tuto slávu si nenechaly
ujít desítky dětí i jejich rodičů. Pohár měl i svého průvodce, hokejového obránce Tomáše
Malce. Ten se nejprve podepisoval dětem, odpovídal na jejich zvídavé otázky, aby se pohár
následně přesunul na naše místní kluziště. Tam byl předběžně smluven hokejový zápas mezi
Hostěnicemi, kde Tomáš Malec bydlí, a našimi Babicemi. Kdo z HC Kometa Brno posílí
Babice, je v permanentním jednání. O výsledku vás budeme informovat.
Následně pohár putoval
do Sokolské hospody,
kde na něj již netrpělivě
čekali dospělí. Celá akce
se nečekaně protáhla až
do večerních hodin
a všichni si ji náležitě
užili. (pb)
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TÉMA

TÉM A

ŠKOLA
JE BUDOUCNOST BABIC
POTŘEBUJÍ BABICE VLASTNÍ ŠKOLU? JISTĚ SE SHODNEME NA TOM, ŽE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH INDIKÁTORŮ TOHO, ŽE OBEC
PLNÍ NEJEN OBYTNOU, ALE TAKÉ KOMUNITNÍ FUNKCI. ROSTOUCÍ POČET
MALÝCH OBČANŮ BABIC JISTĚ VŠECHNY V OBCI TĚŠÍ, ALE TENTO FAKT MÁ
I SVOU DRUHOU STRÁNKU – KAPACITA BABICKÉ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLY PŘESTÁVÁ STAČIT.

J

ak říká její ředitelka Kateřina
Gančarčíková: „V uplynulém školním
roce se počet žáků školy přiblížil už
k osmdesátce. Tím je náš stávající prostor
využitý skutečně beze zbytku. A to od rána
až do odpoledních hodin, kdy se budova
rozeznívá dětskými družinami, hudebními
nástroji ZUŠ Adamov, flétničkami
a ostatními kroužky – včetně jazyka
anglického a francouzského.“
Z údajů z matriky vyplývá, že stávající tři
velké a dvě malé učebny ve škole postačí
pro výuku maximálně po dobu následujících
dvou školních roků. „Poté bychom již nebyli
schopni přijmout všechny děti z obce. Jasným
záměrem všech pracovníků školy je zachovat
v Babicích nad Svitavou úplný první stupeň,“
uvedla Kateřina Gančarčíková.
Smysl této snahy dokládají i žáci samotní.
Absolventům školy se v 5. ročníku daří
zúročit předešlé roky práce. Úspěšně
reprezentují babickou školu v předmětových
i sportovních soutěžích. Jejich výsledky
SCIO testování jsou v rámci národního
srovnání celkově nadprůměrné. A část dětí
odchází přímo na osmiletá gymnázia nebo
do matematických tříd.
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Požadavek na zvýšení kapacity se netýká
jen základní školy. „Zvýšený zájem jsme
zaznamenali také ve škole mateřské, kdy
od září 2018 mají nárok na umístění i tříleté
děti,“ doplnila paní ředitelka Gančarčíková.
Díky podpoře členů zastupitelstva má
obec připravenou architektonickou studii.
Nyní před obcí stojí úkol hledat způsob
financování přístavby. „Vždyť kdo jiný
bude tvořit budoucnost obce než spokojené
a vzdělané děti,“ uzavírá Kateřina
Gančarčíková.
Od září 2017 babická základní škola
snad poprvé v historii vyučuje všech pět
ročníků odděleně. To škole umožňuje
ponechat malotřídku se spojenou výukou
vzpomínkám pamětníků.
Autorkou architektonické studie je
architektka Stanislava Fixelová ze Studia
*F*. Jak uvádí, původní babická školní
budova z roku 1906 už prošla mnohými
rekonstrukcemi. „Zvýšení kapacity je možné
jenom pomocí dostaveb. V návrhu jsou
řešeny přístavby samostatně tak, aby byl co
nejméně narušen provoz a aby se v rámci
možností minimalizovaly náklady,“ stojí
v architektonické studii paní architekty.
11

TÉM A

Dostavba školky je řešena triviálně –
dostavbou jedné herny se sociálním zázemím
formou přízemní stavby, která navazuje
na dnešní objekt – pavilon v zahradě. Tak,
aby kontakt dětí s prostorem zahrady byl co
nejužší.
Dostavba školy je komplikovanější. Je třeba
řešit i bezbariérový provoz v původní budově.
Jak ale skloubit dvě naprosto nesourodé
budovy – původní školu s historickou fasádou
a jednopodlažní školku v zahradě?
„Řešení spočívá v jednoduché přístavbě mezi
oběma budovami využívající výškového
rozdílu vstupu do školky a školy. Dostavba
je třípodlažní, přičemž přízemí je v úrovni
vstupu do školky, kde vznikne nový
bezbariérový vstup do školy. Druhé a třetí
podlaží dostavby jsou přímo propojena
chodbou s oběma patry základní školy.
Vertikální komunikaci zajistí výtah,“
vysvětluje ve studii Fixelová.
Dostavba je řešena jako nepravidelný hranol

C H YSTA N É A KC E

vyplňující prostor mezi budovou MŠ a ZŠ.
Tato jednoduchá forma nechává vyniknout
původní historické budově školy a zároveň
je materiálově provedena tak, aby zapadala
do charakteru této oblasti. Je obložena
dřevem. „Vypadá jako jakási rozhledna a jako
rozhledna taky bude fungovat – v přímém
i přeneseném významu,“ uzavírá Stanislava
Fixelová.
„Pro naprostou většinu zastupitelů je
nepřípustná volba snížení počtu ročníků nebo
jakákoli forma selekce, kdy by ti méně šťastní
museli již v průběhu předškolního a prvního
stupně školního vzdělávání denně dojíždět.
Nechceme podporovat jev, že z Babic
bude jen noclehárna pro Brno, a proto je
mimo jiné klíčové udržet u dětí co nejdéle
pevnou vazbu s obcí, a to prostřednictvím
školky, školy, kroužků, sportovních aktivit
a tak dále,“ argumentuje babický zastupitel
Jaroslav Panuš.
Jan Šmikmátor

Letní hry v Babicích
Během letních prázdnin si v Babicích budete moci vyzkoušet dvě hry spojující pohyb
a znalosti: První hra na téma Hmyz bude ve stylu „kdo nemá v hlavě, musí mít v nohou“.
Tato hra je vhodná pro děti i dospělé, kteří se chtějí něco dozvědět, nebo si ověřit, co již
o hmyzu vědí (nebo případně co už zapomněli). Pro zájemce bude připravená v širším okolí
Oranžového hřiště. Druhou zábavou bude Jednoduchá šifrovací hra. Ta se hodí pro děti
s důvtipem a dospělé, kteří by si chtěli vyzkoušet jednoduché šifry a úkoly. Tyto úkoly budou
rozmístěny po celé obci. Obě hry jsou zdarma. Podrobnější informace budou dostupné
na stránce bit.ly/hry2018. (kg)

Chceme v Babicích skauty?
Protože Lesní mateřská škola Sedmikrásek začíná být dítětem, které se o sebe postará
samo, uvažuje část zakladatelů LMŠ o tom, že by pomohli rozjet v Babicích skautský oddíl.
V příštím Zpravodaji zveřejníme dotazník, abychom zmapovali zájem Babických. V říjnu
bychom se sešli a uvidíme, co z toho bude. Nudit se tu určitě nebudeme.
Tak si to zatím můžete rozmyslet. Po třech letech přesčasové práce pro LMŠ jsme trochu
unaveni, tak by nám nevadilo, kdyby to – s naší podporou – táhl někdo jiný. Ale možná
budeme mít koncem roku sil více a třeba už budeme mít hotovo vše, co je třeba.
Vždyť kde jinde by měli skauti mít svou základnu než tady u nás – mezi lesy?
Pavlové G. a O.

Přijďte se bavit Mezi lesy
Nádherný den plný obrazotvornosti, fantazie, hlubokých příběhů a hudby tam dovnitř
do vašeho nitra, který může tancem, smíchem a úžasem zase prýštit ven. „Tento festival
je mým pokusem ukázat vám velký kus mého vnitřního světa a velkou touhu po propojení
s vámi. A nejlépe mezi lesy,“ říká o festivalu Mezi lesy, který se bude letos konat 8. září,
jeho zakladatelka Eva Vavrlová.
Uvnitř Zpravodaje najdete kupón, díky kterému můžete dostat 50% slevu na vstupné.
Na programu letošního ročníku je mimo jiné vystoupení Divadla Líšeň, BomBarďáka,
jako hlavní hvězdy vystoupí Iva Bittová, Ondřej Smeykal a skupina Čankišou.
Více informací najdete na webu http://mezilesy.webnode.cz. (jš)
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Z B A B I C KÉ R A D N I C E

Z BABI CK É RA DNICE

CHTĚJME LEPŠÍ BABICE
PRO VŠECHNY
CO NOVÉHO SE DĚJE V ZASTUPITELSTVU? A JAKÁ AKTUÁLNÍ TÉMATA SE
ŘEŠÍ V OBCI? OBSAHEM PRÁZDNINOVÉHO ČLÁNKU V RUBRICE OBECNÍ
VĚSTNÍK JE ŠKOLA A DALŠÍ BUDOVÁNÍ BABIC NAD SVITAVOU.

řed více než rokem byl ke zpravodaji
přiložen dotazník týkající se
hodnocení školy. Tento dotazník
byl zveřejněn bez vědomí zastupitelů
i zaměstnanců školy, což bylo samo o sobě
překvapivé. Zastupitelé požadovali zveřejnění
výsledků v následujícím zpravodaji, což se
však nestalo s odůvodněním, že to pro školu
nedopadlo dobře. Kvůli četným dotazům
jsem žádal starostu o výsledky. Dostal jsem
však pouze zpracovaný komentář, ne samotné
výsledky. Z tohoto komentáře je těžké
vyčíst přesná data, kromě toho, že bylo zpět
doručeno 23 anonymních dotazníků, z toho
jeden nevyplněný s přicvaknutým dopisem
a tři podepsané samostatné reakce.
Pokud bychom vycházeli z toho, že byl
dotazník určen všem občanům Babic, počet
je nedostatečný pro jakékoli závěry. Pokud
to budeme brát tak, že odpovídali z větší
části rodiče žáků školy, je to sice také málo,

P
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ale jistou váhu už by to mít mohlo. Škála
odpovědí je však velmi široká: od hodnocení,
podle něhož je naprosto nekvalitní
pedagogický sbor, který zasahuje do práv
dětí i rodičů, až po hodnocení kladná, že
děti se cítí ve škole bezpečně, je nabízeno
přiměřené množství mimoškolních aktivit,
žáci jsou spravedlivě klasifikováni a v sešitech
nezůstávají neopravené chyby. Nechybí ani
úplné zpochybnění dotazníku. Jednoznačně
největší spokojenost rodiče vyjádřili se školní
kuchyní. Tak si to přeberte…
Obec školu podporuje, řeší její další rozšíření
a zájem o zápis nových žáků potvrzuje, že
naše škola má dobré jméno. Dále je skvělé, že
se žáci loňského 5. ročníku ve SCIO testech
z českého jazyka a matematiky umístili mezi
prvními deseti procenty z ČR.

samostatně pro veřejné účely. A u budování
ještě zůstaňme. Projekt školy není jediný.
Je naprojektovaná nová hasička, plánuje se
ekodvůr a chodníky. Velkým tématem je
stavba domu pro seniory. Zde jsou zastupitelé
často označováni za překážku v budování.
Chtěl bych se nás zastat a seznámit občany
s několika skutečnostmi, které možná nejsou
zcela známy.
Především je to informace, že jde pouze
o devět jednopokojových bytů, může se
to tedy týkat jen devíti seniorů. Projekt
vznikal před funkčním obdobím současného
zastupitelstva, a když jsme se ptali, zda by
nebylo možné prostor využít pro větší počet
zájemců nebo jak vybírat oněch devět, dostali
jsme odpověď, že to stačí, že starosta může
klidně losovat. Kromě kapacity je tu ještě
informace, že nejde o dům s pečovatelskou

službou, ale jde o samostatné obecní byty,
určené pro seniory, plus zázemí a ordinace
lékaře. S nepřetržitou službou se nepočítá.
To neuvádím jako chybu, jenom se setkávám
mezi lidmi s jinými, mylnými informacemi.
Plánované místo stavby je na rohu mezi
„dálnicí“ a křtinskou silnicí, naproti statku.
I v tom se lidé pletou.
Přes to, že projekt je hotový, není jenom
mým názorem, že když už se ho doposud
nepodařilo napasovat na některý z dotačních
titulů a realizovat, zasloužil by důkladnější
revizi. Nepovažuji někdy za špatné být
překážkou v budování, pokud to přinese
kvalitnější řešení. Sice se nepodařilo prosadit
lepší místo pro kašnu, když už byla „výhodně“
koupena, ale alespoň zatím nestojí v centru
obce hala na zimní posyp, přestože tam by se
stavěla nejsnadněji.
Jaroslav Panuš
Plánovaný dům pro seniory.

Nechceme být noclehárnou pro Brno
Prázdninové číslo zpravodaje je i dále
ze značné části věnováno škole. Kromě
obvyklých rubrik jde o budování přístavby
školy a školky. Školka kapacitou nestačí
již dnes a za dva roky nebude dostačovat
pro potřeby pěti ročníků škola, nemluvě
o jejím chybějícím zázemí. Odhady
demografického vývoje nenasvědčují tomu,
že má jít pouze o krátkou populační vlnu
a poté by přístavby měly zůstat prázdné.
Kromě toho je stávající projekt koncipován
tak, že pokud by tato situace hrozila, bude
možné většinu částí bez komplikací využít
15
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SOKOLOVÉ SPOLEČN
NĚ
TUŽÍ BABICE
NAŠI PŘEDKOVÉ VYBUDOVALI AREÁL SOKOLA V PŘIROZENÉM STŘEDU
DĚNÍ OBCE. A NAŠÍ SNAHOU JE GENIUS LOCI TOHOTO PROSTORU UDRŽET
A VDECHNOUT MU NOVÉ IMPULZY A NOVÝ ŽIVOT V SOULADU S DNEŠNÍMI
POTŘEBAMI OBYVATEL BABIC A POKUD MOŽNO V MODERNÍM DUCHU.
ZDA SE NÁM TO ZA POSLEDNÍ DVA ROKY DAŘÍ, TO NECHŤ POSOUDÍ JINÍ.

ádi bychom, aby otevřenost a možnosti sokolského areálu využívaly všechny babické
generace, od nejmenších dětí se svými rodiči, přes sportující děti předškolního a školního
věku, mládežníky, až po generace jejich rodičů a prarodičů při společenských setkáních
a kulturních akcích. A otevřenost je pro nás důležitá i v komunikaci se všemi, kdo v Babicích žijí.
Ať vědí, jaké mají díky Sokolu příležitosti, co se podařilo uspořádat, opravit, rekonstruovat i kde
na to bereme chuť, čas a peníze. Ukažme si tedy v bodech to nejdůležitější.

T J S O KO L

Kde na to bereme peníze? – vícezdrojové financování,
sponzoring a brigády
• Loňský rozpočet Sokola byl 910 tisíc na příjmové, 880 tisíc na výdajové straně
• 301 tisíc činily dotace z MŠMT přes Sokolskou župu
• 228 tisíc byla celková suma členských a mimořádných příspěvků a sponzorské dary
• 200 tisíc poskytnutá dotace obce
• 181 tisíc tvořily příjmy z pronájmů a z provozu restaurace
• Přibližná hodnota brigádnických prací činila dalších 30% nad rámec rozpočtu
Investiční, provozní i sportovní priority Sokola odrážejí podporu celé členské základny
i obecný náhled výboru, který tvoří jak starousedlíci, tak nově příchozí, od třicátníků po členy
v důchodovém věku. Za jejich čas, nápady, iniciativu a nezištnou práci jim jako skvělému týmu
patří obrovský dík.
Tomáš Krmíček, starosta Sokola

Nový život v centru obce: místo setkání i sportu
• Dva ročníky Babických Vánoc – snad největší setkání obyvatel obce v duchu
Babice Babicím, tedy přijďte, ochutnejte, bavte se, všichni společně
• Dva ročníky Čarodek – odpolední program pro děti, upálení čarodějnice, večerní
párty pro dospělé
• Obnovená Beseda o víně při víně – posezení milovníků vína ve velkém sále sokolovny
• Degustace špičkových rumů spojená s odbornou přednáškou
• Školní akademie – pásmo ukázek školních i sokolských kroužků dětí
• Maškarní karneval mateřské školy, oslava pololetí pro děti i učitele základní školy
• Každodenní sportování dětí pod odborným vedením. Celkem 11 skupin od gymnastiky
přes úpolové i míčové sporty po scénický tanec
• Letošní valná hromada schválila poskytnutí méně využívaných prostor základní škole,
bude-li ze strany obce a školy zájem.
Opravy, rekonstrukce, nové možnosti
• Rekonstrukce a nový design hospůdky Sokolovna – místo pořádání rodinných
oslav, speciálních akcí a zázemí pro velké akce v areálu Sokola
• Generální oprava komínů a výměna kamen v hlavním sále a přísálí
• Rekonstrukce toalet sokolovny
• Výměna oken, dveří, izolace podlah, zavedení podlahového topení a rekonstrukce
vstupu, sprch a toalet v tělocvičně
• Vybudování workoutového hřiště včetně gumové dopadové plochy
• Zprovoznění a údržba kluziště v zimních měsících
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B A B I C KÁ KO PA N Á

ZKOUMATELKY
POCHVÁLILY LMŠ
Š
oslední měsíce jsme měli napilno.
V prvé řadě se v naší školce
konal zápis a velmi rádi vidíme,
že o místo v Sedmikrásku mají zájem
především babičtí rodiče. Od září budeme
mít všechny dny plné. Nutno podotknout,
že se o to velmi zasloužily dvě sedmikrásné
maminky, které vedou pololesní Broučky.
Tímto jim moc děkuji za přípravu mladších
dětí, za seznámení s prostředím, přípravu
kvalitního pedagogického programu, ale
nejvíce za zapálení a kreativitu, se kterou
k Broučkům přistupují. A všem rodičům,
kteří se pro Sedmikrásek rozhodli, děkujeme
za projevenou důvěru.
V druhé řadě zmíním neméně důležitou

událost, kterou byla návštěva České školní
inspekce. Ve svém hodnocení naši školku
nazvala „ostrovem pohody, kde je vše
ještě v pořádku a kde mají děti kvalitní
prostředí ke svému rozvoji i lidské vzory“.
Takové hodnocení nás velmi potěšilo.
Naše děti pro paní inspektorky spontánně
vymyslely titul „zkoumatelky“. A od té doby
jim u nás nikdo neřekne jinak. Zkoumatelky
tedy velmi ocenily komunitního ducha
školky, který z lidí a místa vyzařoval a nadále
vyzařuje. Cítily přátelské a bezpečné prostředí
s kvalitním vzděláváním. Hodnocení uzavřely
s tím, že školka má velmi dobře našlápnuto.
Za celý Sedmikrásek přejeme pohodové dny!
Tereza Motyčková

ZA UPLYNU
ULOU SEZONOU
KONČÍ 90. MINUTA FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ BABICE – PAČLAVICE.
HLAVNÍ ARBITR UKONČUJE UTKÁNÍ A NA UKAZATELI SKÓRE SVÍTÍ
VÝSLEDEK 1:1. VEDOUCÍ TÝM TABULKY ZÍSKAL TOLIK POTŘEBNÝ BOD,
KTERÝ PAČLAVICKÝM ZARUČUJE POSTUP DO I. A TŘÍDY JIHOMORAVSKÉHO
FOTBALOVÉHO SVAZU. SOUPEŘI ODEHRÁLI SKVĚLÝ ZÁPAS, KTERÝ SE
PŘIHLÍŽEJÍCÍM DIVÁKŮM OBOU TÁBORŮ VELMI LÍBIL, COŽ PO SKONČENÍ
ZÁPASU DÁVALI POMĚRNĚ HLASITĚ NAJEVO.

osté se objímali, domácí děkovali
domácím příznivcům za projevenou
přízeň v průběhu celého jara
a blahopřáli soupeřům k postupu. Oba týmy
na hřišti dokázaly, že i když jde o hodně, dokáží
sehrát dobrý a slušný zápas. Pomineme, kdo byl
lepší, nakonec konečný výsledek mluví za vše.
Druhý den bojuje B mužstvo v přímém
souboji v Podolí s tamější rezervou o postup
do III. třídy okresu Brno-venkov a prohrává
4:1. Zápas, ve kterém šlo prakticky o všechno,
se odehrál v klidu za účasti početného tábora
příznivců obou stran.
Vítězové a postupující domácí bouchají
šampáňa. Hostující borci jim blahopřejí
k postupu. Totéž se odehrává v hledišti.
Pokud budeme hodnotit právě uplynulou
sezonu, můžeme prohlásit, že byla úspěšná.
Mužstvo si včas a bez větších problémů
zajistilo záchranu v I. B třídě, a to druhým
rokem, jenž bývá kritickým. Herní projev se
výrazně přiblížil kvalitě krajských
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fotbalových soutěží. Trenérský rukopis Marka
Starého začíná přinášet kýžené ovoce. Béčko,
jak vyplývá z výše uvedených řádků, si vedlo
rovněž výborně.
Jedinou skvrnou na babickém fotbale bude
ukončení činnosti žáků pro nedostatek hráčů.
Jsme si vědomi, že to není dobré, jenže příčin
je více.
Nyní nás čeká hodně práce na rekonstrukci
koupelny a letní údržbě hřiště. Věříme, že
to všechno úspěšně zvládneme a na začátku
podzimní sezony, zřejmě o víkendu 10. - 11.
srpna, se opět na našem fotbalovém hřišti
sejdeme.
Výbor SK Babice děkuje všem hráčům,
funkcionářům a zejména příznivcům,
kteří navštěvovali zápasy všech mužstev
a spontánně naše chlapce povzbuzovali.
Těšíme se na vás opět na podzim.
Josef Ševčík
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Z ÁK LADNÍ ŠK OLA

Z Á KLA D N Í Š KO LA

V MATEMATICE SE NA
AŠIM
ŽÁKŮM DAŘ
ŘÍ

ŽÁCI EXCELO
OVALI
NA ŠKOLNÍ AKADEMII

o si představíte pod slovem "olympiáda"? Většinou asi běžícího atleta a stadion plný
diváků. Ano, naši žáci nás v průběhu celého roku reprezentovali ve sportovních
soutěžích. Na tomto místě bych se však chtěla zmínit o těch, kterým jako náčiní
stačí pouhá tužka a při jejich výkonu je namísto potlesku většinou provází soustředěné ticho.
Za uplynulou dobu dvou školních roků naši malí matematici získali tato ocenění, gratulujeme:
1. místo
Kamila Švendová
okresní kolo Pythagoriáda 2017
2. místo
Viktor Malášek
krajské kolo Pangea 2018
Ondřej Kalvoda
okresní pořadí Klokánek 2018
3. místo
Viktor Malášek
okresní pořadí Cvrček 2017
4. místo
Matěj Boček
okresní kolo Pythagoriáda 2018
6. místo
Tereza Seyčková
okresní kolo Matematická olympiáda 2017
7. místo
Vojtěch Šťasta
krajské kolo Pangea 2018
Mgr. Kateřina Gančarčíková

e čtvrtek 28. června se plný sál
babické Sokolovny zachvíval
očekáváním. Na školní akademii
jsme uvítali na dvě stovky rodičů, prarodičů,
sourozenců a dalších přátel školy, kteří se
postarali o příjemnou atmosféru i malé
občerstvení.
Jako malá škola jsme sami sebe překvapili
nabitým dvouhodinovým programem. Krátká
představení všech pěti ročníků nás dovedla
od českých pohádek a říkanek až do horké
Afriky za temperamentním tancem, cirkusem
a rytmizací cup song. Oblíbené hodiny tělesné
výchovy zazářily se svojí hvězdnou show.
Rozmanitá byla i prezentace mnohých
babických zájmových činností pro děti, kde
mezi ukázkami chyběl snad jen výtvarný
a keramický kroužek a klub vědohrátek
a matematiky. Vyslechli jsme písničky
z pohádek od dívčího sboru Pavlíny
Zouharové a malé flétnisty pod

MLADÍ VÝTVA
ARNÍCI
OBDRŽÍ MIKR
ROSKOP
Učíme se pro život
ne 30. 4. 2018 proběhla v rámci akce
"Babické čarodky" vernisáž prodejní
výstavy výtvarného kroužku. Zároveň
se zde konala dražba několika obrázků. Diváci
si mohli prohlédnout a zakoupit 35 výtvarných
děl vytvořených žáky naší babické školy.
Zejména dražba pěti vybraných obrazů
byla velmi úspěšná - naprosto předčila naše
skromná očekávání! Vybraná částka dosáhla
téměř 30 000,- Kč. Peníze investujeme
do koupi mikroskopu, který bude dětem
předán na školní akademii dne 27.6. Zbývající
část příspěvku se stane základem pro pořízení
interaktivní tabule.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
babickým sokolům za umožnění prezentace

prací dětí ZŠ, zejména panu Pavlu Bartoškovi,
který stál u zrodu myšlenky dražby obrazů
a její realizace. Hlavní poděkování patří
vám, rodičům, kteří jste nemalými částkami
při koupi jednotlivých obrázků podpořili
základní školu. A v neposlední řadě bychom
chtěli poděkovat žákům z výtvarného
kroužku za jejich kreativitu a tvůrčí elán
po celý školní rok a také za to, že dokázali svá
umělecká díla věnovat na tuto výstavu. Žáci
tak zažili zkušenost, že kvalitní práce přináší
hmotný užitek. Nové vybavení jim jistě
zpestří vyučování.
Budeme se těšit na další úspěšnou akci
ve spojení ZŠ, Sokola a rodičů.

vedením Petry Jarošové. Hravě vystoupil
kroužek francouzského jazyka, o který již
řadu let laskavě pečuje paní Jiřinka Hodovská.
Náš hostitel TJ Sokol Babice nad Svitavou
předvedl cviky menších i větších gymnastů,
kterým se věnují trenéři Tomáš Krmíček
a Barbora Francová. Kreativní scénický tanec
s názvem Co se děje v moři s lektorkou Jitkou
Mozorovou nás naplnil duchem hravosti
a blížících se letních prázdnin.
Velký dík patří zejména pořadatelům
z TJ Sokol, kteří naše původní představy
o školní besídce pozdvihli na kulturní zážitek
profesionální úrovně.
Kdy se tedy opět uvidíme? Věřím, že na
Babickém Adventním jarmarku pro veřejnost.
Mgr. Kateřina Gančarčíková,
ředitelka ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou

Mgr. Jana Olbertová
a Mgr. Kateřina Gančarčíková
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Foto: Tereza Gančarčíková
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ZÁK LADNÍ ŠK OLA

BABICKÝ OSEL
tomto čísle se zaměříme na aktuální
či sezónní problém, kterým je
(ne)zájem vlastníků pozemků
k jejich údržbě a udržování. Při prohlídce
obce můžeme vidět mnoho pěkných, s péčí
dobrého hospodáře udržovaných dvorů,
zahrad a jiných prostranství. Ale často jen
k hranicím pozemku. Dál je to obecní a tak
proč bych se o to staral. A přitom stačí jen
málo...
Na území obce je také mnoho pozemků
neudržovaných, kde se snad zastavil čas.
Vysoká lebeda, plevel a již vzrostlé nálety
nejrůznějších dřevin.
Vzhled obce se v poslední době pozvolna
mění k lepšímu. Vznikají nové chodníky,
máme novou odpočinkovou zónu s kašnou
apod. a tyto ostrůvky, někdy i ostrovy na kráse

obce určitě nepřidají. Naopak, svému okolí
jsou na obtíž. V této souvislosti je třeba
připomenout, že existuje zákon 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči, který ukládá
fyzickým i právnickým osobám omezovat
výskyt a šíření škodlivých organizmů
včetně plevele tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození
životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat. Přeloženo do normální mluvy
– pozemky, které mají ve vlastnictví, musí
udržovat a pravidelně kosit, a to ještě před
vysemeněním plevele, a zamezit tak jejich
šíření na okolní pozemky.
Ale nejde o to řídit se zákonem, stačí se
jen řídit rozumem a být alespoň zčásti
ohleduplným ke svému okolí.
Břetislav Kotulán

majitel tohoto kupōnu má

mezilesy.webnode.cz

slevu

na všechny typy vstupného na rodinný festival v BABICÍCH
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8.9.2018
těšíme se na Vás.....!!!

BABI CK É RECEPTY

B A B I C KÉ Z D R AV Í

MEDOVÁ HOŘČICE
INGREDIENCE:
50 g světlých hořčičných semínek
1 lžíce jablečného
nebo vinného octa
1 lžíce slunečnicového oleje
½ lžičky kurkumy
4 lžíce medu
cukr, sůl na dochucení

Pravý včelí med se označuje jako elixír zdraví a také
dlouhověkosti. Je významným doplňkem stravy a hodí
se nejen ke slazení čaje a výrobě perníčků, ale také
do klasické gastronomie. Co byste třeba řekli vlastní
medové hořčici? Recept, za který děkujeme babickému
propagátorovi včelařství Břetislavu Kotulánovi, je
docela jednoduchý. Hořčice se výborně hodí například
k bavorským klobáskám.

BORELIÓZA – POSTRACH
NAŠICH LESŮ?
BORELIÓZA JE NEJČASTĚJŠÍM KLÍŠTĚTEM PŘENÁŠENÝM ONEMOCNĚNÍM V
EVROPĚ. MÁ ŘADU FOREM, JEJICHŽ PROJEVY JSOU DOSTI ODLIŠNÉ (VYRÁŽKA,
OTOK KLOUBU, ZÁPAL MOZKOVÝCH BLAN, OBRNA LÍCNÍHO NERVU A DALŠÍ).
POPRVÉ BYLA POPSÁNA TEPRVE V ROCE 1976 NA SKUPINĚ DĚTÍ Z OKOLÍ
MĚSTA OLD LYME V AMERICKÉM CONNECTICUTU. PROTO BYLO ONEMOCNĚNÍ
POJMENOVÁNO LYMESKÁ NEMOC. JAKO PŮVODCE BYLY IDENTIFIKOVÁNY

POSTUP:
Hořčičná semínka umeleme
nebo rozdrtíme. Přeneseme do
vysoké nádoby, přidáme lžíci
převařeného a zchladlého octa,
olej, kurkumu a tekutý med.
Důkladně rozmixujeme. Podle
chuti můžeme hořčici dosladit
nebo dosolit. Podáváme s uzeným
masem nebo jinými uzeninami.

BAKTERIE RODU BORRELIA.

K

líště má tři vývojová stádia – larva,
nymfa a dospělec. V každém stádiu
může sát krev savců, ptáků či plazů,
ale pouze jedenkrát. Larva je menší než
1 milimetr. Napadá zejména drobné hlodavce,
kteří jsou hlavním rezervoárem borrelií.
Nymfa má jen něco málo přes milimetr a je
nejčastějším zdrojem infekce pro člověka –
zejména proto, že vzhledem ke své velikosti
snadno unikne pozornosti a není včas
(případně vůbec) odstraněna.
Jakmile se klíště přisaje na člověka, přijdou
borrelie v jeho zažívacím traktu do kontaktu
s nasátou krví, což aktivuje jejich receptory.
Borrelie se množí, migrují do slinných žláz
klíštěte a odtud do rány. Klíště musí být
přisáto 24–72 hodin, než se borrelie začnou
efektivně přenášet do rány.
Je třeba říct, že imunitní odpověď člověka
ve většině případů onemocnění zabrání
(z tohoto důvodu nemá smysl vyšetřovat
klíště na přítomnost borrelií). Po takové
nákaze zůstanou v krevním oběhu cirkulující
protilátky proti borreliím.
Pokud imunitní odpověď není dostatečně
efektivní, pacient onemocní. Borelióza
má mnoho forem. Jedinou laicky
diagnostikovatelnou formou je Erythema

migrans, červený prstenec. Diagnostika
ostatních forem je složitější, vyžaduje
vyšetření pacienta lékařem-specialistou
a stanovení hladiny antiborreliových
protilátek, u neuroforem je nezbytné vyšetření
mozkomíšního moku.
Všechny formy boreliózy jsou vyléčitelné.
Některé (např. Lymeská artritida – zánět
kloubu) u predisponovaných pacientů
nastartují takové imunitní pochody, které
způsobují trvání zánětu i poté, kdy je
borelióza vyléčena a borrelie se v organismu
již nevyskytují.
MUDr. Jan Pavelka
Autor je lékařem na Klinice dětských
infekčních nemocí FN Brno

25

Z BABI CK É HI STOR IE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E

KAMARÁD LESA
JAROSLAV MARCHA

JAK BABIČTÍ REVOLTOVALI
PROTI CÍSAŘI PÁNU

JAROSLAV MARCHA – JMÉNO, KTERÉ BABICKÝ RODÁK, NOVINÁŘ,

PÍŠE SE ROK 1904 A V KRÁLOVĚ POLI – V DNEŠNÍM SEMILASSU – PROBÍHÁ

SPISOVATEL A BÁSNÍK V CIVILNÍM ŽIVOTĚ VELMI ČASTO POUŽÍVAL.

ASEND NEBOLI ODVODY. JAKO TRADIČNĚ PŘIJÍŽDĚJÍ VOZY ZE VŠECH

NARODIL SE V ROCE 1880 V BABICÍCH NAD SVITAVOU V DOMĚ

KOUTŮ BRNĚNSKÉHO VENKOVA, BRANCI VESELÍ, ROZJAŘENÍ, ZPÍVAJÍCÍ

Č. 18 V RODINĚ POKROKOVÉHO SEDLÁKA DOMINIKA NEJEZCHLEBA.

PÍSNĚ K TOMUTO ÚČELU URČENÉ.

ako selský synek musel vykonávat
již od mládí běžné práce spojené se
zemědělskou usedlostí a pomalu se
učil sedláckému řemeslu. Byl to však hoch
velmi zvídavý, dle pamětníků neudělal krok
bez tužky a čtvrtky papíru. Otec, vědom si
literárních sklonů svého syna, tušil konec
hospodaření rodiny Nejezchlebů na gruntu
v centru obce. Své si však musel Domín
v hospodářství odsloužit, jak sám říká:
„Nejeden kabát na mně shnil pod náporem
bahna a dešťů.“ Poznal tvrdou práci sedláků
na poli i v lese, kde v zimě stahovali a sváželi
dřevo. Na všechna tato dobrodružství
i příhody všedního dne vzpomíná ve svých
románech a povídkách. Lásku k přírodě,
zejména pak lesu, popisuje ve svých knihách
Ptačí chléb, Kamarádi lesa, Stromy a lidé,
O zvěři královské, verbeži ptačí a dalších.
Velice čilý byl rovněž v oblasti žurnalistiky.
Začínal v časopise Selské listy, později se stal
referentem Národních listů a nakonec byl
vedoucím redaktorem časopisu Moravský
venkov.
Rád cestoval, jeho oblíbenou destinací se stal
Balkán, kam se často a rád vracel. Z těchto
cest vznikla díla Chvíli v Řecku, Zpěvy
na Jugoslávii a Listy s cest.
Po vzniku Československé republiky byl
zvolen za Agrární stranu poslancem nového
Národního shromáždění, kde působil

en babičtí branci nedorazili, protože
je četníci ani k Semilassu nepustili
a na příkaz okresního hejtmana je
odvedli do šatlavy, kde strávili několik dnů.
Jeli totiž na vozech potažených černým
suknem, s černými prapory a oblecích
a vázankách stejné smuteční barvy.
Na vozech měli připevněné nápisy: Jedem,
protože musíme, kdo schopen, bude otrok;
Těla nám rasi vemou, dušu nikdy; Armáda,
hrob našeho mládí, žalář naší svobody.
Bylo z toho na předměstí Brna veliké
pozdvižení. Někteří babické brance
zatracovali, jiní jim naopak fandili. Nakonec
je „hémoni“, jak praví soudobá literatura,
z vozů sundali, nápisy osekali a aktéry
na příkaz vrchnosti uvěznili. Nakonec téměř
nikoho neodvedli, báli se, že Babičtí zasejí
sémě revolty do řad ostatních.
Následujícího roku se situace opakovala. Četníci
hlídali jako ostříži, jenže branci se sešli tajně
v západním cípu vesnice a stejně vyparáděni
jako před rokem odešli do Adamova na vlak.
Opět z toho bylo veliké pozdvižení a chlapcům
pouze zabavili černé prapory, ale v cestě
k odvodu jim zabránit nemohli.

J
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několik funkčních období. Poté byl za tutéž
stranu zvolen do Senátu a jeho působení
v této významné instituci ukončil až rozpad
republiky v roce 1939.
Jeden můj dobrý přítel, babický rodák, říká:
„Ve své knihovně mám na čestném místě tři
knihy. Haškova Švejka, Saturnina od Zdeňka
Jirotky a mezi nimi jako klenot mám uložen
Marchův Ptačí chléb.“ V časech minulých to
bývala bible každého pravověrného Babičáka.
Jenže časy se mění, těch gardových, babickou
literární frontou minulého století vychovaných
potomků ubývá. O to více je nutno připomínat
tohoto literáta dalším, nastupujícím generacím.
Kromě pamětní desky odhalené na rodném
domě spisovatelově byla instalována
v roce 2011 další připomínka na tohoto
významného rodáka na rekonstruované
a zvýšené Alexandrově rozhledně nad
Adamovem, kde se básník vyznává z lásky
k Adamovským lesům.
O lásce a vztahu k rodnému kraji, zejména pak
k Babicím, svědčí i autorův rodinný dům, který
si nechal postavit na Žlutém kopci a z jehož
oken pozoroval rodnou vísku posazenou
na kopci nad moravskou metropolí.
Jaroslav Marcha odešel z tohoto světa 29.
prosince 1961 a na jeho pohřbu v lednu roku
následujícího promluvil František Pokorný,
který se s mistrem rozloučil za rodnou obec
a všechny Babičáky.
Josef Ševčík

J

Co bylo příčinou těchto protirakouských
postojů? V oné době byl v obci založen Sokol
a také pokrokový spolek sdružující zejména
mladé – Národní dělníci.Tyto organizace
vedli poslanec říšského sněmu Augustin
Sehnal, spisovatel Jaroslav Marcha a další. Ti
měli omladinu k četbě pokrokových časopisů
a debatovali v duchu národním. Rovněž
dbali na vzdělání svých posluchačů. Veškerá
hesla a provokativní nápisy na vozech
branců, které vyšetřovaly tehdejší mocenské
složky ve snaze najít autora a viníka, vzal
na sebe poslanec Augustin Sehnal, který měl
poslaneckou imunitu. Jen proto revoltující
branci vyvázli de facto bez trestu.
Celé toto hnutí, zdá se, odstartovalo
zastřelení vojenského dezertéra Dominika
Kapusty, jenž se dlouhé měsíce v roce 1903
skrýval v rodné obci a okolí a jehož ani
na 30 četníků poslaných na jeho polapení
nebylo schopno zadržet. Místní, kteří se
zběhem viditelně sympatizovali, to mužům
tehdejšího rakouského zákona dávali zcela
nepokrytě najevo.
Proto byly Babice zcela evidentně řadu let
v nepřízni okresního hejtmana a tehdejších
rakouských úřadů.
Josef Ševčík
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STAROSTA I PŘEDSEDA
DOMINIK KALVODA
ÚVODEM LETOŠNÍHO ROKU (PŘESNĚ 1. LEDNA) UPLYNULO 130 LET
OD NAROZENÍ DLOUHOLETÉHO STAROSTY BABIC NAD SVITAVOU, PANA
DOMINIKA KALVODY. V ČELE OBCE STÁL NEUVĚŘITELNÝCH 22 LET, A TO
OD ROKU 1924 AŽ DO ROKU 1946. V PRŮBĚHU NĚMECKÉ POROBY
NÁRODA ZACHRÁNIL SVOU OBĚTAVOSTÍ A STATEČNOSTÍ ŘADU BABICKÝCH
OBČANŮ. NAŠE ŘADY OPUSTIL V ROCE 1971 VE VĚKU 83 LET.

D

ne 1. ledna 1888 spatřil Dominik
Kalvoda světlo světa v rodině
Barbory a Dominika Kalvodových.
Pocházel z 12 dětí. V 26 letech narukoval
na bojiště I. světové války. Měl však veliké
štěstí, protože byl zručným ševcem, prožil
největší boje uprostřed haldy vojenských
bagančat, která opravoval. Dva z jeho bratří
takové štěstí neměli a na polích válečných
položili své životy.
V roce 1924 byl Dominik Kalvoda zvolen
starostou obce Babice nad Svitavou a tuto
zodpovědnou funkci vykonával až do roku
1946. Dokonce si krátce užil i titulu
„předseda MNV“. Z jeho popudu začal
v roce 1929 psát Karel Páral obecní kroniku.
V období protektorátu v letech 1938–1945
zachránil řadu lidí před hospodářskými
kontrolami německé hospodářské policie
a gestapa.
Spravoval malé hospodářství a se svou ženou
Marií měl tři děti. Přestože měl pouze
základní vzdělání, byl dobrým a moudrým
starostou. Rád a dobře cvičil v Sokole. Již
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v
minulém
čísle Babického
zpravodaje
jsme psali psali
o jeho synovi
a
tajemníku
MNV
Babice,
panu Radoslavu
Kalvodovi.
Tři
z
jeho
vnoučat dosáhla
na akademické tituly, MUDr. Ivana
Kalvodová, Ing. Eva Voitová a Ing. Petr
Veselý.
Do rozvětvené Kalvodovy rodiny patří rovněž
fotbalista a trenér Leoš Kalvoda, o němž
jsme rovněž psali v minulém čísle tohoto
zpravodaje. Pan Dominik Kalvoda opustil
naše řady v roce 1971 ve věku 83 let. Všichni
pamětníci, kterých neustále ubývá, s nostalgií
v srdci vzpomínají na tohoto výjimečného
a skvělého muže, který pro naši obec vykonal
neocenitelný kus práce.
Josef Ševčík

VĚŽ ZACHRÁNILA TELEVIZE
KAMENNÁ ALEXANDROVA VĚŽ (NEBOLI ALEXANDROVKA) STOJÍ MEZI
BABICEMI A ADAMOVEM JIŽ VÍCE NEŽ 130 LET.

ne 4. září 1887 nahradila díky
aktivitě Rakouského turistického
klubu původní dřevěný vyhlídkový
pavilon. O její postavení se nejvíce zasloužil
císařský rada Alexandr Suchánek, proto nese
jeho jméno.
Původní Alexandrovka měla vysokou
špičatou střechu a dřevěný ochoz. V průběhu
obou válek věž značně zpustla a po roce
1945 zbylo jen torzo. Věž byla považována
za symbol německé turistiky, její vrchní část
za druhé světové války záměrně strhli, aby

D

nepřitahovala spojenecké bombardéry cílící
na nedaleké Adamovské strojírny.
Záchranu znamenal pro rozhlednu vzestup
televizního vysílání. V 60. letech potřeboval
Adamov televizní vysílač, proto byla rozhledna
opravena a uvnitř věže byla umístěna vysílací
technika. Postupem času Alexandrovka opět
velmi zchátrala. Tento stav trval až do roku
2008, kdy se započalo s výstavbou nové
rozhledny. Opravená rozhledna byla otevřena
16. května 2009.
Leoš Verner, www.malyvyletnik.cz

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH
A OBCHODNÍCH PROSTOR V NOVÉM
OBJEKTU NA ULICI FRANZOVA

O BECNÍ VĚSTN ÍK

O B E C N Í V Ě ST N Í K

USNESENÍ – 318
Přítomni:
1. Miroslav Martykán
2. Ing. Eduard Levý
3. Ing. Petr Ševčík
4. Marek Starý
5. MVDr. Radek Sotona
6. Jaroslav Panuš
7. 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:
1. Zastupitelstvo obce zamítá uzavření
smlouvy o zřízení smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva
č. 1030040646/001 Pozemky p.č. 36/2, 36/5,
v katastrálním území Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice nad Svitavou, p.č.
36/17, smyčka NN, N.“. Břemeno 3.000,- Kč.
Důvod zamítnutí je umístění projektované
přípojkové skříně na pozemku obce, ověření
odstupové vzdálenosti od obecního pozemku.
Zastupitelstvo doporučuje uzavřít souhlas

s umístěním staveb na obecních pozemcích.
Zastupitelstvo obce zamítá uzavření smlouvy
na věcné břemeno se společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva
č. BM-014330047289/001 Pozemky p.č.
952, 961/2, v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „Babice nad Svitavou,
p.č. 961, přípojka NN, Š.“. Břemeno 2.000,Kč. Zastupitelstvo obce vypovídá uzavřenou
smlouvu o smlouvě budoucí na věcné
břemeno z důvodu zaplocení obecního
pozemku investorem nemovitosti a zamezení
přístupu k pojistkové skříni po veřejné části.
Zastupitelstvo navrhuje jednání o odstranění
vstupů na obecní pozemky a dohodu
o umístění stavby nové hasičky. (Pozvat
majitele nemovitosti na zastupitelstvo.)
2. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční
dar ve výši 7.000,- Kč organizaci ZO ČSV
Bílovice nad Svitavou. Předmět činnosti:
Chov včel, spolková činnost.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou
úpravou ke dni 27. 3. 2018. Znění v příloze.
4. Zastupitelstvo obce posoudilo dva návrhy
přístavby školy a školky v Babicích nad
Svitavou a byl vybrán návrh arch. F. Bude
svolána přípravná projektová skupina.

USNESENÍ – 418
Přítomni:
1. Miroslav Martykán
2. Ing. Eduard Levý
3. Ing. Petr Ševčík
4. Marek Starý
5. Jaroslav Panuš
6. Ing. Petr Šťasta
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Zastupitelstva obce
ze dne 28. března 2018

Zastupitelstva obce
ze dne 25. dubna 2018

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 souhlasí s uzavřením

smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice. Smlouva č. BM014330047972/001 Pozemky p.č. 586/3, v
katastrálním území Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice nad Svitavou, p.č.
587/1, smyčka NN, V.“. Břemeno 1.000,- Kč
2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o
zpětné odkoupení pozemku 961/2, které
podala žadatelka V. Š. Zastupitelstvo obce
navrhuje směnu pozemku 961/2 za část rohu
pozemku 961/1 pro vstup na oranžové hřiště
a zrušení vstupů na obecní pozemky č. 970 a
968/3 – 968/4
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou
úpravou ke dni 25. 4. 2018. Znění v příloze.
4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o
odkup části pozemku 160/5 dle vyznačení
na přiložené situaci, kterou podal žadatel
J. K., Babice nad Svitavou 308, 664 01.
Zastupitelstvo obce vyzývá žadatele k
doplnění písemných souhlasů dotčených
sousedů (p. B., p. M.).
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení služebnosti č. 01/2018,
uzavřené za účelem provádění údržby a oprav
uvedené stavby. Jedná se o kabelové vedení nn
pro chaty, které vede částečně po katastru obce
Babice nad Svitavou a Bílovice nad Svitavou.
Parc.č. 1304/1, 1305, 1306/3 LV 1. Žadatelka
M. O., Bělohorská 3069/65, 635 00 Brno.
6. Zastupitelstvo obce projednalo cenovou
nabídku
na
zpracování
projektové
dokumentace na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ
Babice nad Svitavou. Zpracovatel projektové
dokumentace Ing. arch. S. F.. Cena celkem
1.114.250,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo
projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy

o dílo na akci: Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ
Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo souhlasí
s výhradami, že nebude vyplácena záloha,
platby proběhnou po jednotlivých etapách a
součástí dokumentace bude i hydrogeologický
průzkum.
7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o
změnu usnesení, kterou podala žadatelka
M. N. Jedná se o zamítnutí stavby elektrické
přípojky a uzavření věcného břemena se
společností E-ON distribuce. Zastupitelstvo
obce souhlasí se zřízením věcného břemene
za podmínek urovnání poškozených obecních
pozemků a oficiálního souhlasu se stavbou
ve veřejném zájmu na sousedícím obecním
pozemku, který bude zapsán v katastru
nemovitostí.
8. Zastupitelstvo souhlasí s úpravou výdejny
jídla a šatny, včetně pořízení nutného nábytku.
Zastupitelstvo souhlasí s úpravou herních
prvků třízónového hřiště gumovou dlažbou,
darovanou firmou Regutec.
Zastupitelstvo bere na vědomí potřeby
školy pro realizaci dotace z IROP včetně
předfinancování stavby v celkové výši
1079366,-Kč, z čehož dotace pokryje 95%
těchto nákladů. Jednáním ve věci výběrového
řízení pověřuje zastupitelstvo ředitelku školy
a starostu obce.
9. Zastupitelstvo projednalo nesplnění
bodu č.1, usnesení 318 starostou obce.
Zastupitelstvo požaduje urychlené naplnění
tohoto bodu.
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
ceník inzerce v Babickém zpravodaji. Cena
jedné celé stránky daného formátu je 1.000,Kč. Polovina strany, ev. jiná poměrná plocha
odpovídá polovině, ev. poměrné části z ceny
1.000,-Kč.
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