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V

ážení spoluobčané,
za několik dní končí čtyřleté období
současného zastupitelstva. Mnoho
vytyčených cílů se podařilo realizovat, ale aby
člověk mohl prohlásit „v obci je vše splněno“,
tak to je práce na více než jeden lidský život.
V nastávajících komunálních volbách
si zvolíte ty, kterým nejvíce důvěřujete.
Na výběr máte z pěti kandidátek. Po šestnácti
letech ve funkci se stávám nejdéle sloužícím
starostou v historii obce. Nikdy jsem svého
rozhodnutí nelitoval. Profese starosty vás
vede k plánování budoucnosti a to ovlivní
vaše vlastní myšlení. Můj život je v každém
okamžiku projekt pohybující se vpřed. Obec
je pro mne místo, kde žiji, kde vím, jak žít,
jak pracovat, kde přemýšlím a tvořím. Obec
je pro mne magickým místem s neobyčejnou
atmosférou, kterou je obtížné vnímat

nezasvěcenýma očima. Někteří lidé porozumí
a jiní se dívají pouze na zem a projdou bez
povšimnutí.
Na závěr mého přiděleného počtu znaků
ve zpravodaji ještě poděkování:
Vážení spoluobčané, velice si vážím vaší
dosavadní podpory a děkuji za ni. Dík patří
také všem zaměstnancům obce, že se mnou
tak dlouho vydrželi. Věřím, že vám dění
v naší obci není lhostejné a svým hlasem
v nastávajících volbách rozhodnete o správné
cestě dalšího vývoje.
Přeji vám při volbě šťastnou ruku.

Miroslav (František) Martykán
starosta obce
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vám zpravodaj nebyl doručen distribucí, je možné si jej vyzvednout osobně na obecním úřadě.
Veškeré materiály otištěné v babickém zpravodaji jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími
osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona.
Foto na obálce: Vydavatelství Josef Filip. Děkujeme za nezištné poskytnutí!.
Logo zpravodaje vytvořil akademický malíř a občan Babic nad Svitavou Pavel Luffer. Děkujeme!

OMLUVA: Redakce Babického zpravodaje se omlouvá MUDr. Janu Pavelkovi za zkrácení článku Borrelióza –
postrach našich lesů?, který jsme zveřejnili v minulém vydání. Celý text článku v původním znění si můžete přečíst
na obecním webu: http://bit.ly/babice-klíšťata
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Foto: Vydavatelství Josef Filip

FOTOEDITORIAL

FOTOEDITORIAL

BABICE HISTORICKÉ
Archivní foto DTJ Babice nad Svitavou z roku 1920.
Repro: Vydavatelství Josef Filip
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TÉMA

TÉM A

BABICE
V BĚHU STOLETÍ NAŠÍ
STÁTNOSTI
NA VŠECH FRONTÁCH I. SVĚTOVÉ VÁLKY DOHOŘÍVALY POSLEDNÍ BOJE
A V PRAZE DOŠLO DNE 28. ŘÍJNA 1918 K VYHLÁŠENÍ ČESKOSLOVENSKÉ
SAMOSTATNOSTI. JAK JE ZNÁMO Z HISTORIE, HLAVNÍ ZÁSLUHU NA TOM
MĚLI T. G. MASARYK, E. BENEŠ A M. R. ŠTEFÁNIK. PŘISPĚLY K TOMU DALŠÍ
OKOLNOSTI, ROZPAD RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHIE, ÚSPĚŠNÉ BOJE
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ A DALŠÍ MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. ŘÍZENÍ
VEŘEJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SE UJAL „NÁRODNÍ VÝBOR“, JEHOŽ ČLENY BYLI
FRANTIŠEK SOUKUP, VAVRO ŠROBÁR, ANTONÍN ŠVEHLA A ALOIS RAŠÍN.

I. světová válka a 1. republika
I naše malá rodná obec se svým dílem o tuto
historickou událost zasloužila. Na frontách
světové války padlo 29 mladých babických
občanů a 13 jich bojovalo v Československých
legiích.
Babice a jejich obyvatelé v samostatném
státě Československé republiky vykročili
do nových dějin a učinili velké pokroky
ve všech odvětvích svého života.
Obecní samospráva se změnila od základu,

do popředí se dostávaly dělnické vrstvy. První
obecní zastupitelstvo pod taktovkou starosty
Václava Hemžala vzešlo po válce dohodou
tří stran v obci a do patnáctičlenného
zastupitelstva bylo vysláno 7 příslušníků
strany národně socialistické, 4 sociální
demokraté a 4 členové tzv. Domoviny
– malorolníci, součást agrární, později
republikánské strany.
Život v nové republice a elán obyvatel
po skončení válečných strastí přinesly
nové možnosti a příležitosti. Mezi dvěma
světovými válkami přibylo v Babicích na 100
nových domů.
n
Babice za 2. republiky
B
Řinčení zbraní u našich západních sousedů,
Ř
mnichovský diktát přetrhly snažení
m
oobčanů, institucí i samotného mladého
ččeskoslovenského státu. Díky radě našich
se naše republika ocitla sama proti
sspojenců
p
bestii, která se nás chystala pohltit.
ffašistické
a
Dne 23. září 1938 vyhlašuje vláda
D
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Nová školní budova
roku 1910

Československé republiky všeobecnou
mobilizaci. Do 24 hodin od vyhlášení
mobilizace je 75 % vojáků u svých útvarů
a celá republika u rozhlasových přijímačů,
všichni rozhodnuti bránit svou vlast za všech
okolností. O půlnoci z 29. na 30. září je však
podepsána Mnichovská dohoda, která nás
připravila o Sudety.
Československá vláda v čele s prezidentem
Edvardem Benešem po zralé úvaze dohodu
přijímá a ukončuje mobilizaci. Celá země
je v šoku. Zejména vojáci a důstojníci naší
armády, připraveni bojovat, jsou frustrováni
a znechuceni nastalou situací a smutně se
vracejí domů. V Babicích nebyla situace jiná.
Řada současníků zná tuto situaci z vyprávění
otců a mužů, kteří se museli vrátit, ač
byli připraveni za naši svobodu položit
své životy.
Nebyl však čas na velké úvahy, protože
se do zbytku republiky hrnuli vyhnaní čeští
spoluobčané, kteří si mnohdy nestačili vzít
ani to nejnutnější.
Nemilosrdná fronta v Babicích
V polovině března 1939 nás Hitler zabral
úplně a byl vyhlášen Protektorát Čechy
a Morava. Když 1. září 1939 napadlo
Německo Polsko, vypukla II. světová
válka a hitlerovská vojska začala postupně
zaplavovat Evropu, nebylo v Babicích
jediného člověka, který by věřil v konečné
vítězství Velkoněmecké říše. Kulturní život
v obci takřka ustal rozpuštěním Sokola v roce
1941. Pod německým jařmem trpěla vesnice
celých dlouhých šest let. Řada babických
občanů byla odvlečena do koncentračních
táborů a fašistických věznic a dva – Bohumil
Prachař a František Crhounek – tam položili
své životy. Konec nacistického běsnění na jaře
roku 1945 se naší obce velmi bolestně dotkl.
Fronta zde stála více jak dva týdny, vesnice

byla z velké části poničena. Fronta si vyžádala
13 obětí z řad babických občanů a stejný
počet byl zraněn.
Ještě v roce 1956 zahynuly následkem
výbuchu pěchotní miny dva chlapci –
Zdeněk Flodr (1949) a Milan Daněk (1950).
Třetí, Ladislav Jelínek (1953), byl velice těžce
zraněn.
8 komunistických pětiletek
Po válce se lidé v Babicích nadechli a začali
s elánem opravovat poničenou obec, fašisty
zakázané organizace a spolky začaly opět
fungovat. Slibně se rozvíjela činnost Sokola,
Junáka a dalších spolků. Vše však trvalo
jen krátce. Únorový převrat a následná
vláda komunistů řizených Moskvou
udělaly čáru přes rozpočet mnoha lidem
i spolkům. Některé byly úplně zakázány,
jiné přejmenovány. V Babicích na to nejvíce
doplatil Sokol, kterému zůstal sice název, ale
řada schopných a obětavých funkcionářů
na činnost rezignovala.
Na funkci předsedy MNV rezignoval
krátce na to i bývalý dlouholetý starosta

TÉMA

TÉM A

Dominik Kalvoda. Že doba nebyla lehká,
dokazovaly i časté výměny předsedů MNV.
Vesnice však musela žít dál, a tak se budovalo
i za těchto ztížených podmínek (nedostatek
všeho, včetně stavebního materiálu, lístkový
systém). Více o té době se dozvíte v boxu
Babice v datech.
Babice ve svobodné době
Po 41 letech vlády jedné strany přišla
Sametová revoluce a s ní nové netušené
možnosti jednotlivců, skupin i organizací.
V Babicích získalo hlavní slovo (tak jako
všude jinde) Občanské fórum a první
svobodné volby vynesly do funkce starosty
obce ing. Oldřicha Pařízka. Ten řídil vesnici
dlouhých 12 let. Za jeho vedení obce byla
postavena nová sportovní hala, jež přišla
na pěkných pár milionů. Pařízek, jenž byl
současně starostou Sokola a místostarostou
Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, však
dokázal sehnat potřebné dotace. Z dalších
velkých akcí Pařízkova působení na babické
radnici je nutno připomenout stavbu
vodovodu ze sousedního Adamova v letech
1996–98. Zde je nutno připomenout, že
do té doby byla s vodou v obci vždy potíž
a připojením na Adamov tyto problémy
zmizely. Rovněž byla za jeho starostování

vypracována
technická
dokumentace
a zahájena stavba splaškové kanalizace.
Volby roku 2002 přinesly výměnu starosty,
kterým se stal mladý Miroslav Martykán. Ten
vede obecní zastupitelstvo až do dnešních
dnů. Za Martykánova vedení obce byla
dokončena splašková kanalizace v obci včetně
tlakové a napojení převážné části rodinných
domků, včetně vybudování odtokové roury
do adamovské čističky v délce 7033 m. Za jeho
působení došlo v roce 2008 k rekonstrukci
fotbalového hřiště v ceně cca 3 miliony Kč,
otevření oranžového hřiště a vybudování
hřiště pro děti, čímž vznikl na konci vesnice
sportovní areál. Další náročnou akcí bylo
rozšíření MŠ o další třídu a tím rozšíření její
kapacity na 60 dětí a úpravy všech školních
hygienických zařízení v souladu s předpisy
EU. K tomu je nutno připočítat kapacity
vzniklé zřízením lesní školky Sedmikrásek
přimknuté ke sportovnímu areálu s kapacitou
asi 14 míst. Nádherné prostory dostala
jednotka SDH vybudováním podkrovních
prostor ve Staré škole, kde je v současné době
hasičská zbrojnice.
Bylo toho mnoho, co bylo zbudováno
za těch 100 let naší samostatnosti, zde byly
vyjmenovány jen ty hlavní a stěžejní.
Kulturní život Babických
Abychom však jen nebudovali, je nutno
se dotknout kulturního života obce
a vzpomenout na četné a hojně navštěvované
plesy, hody a zábavy. Dlouholeté promítání
filmů, veliké množství sehraných divadel.
Připomínáme mužský pěvecký sbor
Bobrovský působící v obci a jejím okolí
koncem 40. a v 50. letech, skupinu tamburášů
ve válce a před ní nebo pozdější estrádní
skupinu Hrabata. V neposlední řadě
připomínáme setkání rodáků v roce 1983
a roce letošním, jubilejním.
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Závěrem chci připomenout významné
babické rodáky či dlouholeté občany.
Antonín Bobrovský, dlouholetý učitel
a ředitel školy, Jaroslav Marcha, spisovatel,
básník a novinář. Dále sem patří Ing. dr. Alois
Němec, ředitel Středomoravských elektráren,
později významný geolog a mineralog, bratři
Richterové, bratři Olejníčkové a jejich synové,
operní zpěvák Jiří Olejníček a přednosta

plicní kliniky nemocnice v Bohunicích
Prof. Dr. Milan Olejníček Dr. Sc. A také
malíř, sochař a básník František Pokorný.
V Babicích působilo mnoho dalších
významných a schopných mužů a žen.
Nepochybuji, že i v jiných vesnicích našeho
kraje působila celá řada skvělých lidí. My si
však připomínáme ty naše babické, na které
jsme patřičně hrdi.
Josef Ševčík

BABICE V DATECH:
• 1767 - postavení školy, 1866 přístavba druhé učebny a bytu pro učitele. 1906 výstavba
nové školní budovy (slouží dodnes)
• 1893 - založení Sboru dobrovolných hasičů
• 1893–1897 - Výstavba silnice do Kanic
• 1901 - založení tělocvičné jednoty Sokol, 1907 uvedení do provozu sokolovny (šlo
o první sokolovnu na moravském venkově) 1927 dostavba sokolovny, jeviště, výborovny,
šatny pro cvičence, nářaďovny. Další rok dostavba jatky, 2 místností pro hostinského,
kinokabina, následně promítání filmů
• 1914 - otevření nové železniční stanice Babice (dostupné pouze Skokem)
• 1920 - stavba nové široké vozové cesty z Babic k vlakové zastávce, stavbu prováděla lesní
správa pod vedením pokrokového revírníka Kozla na popud obce Babice
• 1921–1924 - elektrifikace obce
• 1924–1926 - vybudování nové silnice do Křtin
• 1926 - zahájení výstavby v Borkách, pozdější Nová čtvrť
• 1935 - vybudování a slavnostní otevření fotbalového hřiště na Příhoně
(dnešní Staré hřiště)
• 1936 - stavba vodovodu pro horní část obce, byly instalovány dva hydranty
• 1938 - výstavba domů na Vápenicích (Újezd)
• 1945 - stavba nového silničního mostu pod Velkými skalami, oprava poničené vesnice
včetně školy, sokolovny a kostela. Zřízení Zdravotního střediska v domě č. 214 (konfiskát
po Němcích), ubourání Staré školy, založení JZD to vše v roce 1957 včetně zahájení
stavby kravína.
• konec 50. let a léta 60. - nová samoobsluha, pomník letkyně, stavba kabin na hřišti,
rozšíření horní větve vodovodu, asfaltování silnic do Křtin a Kanic včetně průtahu
Babicemi, dále čekárny na obou autobusových zastávkách, generální rekonstrukce
restaurace Jahoda, nový širší most přes Svitavu, dětské zdravotnické středisko a další
• léta 70. a 80. - stavba nové Mateřské školy, hydroglóbusu a následné pokrytí pitnou
vodou celé obce, stavba nových fotbalových kabin či generálni oprava místní školy (Pro
pořádek je nutno podotknout, že drtivá vzpomínaných staveb a zařízení byla postavena
v „akci Z“, tedy svépomocí občanů.)
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STALO SE V B A B ICÍCH

MEZILESY… A BYLO HEZKY

V

sobotu 8. září jsme po třech letech
měli možnost zúčastnit se 2. ročníku
rodinného festivalu Mezilesy. Festival
uspořádala Eva Vavrlová za podpory obce
a Sokola Babice nad Svitavou, který pro konání
festivalu propůjčil všechny své prostory.
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Díky krásnému počasí se velká část festivalu
odehrávala na prostorném dvoře – tancování
víl, řada stánků, dílničky. Do prostor sokolovny
jsme se přesouvali na divadla a koncerty.
Program byl tak nabitý, že pokud bych měla
alespoň zmínit něco o každém vystoupení,

vyšlo by to na samostatné číslo zpravodaje.
Stejně tak ani nedokážu rozhodnout, který
umělec na mě udělal největší dojem, každé
vystoupení bylo originální a já nadšená.
Náš syn v tom má jasno, nejvíce si užil
jídla, vyzkoušel dobroty ve všech stáncích
nabízejících občerstvení.

Celý den jsme si na rodinném festivalu
moc užili, věřím, že stejně to měli i ti z vás,
kteří festival podpořili svou návštěvou, a také
všichni ostatní, kteří se do podpory festivalu
zapojili. Děkujeme za skvělý zážitek a těšíme
se na Mezilesy, tentokrát už potřetí.
(kg), foto: Viola Kučerová

11

BABI CK Á K OPA NÁ

C H YSTA N É A KC E

I. B TŘÍDA V BABICÍÍCH

Podzimní tábor v Sedmikrásku

V PRŮBĚHU II. SVĚTOVÉ VÁLKY BYL SK BABICE PRAKTICKY JEDINOU

LMŠ Sedmikrásek pořádá v době podzimních prázdnin 29. a 30. října přívesnický tábor pro
děti předškolního věku. Cena tábora je 500 Kč/dítě včetně obědů, které zajistí Lakšmanna.
Podrobnosti budou zveřejněny do konce září, zájemci se mohou hlásit na e-mailu:
7krasek@gmail.com. (pg)

ORGANIZACÍ, KTERÁ FUNGOVALA. PŘES NEDOSTATEK SPORTOVNÍCH
REKVIZIT HRÁLO A MUŽSTVO A B MUŽSTVO, NĚKOLIK ZÁPASŮ SEHRÁLA
TRAMPSKÁ JEDENÁCTKA GROŠÁCI.
PO VÁLCE SE MĚLA BABICKÁ KOPANÁ ČILE K SVĚTU. MUŽSTVO
POSTOUPILO DO I. B TŘÍDY JIHOMORAVSKÉ ŽUPY. BYLO JASNÉ, ŽE
NEBUDE MOŽNO HRÁT TUTO TŘÍDU NA STARÉM, MALÉM HŘIŠTI,
NAVÍC S NEVÁBNÝM KAMENITO-PÍSKOVÝM POVRCHEM. BYLO PROTO
VYBUDOVÁNO HŘIŠTĚ NOVÉ A ZJARA 1947 PŘEDÁNO DO UŽÍVÁNÍ.

Jen místní!
Župní soutěž vyžadovala kvalitu, a proto
se babické hřiště hemžilo posilami z Brna,
Adamova a okolních vesnic. V roce 1949
však přišla reorganizace, která nařizovala, že
za mužstva mohou hrát pouze hráči té které
vesnice či závodu.
Pro mnoho mužstev, mezi něž (vzhledem
k výše uvedenému) patřilo i mužstvo Babic,
byl tento předpis smrtící. Po jedné sezoně
hrané pouze s Babičáky se mužstvo kvůli
vysokým prohrám rozpadlo a tím fotbal
na nějaký čas skončil.
Obroda přišla v roce 1954 a po krátkých
peripetiích začal fotbal v Babicích opět
fungovat, ale již jako oddíl kopané babického
Sokola.
Návrat do třídy I. B se babickým povedl až
po 66 letech, a to v sezoně 2016–17. To však
již opět v názvu babické kopané figuroval
název Sportovní klub Babice nad Svitavou.
K tomuto názvu se babičtí fotbalisté
vrátili v sezoně 2012–13.

Znovu v I. B po 66 letech
První sezona v krajské soutěži byla úspěšná
a mužstvo získalo rovných 40 bodů a obsadilo
7. místo v soutěži. Sezona druhá bývá pro
každé mužstvo kritická. Rovněž tento
faktor naši chlapci zvládli, získali ve velmi
vyrovnané soutěži o jeden bod méně, tedy 39,
ale obsadili místo čtvrté.
Husarský kousek se povedl našemu béčku,
které postoupilo z druhého místa do III.
třídy, soutěže, kterou dlouhá léta hrávalo
áčko. Soutěž to bude náročná a uvidíme, jak
se s tím hoši poperou.
Do dalšího ročníku nastupujeme mírně
optimisticky, leč s pokorou, protože ostatní
týmy mohutně posilují a netají se svými
postupovými ambicemi.
Závěrem bych poprosil naše příznivce
o podporu, kterou nám vždy poskytovali,
a mohu slíbit, že se chlapci budou snažit je
nezklamat.
Hráčům přeji, aby poctivě trénovali
a vyhýbala se jim zranění a nemoci a aby
v obou mužstvech zavládl týmový duch
a chlapci měli ze hry radost. Výboru pak co
nejméně starostí a divákům dobrý
nejmén
pocit ze hry a prostředí na hřišti.
poci
Josef Ševčík

Drakiáda
Babičtí hasiči a spolek Babyka zvou všechny drakomilné Babičáky na tradiční Drakiádu,
která se bude konat 27. října na obvyklém místě, tedy na Stádlech. V loňském ročníku na
drakiádu přilétlo přes 50 draků všech možných velikostí a barev. Odborná porota hodnotila
a ocenila největšího draka, nejvýše létajícího draka, draka, co nelétal vůbec, nejlepšího
doma vyrobeného draka a další. Čaj (i něco do něj pro rodiče) a oheň se špekáčky budou
připraveny. Na vaši účast se těší hasiči a Babyka. (kg)

Vzhůru za svatým Martinem
Přivítejte svatého Martina na bílém koni a vydejte se s námi na tradiční Svatomartinský
průvod. Vloni se ho zúčastnilo na 50 dětí doprovázených rodiči, prarodiči a blízkými.
Babické pekařky se jistě opět blýsknou svým uměním a napečou výborné svatomartinské
rohlíčky. A jestli přijede i Martin na bílém koni? To je každý rok velké překvapení, ale my
věříme, že ano. Vemte si s sebou lampiony a uvidíme se 11. listopadu přesně v 17:11 na
oříškové louce nad babickou hájenkou. (kg)
13
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SOKOLSK
KÁ HIS
STORIE
K BLÍŽÍCÍMU SE STOLETÉMU VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY SE SLUŠÍ VZDÁT
HOLD SOKOLŮM Z LET MINULÝCH, NEBOŤ SE NEMALOU MĚROU PODÍLELI
NEJEN NA VZNIKU ČSR, ALE I NA UTVÁŘENÍ TĚCH NEJPEVNĚJŠÍCH VAZEB
OBYVATEL K NAŠÍ VLASTI.

okol byl založen v Praze 16. února
1862. Prvním starostou byl zvolen
Jindřich Fügner, místostarostou
(později náčelníkem) Miroslav Tyrš. Mezi
největší osobnostmi, které sympatizovaly
s novým spolkem, byli například J. E.
Purkyně, Jan Neruda nebo Josef Mánes, který
na hedvábí namaloval první sokolský prapor.
Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo
„Tužme se!“, Josef Barák navrhl pozdrav
„Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování
„bratře“. Těmto tradicím jsme věrni dodnes.
Mezi nejvýznamnější sokolské osobnosti
patřil i Jindřich Vaníček. Jeho jméno dnes
nese župa, ve které je sdružena naše jednota,
Sokol Babice nad Svitavou.
Babický Sokol byl založen 15. srpna 1901
mladými babickými občany. Jeho iniciátory
byli Jan Hemžal st., Jan Hemžal ml., Jan Kotas,
Václav Kotulán, Jan Ševčík, Stanislav Vašíček
a Hanuš Máca. Jména, která v Babicích
rezonují i dnes. Babice nad Svitavou platily

v celém okolí před i po první světové válce
za velmi pokrokovou obec a sokolovna se
stala jejím středem nejen sportovním, ale
i kulturním a politickým. I zde je vidět, jak
historie podvědomě zavazuje k ideálům
a utváří současnost.
Po válce pak babický Sokol pomáhal
založit jednoty v okolních obcích, Bukovině,
Bukovince,
Adamově,
Řícmanicích,
Habrůvce, Křtinách a v Březině. Mezi
válkami zaznamenala jednota velký nárůst
členské základny, rozšířila se budova i cvičiště.
Druhá světová válka znamenala nucený
útlum v činnosti, která však byla hned
po jejím konci v roce 1945 obnovena. Hrdost
místních sokolů i dalších obyvatel obce
názorně demonstruje fakt, že i v období mezi
lety 1948 a 1989 naše tělocvičná jednota stále
nesla název Sokol.
Za všechny činovníky, cvičitele i sportovce
babického Sokola jmenujme alespoň jeho
bývalé starosty, kteří se zasloužili o to, že
dnes máme skvělé místo uprostřed obce pro
naplňování sokolského ducha, tedy sport,
kulturu a společenská setkání. Byli jimi:
Dominik Hemžal, Augustin Sehnal, Bohuš
Pantůček, František Richter, Augustin
Richter, František Blažek, Jan Kotas, Josef
Kovář, Karel Páral, Antonín Šibl, František
Kamba, Čeněk Štrajt, Augustin Svoboda,
Karel Gottwald, Jan Dymáček, František
Pokorný, Oldřich Včelař, Julius Jahoda, Alois
Kalvoda, Oldřich Pařízek a Josef Ševčík.
Tomáš Krmíček, starosta Sokola

VOLEBNÍ
SPECIÁL
CO UVNITŘ NAJDETE?
- JAK HLASOVAT?
- ANKETA S LÍDRY KANDIDÁTEK

VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA OBCE
BABICE NAD SVITAVOU
5.–6. ŘÍJNA 2018
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JAK HLASOVAT V OBECNÍCH
VOLBÁCH A NESPLÉST SE
BLÍŽÍ SE TERMÍN DALŠÍCH VOLEB. TENTOKRÁT TĚCH, KTERÉ ROZHODNOU
O DALŠÍM VÝVOJI VE VAŠÍ OBCI, MĚSTĚ ČI MĚSTSKÉ ČÁSTI. V PÁTEK
A SOBOTU 5. - 6. ŘÍJNA SE V OBCÍCH PO CELÉ REPUBLICE (KROMĚ OBCÍ,
KDE SE NEPŘIHLÁSIL ŽÁDNÝ KANDIDÁT), BUDOU KONAT KOMUNÁLNÍ VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ. VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
BUDOU OTEVŘENÉ 5. ŘÍJNA OD 14 DO 22 HODIN A 6. ŘÍJNA OD 8 DO 14
HODIN. V BABICÍCH VOLEBNÍ MÍSTNOST NAJDETE JAKO VŽDY V BUDOVĚ ZŠ
BABICE NAD SVITAVOU.
DOVOLUJEME SI ZVEŘEJNIT KRÁTKÝ NÁVOD, JAK VYPLNIT HLASOVACÍ LÍSTEK
A NESPLÉST SE.

VOLEBNÍ SPECIÁL

3. varianta: zaškrtnout jen kandidáty
Můžete ovšem křížkovat i jen kandidáty, kteří
vám jsou sympatičtí a nemusíte škrtat žádnou
politickou stranu či volební hnutí. I toto je platný
hlas. Opět je jen nutné si dát pozor, aby počet
křížků nepřesáhl počet zastupitelů v dané obci,
městě či městské části.
(obrázek 3)
Varianta platná, ale…
Pokud dáte křížek volebnímu hnutí či straně,
můžete si již vybírat jen z kandidátů, kteří
kandidují za jiné volební uskupení. Pokud
zaškrtnete kandidáty za uskupení, které jste již
zaškrtli, hlas je platný, ale ke křížkům u kandidátů
se nepřihlíží.
(obrázek 4)
VARIANTY NEPLATNÉ

VARIANTY, KTERÉ JSOU PLATNÉ
1. varianta: zaškrtnout politickou stranu
První variantou je zaškrtnout jednu politickou
stranu a více neřešit. V tomto případě dáváte hlas
všem kandidátům kandidujícím za danou stranu
či volební sdružení.

2. varianta: zaškrtnout stranu/sdružení
a kandidáty za jiné strany
Ano, i toto komunální volby připouští. Můžete
zvolit svou oblíbenou stranu či sdružení
a na dalších kandidátkách zaškrtnout pouze ty
kandidáty, které znáte nebo jim věříte. Počet
křížků nesmí přesáhnout počet zastupitelů
v dané obci či městě nebo městské části. Nesmí
přesáhnout. Může jich být ale méně. Pokud je
v obci 17 zastupitelů, vy dáte hlas kandidujícímu
hnutí a vyškrtáte například 5 dalších kandidátů.
Váš hlas dostává prvních dvanáct kandidátů
strany/hnutí, které jste zaškrtli.
16

Neplatnou variantou je, když na hlasovacím lístku
zaškrtnete více kandidátů než má zastupitelstvo,
případně zaškrtnete hnutí a více kandidátů
než má zastupitelstvo. Počet zastupitelů v dané
obci, městě či městské části najdete v úvodních
informacích, které dostáváte s hlasovacím lístkem.
(V příkladu na obrázku je neplatný hlas, protože
je zde 19 křížků za předpokladu, že v obci je 17
zastupitelů.)

Neplatnou variantou je také, pokud zaškrtnete
názvy dvou volebních uskupení. Je možné
zakřížkovat maximálně jedno (nebo žádné)
uskupení.

Neplatnou variantou je ovšem pochopitelně i to,
když odevzdáte prázdný hlasovací lístek.
Jan Cemper,
www.manipulatori.cz
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NÁZEV KANDIDÁTKY:

NEZÁVISLÍ PRO BABICE

NÁZEV KANDIDÁTKY:
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ZA BABICE!
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JMÉNO LÍDRA:

JMÉNO LÍDRA:

JIŘÍ BENEŠ

MILOSLAV RICHTER

Jak byste chtěl, aby obec vypadala na konci příštího volebního období, tedy na podzim 2022?
Neexistence chodníků kolem páteřní komunikace je největším nedostatkem. Odpověď je:
„Chtěl bych chodníky kolem této silnice. Za 4 roky se to dá stihnout.“

Jak byste chtěl, aby obec vypadala na konci příštího volebního období, tedy na podzim 2022?
Hlavně, aby zůstala obcí bez dalších megalomanských plánů a zastavily se tlaky ze stran
„podnikatelů“ na novou a novou výstavbu, která by mohla do budoucna ohrozit obec
s překročením maximálního limitu dodávek vody aj.

Co je podle Vašeho názoru aktuálně největším problémem Babic a jak byste ho řešil?
Komunikace v obou slova smyslech: jak silnice včetně chodníků, tak komunikace s občany, více
naslouchat jejich názorům.
V případě, že budete zvolen starostou, jaké by byly Vaše první kroky?
Po seznámení se s agendou, povinnostmi, pravomocemi a náplní zaměstnanců konzultace
postupu se starosty úspěšnějších obcí (např. Křtiny, Kobylnice).

Co je podle Vašeho názoru aktuálně největším problémem Babic a jak byste ho řešil?
V obci pozoruji rozporuplné názory na vedení obce, které často vznikají na základě neověřených
informací. Vytrácí se hrdost a zdravý patriotismus místních obyvatel. Občanům jako by už
nešlo o táhnutí „za jeden provaz“ a u starousedlíků se dostavuje apatie a nezájem o dění v obci.

Jaký je Váš názor na stávající podobu Územního plánu obce?
Územní plán obce jsem neviděl. Není běžně dostupný na internetu! Nevím proč.

V případě, že budete zvolen starostou, jaké by byly Vaše první kroky?
Můj dědeček v Babicích vyrobil první pračku na Moravě a s nadšením financoval stavbu
sokolovny, která měla sloužit všem Babičákům ku prospěchu těla i ducha, jak říkával… Budu se
zasazovat o to, aby sokolovna byla majetkem obce.

A nakonec jednou větou: Proč by
občané Babic měli volit právě vás a vaši
kandidátku?
Aby v obci nastala změna k lepšímu.

Jaký je Váš názor na stávající podobu Územního plánu obce?
V komunální politice ještě nejsem a nemám doposud ucelený názor na Územní plán obce.
Všechno je ale nutno zvážit z mnoha pohledů, abychom, mnohdy zaslepeni osobními zájmy,
neuváženě neomezili možnosti rozvoje dalším generacím.
A nakonec jednou větou: Proč by občané Babic měli volit právě vás a vaši kandidátku?
Kandidátky jsou plné charakterních
a kvalitních lidí a voliči si jistě vyberou
ty správné kandidáty, pro které je blaho
obce a občanů na prvním místě.
Prosím všechny Babičáky, aby přišli
k volbám a sami tak ovlivnili budoucí
dění v obci.
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NÁZEV KANDIDÁTKY:

SPOLEČNĚ PRO BABICE

2

JMÉNO LÍDRA:

ING. EDUARD LEVÝ
Jak byste chtěl, aby obec vypadala na konci příštího volebního období, tedy na podzim 2022?
Chtěli bychom Babice s budoucností, komunikující, hospodárné, živé, sportovní, vzdělané,
kulturní, dopravní. Zkrátka Babice společné pro všechny, kteří zde mají domov.
Co je podle Vašeho názoru aktuálně největším problémem Babic a jak byste ho řešil?
Mám-li pojmenovat ten hlavní, je to nesystematičnost a neplánovanost. V Babicích vzrostl počet
obyvatel za posledních 22 let zhruba o 400 lidí, byť ten nárůst je zhruba 20 lidí ročně, nepřipravila
se na něj obec dostatečně kapacitně. To pociťujeme denně, chybějící chodníky, parkovací místa,
asfalty, místa ve školce atd. Není to tak dávno, kdy se školka přistavovala, přesto v letošním roce
nebylo přijato 16 dětí z kapacitních důvodů. Jak to řešit? Na základě potřeb a priorit stanovit
postup, co dříve – školu, školku, chodníky, bydlení pro seniory, asfalty, sběrný dvůr či stavby
podporující zadržování vody v krajině. Pak musíme najít a využít všechny dostupné zdroje
na financování – zejména ty dotační. Tím můžeme realizovat více projektů současně.
V případě, že budete zvolen starostou, jaké by byly Vaše první kroky?
Kdyby tato situace nastala, tak se v první řadě sluší poděkovat předchůdci za to, co zde za svá
funkční období učinil dobrého. Důsledně převzít agendu obecního úřadu. Nemyslím si, že by
obec měla stát na jediné osobě. Rád bych aktivoval tým lidí, kteří jsou ochotni spolupracovat
na rozvoji obce, dle svých profesních znalostí. Abychom mohli naplňovat výše uvedené cíle, je
nutné začít komunikovat jak v rámci obce, tak i s klíčovými partnery.
Jaký je Váš názor na stávající podobu Územního plánu obce?
Plán je na konci své platnosti, za jeho život se změnila
legislativa a pravidla pro územní plánování. Pojďme ten nový
tvořit společně. Myslíme si, že je to téma na velmi důkladnou
veřejnou diskuzi.
A nakonec jednou větou: Proč by občané Babic měli
volit právě vás a vaši kandidátku?
Naši kandidáti Babicemi žijí, zapojují se do života v obci,
a tak nás přijďte podpořit, protože jen SPOLEČNĚ
PRO BABICE můžeme něco udělat.

1. Eduard Levý

1. Babice komunikující
• otevřená komunikace s občany
• vytvoření odborných komisí ze zástupců
veřejnosti a zastupitelů
• aktivní spolupráce s okolními obcemi
a klíčovými partnery

• bezpečná pěší průchodnost obcí
• revize dopravního značení
• dokončení a pravidelná údržba
komunikací
• včasná a řádná zimní údržba

7. Babice hospodárné

2. Tomáš Krmíček

3. Josef Jahoda

2. Babice se službami

• efektivní zadávání veřejných zakázek
• maximální čerpání dotačních prostředků
• dostupnost služeb v oblasti medicíny
• transparentní finanční toky v obci
a nové sociální služby pro seniory
• zachování a zkvalitnění stávajících služeb • strategické investiční plánování
• podpora místních živnostníků

4. Jaroslav Panuš

8. Babice vzdělané

3. Babice živé
• maximální podpora spolkového
života v obci
• mezigenerační provázanost

4. Babice kulturní
• podpora kulturních
a společenských akcí
• úzká spolupráce mezi babickou
farností a obcí
• posilování vztahu ke svému bydlišti

5. Babice sportovní
• rozvoj sportovních aktivit pro
všechny věkové kategorie
• podpora práce s mládeží

6. Babice dopravní
• rozšíření autobusové dopravy

• dostatek míst v mateřské škole a podpora
dětského klubu pro ty nejmenší
• zachování úplného prvního stupně ZŠ
s výukou od 1. do 5. ročníku
• dostatek míst ve školní družině a kvalitní
nabídka zájmové činnosti ve vhodných
prostorách, a to i pro starší děti
• příspěvky na dopravu na kulturní
a sportovní akce školy

5 Kateřina Golíková

6. Břetislav Kotulán

9. Babice s budoucností
• zpracování strategického plánu
rozvoje obce
• komplexní urbanistické řešení obce
• tvorba územního plánu za aktivní
účasti občanů
• smysluplná péče a rozvoj zeleně,
obecních lesů a vodních zdrojů

7. Jitka Konečná

8. Petr Tutko
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9. Kateřina Gančarčíková
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SDRUŽENÍ PRO BABICE
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JMÉNO LÍDRA:

MIROSLAV MARTYKÁN

MAREK STARÝ

Jak byste chtěl, aby obec vypadala na konci příštího volebního období, tedy na podzim 2022?
Nezadlužená obec, hotová spousta práce, spokojení občané, všude klid a všeobecná pohoda.

Jak byste chtěl, aby obec vypadala na konci příštího volebního období, tedy na podzim 2022?
Osvětlení, chodníky a silnice realizovány po celé obci (a v zimním období udržovány).
Realizována nutná přestavba školy a školky.
Hrubá stavba domova důchodců pro dostatečný počet našich občanů.
Fungující spolupráce se všemi spolky v naší obci.
Pravidelné kulturní a sportovní akce pro naše občany všech věkových kategorií.
Obnova lesního porostu na katastru naší obce.
Rozšířená provozní doba pobočky České pošty dle potřeb občanů.

Co je podle Vašeho názoru aktuálně největším problémem Babic a jak byste ho řešil?
Stávající zastupitelstvo, a to vyřeší volby.
V případě, že budete zvolen starostou, jaké by byly Vaše první kroky?
Poděkuji občanům za důvěru a pustím se do pozastavených a nových projektů pro lepší život
všech občanů naší obce.
Jaký je Váš názor na stávající podobu Územního plánu obce?
Naše obec má od roku 1995 zpracovaný Územní plán sídelního útvaru a následně projednané
jeho čtyři změny. Dokument je pro laika v tomto počtu změn nepřehledný. Obec má k dnešnímu
dni projednaný Návrh zadání nového územního plánu, vybraného projektanta, který zpracovává
nový územní plán obce v rozsahu celého katastru. Jedná se o překlopení stávajících ploch pro
bydlení, narovnání nepřesností dle nové pozemkové parcelace. Nově připravovaný územní plán
obsahuje plochy potřebné pro další rozvoj obce a růst další výstavby není dotčenými orgány
doporučován.
A nakonec jednou větou: Proč by občané Babic měli volit právě vás a vaši kandidátku?
Protože jsme rozhodní a osvědčení kandidáti znající problematiku této obce, akutnost a váhu
daných problémů.

Co je podle Vašeho názoru aktuálně největším problémem Babic a jak byste ho řešil?
Hlavním problémem Babic je nedostatečná komunikace vedení obce s občany. Transparentní
práce zastupitelstva, zveřejňování smluv a výběrových řízení, pravidelná komunikace s občany
(předem vypsaný dlouhodobý rozpis zastupitelstev, veřejné debaty s občany, prostor občanům
k podnětům na zlepšení fungování obce) je naše řešení.
V případě, že budete zvolen starostou, jaké by byly Vaše první kroky?
Otevření obecního úřadu občanům a narovnání vztahů s organizacemi ovlivňujícími život
v naší obci (ŠLP, škola, Sokol, …).
Zlepšení komunikace s občany, moje heslo zní: „Každý občan, který přijde za starostou
s problémem, musí odejít alespoň částečně spokojen.“
Představení a diskuze o budoucí vizi obce s občany.
Jaký je Váš názor na stávající podobu Územního plánu obce?
Stavební rozvoj obce musí jít ruku v ruce s rozvojem infrastruktury. Domnívám se, že stávající
situace není dostatečná pro aktuální počet obyvatel. Jako prioritu vidím dořešit problémy
obyvatel naší vesnice. Novým občanům se nebráníme a vítáme je. V obci je stále dostatek
volných stavebních parcel.
A nakonec jednou větou: Proč by občané Babic měli volit právě vás a vaši kandidátku?
Chceme spojovat a ne rozdělovat. Jsme připraveni naslouchat, diskutovat a pracovat pro naši
obec. Přijďte k volbám vyjádřit svůj hlas a podpořit Sdružení pro Babice.
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BABI CK É ZDR AV Í

B A B I C KÝ O S E L

JAK BOJOVAT S PODZIMNÍM
NACHLAZENÍM

UNAVÍ SE BA
ABICKÝ OSEL?

PODZIM S SEBOU PŘINÁŠÍ SMUTEK A LÍTOST NAD KONČÍCÍM LÉTEM, DNY

MUSÍME KONSTATOVAT, ŽE OSEL BABICKÝ JE TVOR HOUŽEVNATÝ.

SE KRÁTÍ, V NOCI I RÁNO NÁM UŽ ZAČÍNÁ BÝT ZIMA, LISTÍ SE ZBARVUJE A

minulých číslech jsme se věnovali
problematice
topení,
třídění
a ukládání odpadů a údržbě zeleně.
Na obzoru nevidím žádné zlepšení. Tráva
a jiná vegetace (i samotném centru obce) stále
bují a u kontejnerů je stále nepořádek.
Někteří občané si stěžují, že na vině je
obec a že není dostatečně zajištěn svoz
a vyprazdňování kontejnerů. Obrátil jsem se
proto na vedení obce s dotazem, jak a v jakých
termínech je svoz jednotlivých kontejnerů
zajišťován a jaké jsou možnosti mimořádného
svozu v případech, kdy jsou již naplněny. Týká
se to i kontejnerů na bio odpad. Je podzim,

PŘÍRODA VYDALA SVÉ LETNÍ ZÁSOBY V PODOBĚ PLODŮ. SAMA PŘÍRODA NÁM
ŘÍKÁ, ŽE MÁME ZTLUMIT SVOU AKTIVITU, KTERÁ SVÉHO MAXIMA DOSÁHLA
PŘES LÉTO, MĚLI BYCHOM RELAXOVAT, MEDITOVAT, VĚNOVAT SE CHŮZI,
MASAŽÍM A STEJNĚ JAKO PŘÍRODA SI ZAČÍT SCHRAŇOVAT TEPLO, CO JSME
NAČERPALI PŘES LÉTO, A UCHOVAT SI HO.

P

odle čínské medicíny by se
na podzim měly jíst mírně kyselé
potraviny, které uzavírají póry
a zabraňují ztrátám tepla, měli bychom
omezit syrovou zeleninu i ovoce a jít
věci vařené, restované, prostě tepelně
upravované. Nejlepším základem jsou ráno
ovesné kaše a přes den silné zeleninové
i masové vývary s mírně pálivým kořením
– kurkumou, garam masalou, pepeřem
a křenem. Také si dopřávejme na pití teplou
vodu a zázvorový čaj – zavodňují, odhleňují
a zlepšují imunitu.
Zvlášť kvůli rozdílům teplot mezi
dnem a nocí jsme na podzim tak náchylní

k nachlazení. Ale naši imunitu můžeme
podpořit i homeopatiky. Výborným
preventivním lékem je Oscillococcinum.
Užívejte 1 tubičku preventivně každý týden
během podzimu. Podporuje protivirovou
obranyschopnost organismu,tedy nebudeme
tolik náchylní k nachlazení, rýmě, chřipce
i střevním obtížím způsobenými viry.
Také homeopatická Echinacea 5C je
lékem na posilování imunity. Užívá se
5 granulí 1 x denně celý týden, pak
7 dní pauza a tento předpis dodržujte celé
podzimní i zimní období. A výborně se
doplňuje s lékem Oscillococcinum.
Veronika Grossmannová
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V TÉTO RUBRICE UPOZORŇUJEME NA NEŠVARY, VYSKYTUJÍCÍ SE V NAŠÍ
OBCI, JEJICHŽ PŮVODCI JSOU SAMI BABIČTÍ OBČANÉ. PŘI POHLEDU ZPĚT

padají jablka i listí a kontejnery jsou rychle
plné. Minimální doba jejich umístění
je duben až říjen, obec může tuto dobu
prodloužit. I na to jsem se ptal. Vyjádření
obce zveřejníme v příštím čísle.
Všichni chceme žít v pěkném a zdravém
prostředí. Milí Babičtí, máte námět, co by
se mělo v obci zlepšit? Pište na b.kotulan@
seznam.cz.
Říká se, že stokrát nic umořilo osla.
Budeme proto na stránkách Zpravodaje psát
o nešvarech i nadále a opakovaně. Snad se
i ten babický osel unaví.
Břetislav Kotulán

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH
A OBCHODNÍCH PROSTOR V NOVÉM
OBJEKTU NA ULICI FRANZOVA

ZÁK LADNÍ ŠKOLA

Z Á KLA D N Í A M AT E Ř S KÁ Š KO LA

(V
VÍCE NEŽ) STOLETÁ
ŠKOLA V BAB
BICÍCH

VYPLOUVÁM
ME DO NO
OVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU

iž roku 1897 se v Babicích začalo
uvažovat o stavbě nové školy. Základní
kámen byl položen 10. května 1905
a budova byla dokončena 22. července
1906. Jednopatrová budova školy měla
v přízemí jednu třídu, WC a byt o 3 pokojích
a kuchyni. V patře byly 2 třídy, WC, kabinet
a kancelář. Nad vchodem byl plastický nápis
NÁRODNÍ ŠKOLA.
Vyučování v nové škole bylo zahájeno
ve školním roce 1906/1907 ve všech 3 třídách
se 173 žáky. Učitelský sbor tvořil nadučitel
Antonín Bobrovský, který vedl i správu školy,
a učitelé Richard Burian a Štěpán Drásal.
Správce školy bydlel ve školním bytě.
První světová válka do výuky v babické
škole hluboce zasáhla. Učitelé Josef Staněk

pondělí 3. 9. jsme přivítali na palubě
naší školní lodi 18 prvňáčků, kteří
byli slavnostně pasováni na nové
plavčíky. Celkový počet žáků 1. - 5. ročníku
se zvýšil na 79. Větší je i nabídka odpoledních
zájmových aktivit. Velmi děkuji rodičům, kteří
dobrovolnicky povedou tvoření skřítka Šikuly,
vědohrátky, keramiku, fotbal a nově i kroužek
Ferdy mravence pro zvídavé děti.
Díky projektu IROP je do školy od září
umožněn bezbariérový přístup a v přízemí
máme nově vybavenou učebnu s interaktivní
technologií a žákovskými notebooky
včetně programů pro výuku angličtiny.
Přibyla nám ještě jedna kouzelná tabule
připojená na internet, a to díky darům rodičů
a přátel školy.
Žáci mají již za sebou pěší vycházky

a František Říha byli povolání k nástupu
vojenské služby v srpnu 1914. František
Dobrovolný, který nastoupil na zástup, byl
povolán na vojnu 25. května 1915. Další výuka
byla provizorní, ve škole zůstal nadučitel
a správce Antonín Bobrovský a jako náhrada
za oba učitele vypomáhala jedna učitelka.
Po první světové válce se vyučovalo
5 ročníků, počet žáků se pohyboval kolem
100. Po skončení války nastal zásadní obrat.
Ve vzniklé Československé republice byly
přijaty nové zákony podporující školství
a z války se vrátili zkušení učitelé.
Informace byly převzaty z knihy Josefa Pidry
Babice nad Svitavou od středověku po současnost
vydané roku 2015.
Kateřina Golíková

do krásného okolí školy a též návštěvu babické
hasičské zbrojnice. Na podzim nás dále čekají
návštěvy knihovny a také projekt 72 hodin,
kdy se s dětmi opět zapojíme do drobné
pomoci v obci. Plánujeme i pokračování
úspěšné akce sběru směsného papíru.
Mgr. Kateřina Gančarčíková

NAHLÉDN
NUTÍ DO MŠ
novém školním roce máme v naší
Mateřské škole v Babicích nad
Svitavou 16 nových kamarádů.
Někteří jsou Berušky, jiní zase Motýlci. Obě
třídy jsou zařízeny v krásném barevném
provedení, neboť i náš ŠVP má název
BAREVNÉ PASTELKY, tzn. že barvy nás
s dětmi provází po celý školní rok ve všech
ročních obdobích:
Podzim – V říjnu k nám přijede divadlo
s pohádkou o kocourkovi Modroočkovi,
budeme malovat ovoce a zeleninu, draky,
otiskovat listy a slavit Halloween.
Zima – I čertíci a Mikuláši mají svoji barvu,
rovněž tak i Vánoce, sněhuláci a především
26

Stavba nové školní budovy roku 1906

karnevalové masky, ty barvami jen hýří.
Jaro – Příroda se začne probouzet a my
se to s dětmi budeme snažit výtvarně
vyjádřit (kytičky, zvířátka), ale i svátky jara
– Velikonoce a k nim neodmyslitelně patří
barevné kraslice, samozřejmě pak srdíčka
ke Dni maminek mají svoji barvu a Den dětí
si bez barev ani nedovedeme představit.
Léto – Zavítáme za zvířátky do ZOO,
uděláme si zahradní slavnost jako námořníci
a piráti.
A to je jen střípek toho, co nás s dětmi
všechno čeká a nemine, určitě si to všichni
společně užijeme stejně tak jako v minulém
školním roce a moc se na to těšíme.
(hh)
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Z BABI CK É H ISTOR IE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E I S O U Č A S N O ST I

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
A BABICE

STROMY, TIŠÍ
SVĚDKOVÉ DOBY

ATENTÁTEM NA NÁSLEDNÍKA TRŮNU FERDINANDA D’ESTE, KTERÝ SPÁCHAL

JAKÝ PŘÍBĚH BY NÁM VYPRÁVĚLY STOLETÉ LÍPY O MLADÉ REPUBLICE?

SRBSKÝ OBČAN GAVRILO PRINCIP 28. ČERVNA 1914, VZNIKLO V EVROPĚ

TEHDEJŠÍ PŘEDSTAVITELÉ STÁTU CÍTILI POTŘEBU ZAKOŘENIT V NÁRODU

(A NEJEN V NÍ) OBROVSKÉ NAPĚTÍ, KTERÉ VYVRCHOLILO O MĚSÍC POZDĚJI

HRDOST NA MLADIČKOU REPUBLIKU A ZVOLILI PRO TO NADČASOVÝ

28. ČERVENCE, KDY RAKOUSKO-UHERSKO VYHLÁSILO VÁLKU SRBSKU.

ZPŮSOB – VÝSADBU STROMŮ. V LETECH 1918 A 1919 JICH LIDÉ VYSADILI

KRÁTCE NA TO SE DO TÉTO VÁLKY VLOŽILY DALŠÍ MOCNOSTI A STÁTY

TISÍCE. DO VÝSADBY SE ZAPOJILI STAROSTOVÉ, ŽÁCI, ČLENOVÉ MÍSTNÍCH

A VYPUKL CELOSVĚTOVÝ VÁLEČNÝ KONFLIKT.

SPOLKŮ. STROMY BYLY OVĚŠENÉ STUHAMI, DOMY PRAPORKY, ZPÍVALA
SE HYMNA, KE KOŘENŮM SE UKLÁDALY PAMĚTNÍ LISTY. A SÁZELY SE

V

Babicích proběhla první vlna
mobilizace 31. července, dojemné
rozloučení s branci proběhlo
v sokolovně a celá vesnice je provázela
do Adamova na vlak (babická zastávka
tehdy ještě neexistovala). Na konci
vesnice na Vápenicích zpívali všichni Kde
domov můj? Narukoval i starosta obce
Václav Sehnal a radní Antonín Procházka
s Františkem Blažíkem, takže vesnici řídil
krátkou dobu další radní Antonín Starý.
Po krátké době se však Anton Procházka
vrátil a řízení obce převzal.
O týden později přišla druhá mobilizační
vlna a rukovali další muži. V roce 1915
a letech dalších pak odcházeli na frontu
i devatenácti- a později osmnáctiletí chlapci
stejně jako zralí padesátiletí muži a v obci
zůstali jen starci, ženy a děti. V této válečné
době docházelo k obrovské demoralizaci,
kvetlo udavačství, vyřizovaly se osobní
účty. Četníci byli v Babicích takřka denně,
zejména když si vojáci prodlužovali dovolené,
přesto, že si byli vědomi potrestání.
V letech 1917–18 se navíc prudce
zhoršovaly poměry v přidělování potravin
a oděvů a vůbec všeho. Pravidelné vyučování
zcela odpadlo, protože učitelé byli ve válce.
Děti byly využívány ke sběru listů lesních
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plodin, vlny, kovů a jiných, pro vojnu
potřebných surovin.
Proč rukoval Hemžal?
Zastupující starosta radní Anton Procházka
vládl vesnici tvrdou až despotickou rukou.
Zbylí občané s nostalgií a nadějí v srdci
vzpomínali na laskavého a spravedlivého
Václava Hemžala a kladli si otázku, jak je
možné, že on, ač poslanec Říšského sněmu,
bojuje ve válce a radní Anton se tak rychle
po odvodu vrátil zpět. Velmi rychlý odvod
starosty byl způsoben nevolí rakouských
úřadů a byl jistou pomstou za zastání se
babických odvedenců při jejich revoltách
vůči monarchii v předešlých letech. Rychlý
návrat radního Antonína Procházky pak
tehdejší obyvatelé přisuzovali jeho touze
po starostování. Některé odvážnější teorie
hovořily dokonce o tom, že si Procházka
na Hemžala u rakouských orgánů přisadil.
V 1. světové válce padlo 29 babických
občanů a jejich jména lze nalézt v knize
Josefa Pidry Babice nebo na zadní straně
pomníku postaveného na počest obětem
v horní části obce.
Starosta Hemžal se do své rodné obce
vrátil až po ukončení války v roce 1919 a poté
pokračoval v řízení vesnice až do roku 1921.
Josef Ševčík

I V POZDĚJŠÍCH LETECH (1928, 1945, 1968) – VŽDY, KDYŽ SI LIDÉ CHTĚLI
PŘIPOMENOUT A OSLAVIT VÝZNAM SVOBODY A DEMOKRACIE.

V

Babicích nám tuto skutečnost
připomíná Jubilejní háj vysazený
u příležitosti 10. výročí vzniku
ČSR. Je situován naproti horní hájence
v trati zvané V Sadu. Pozorný návštěvník
zde najde polorozpadlý pomník s nápisem
28. X. 1928. Vybudování tohoto arboreta –
háje inicioval tehdy „Okrašlovací spolek pro
Babice a nejbližší okolí se sídlem v Babicích“

po dohodě s Vysokou školou lesnickou. Ta
hradila náklady na zřízení arboreta na svém
pozemku, pamětní kámen zhotovil na své
náklady Okrašlovací spolek.
Podle zpráv ze ŠLP Křtiny by měla
proběhnout oprava pomníku. Bohužel ŠLP
nemá v archivech o této události dokumenty
a obrací se s prosbou na babické občany,
zda by nenašli fotografie či další zmínky
o této historické výsadbě. Pište prosím
na e-mailovou adresu lumir.dobrovolny@
slpkrtiny.cz. Také Babický zpravodaj rád
otiskne historickou fotografii či vzpomínku
pamětníka.
A jak si Babice připomenou výročí vzniku
republiky? Zastupitelstvo iniciovalo se školou
a spolky výsadbu lip, plánovanou na jubilejní
den 28. 10. 2018.
Eduard Levý
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O BECNÍ VĚSTNÍK

O B E C N Í V Ě ST N Í K

USNESENÍ – 518
Přítomni:
1. Miroslav Martykán
2. Ing. Richard Prachař
3. Ing. Eduard Levý
4. Jaroslav Panuš
5. MVDr. Radek Sotona
6. Ing. Petr Ševčík
7. Marek Starý
8. Josef Klučka
9. Ing. Petr Šťasta
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou:
1. Zastupitelstvo schvaluje v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., Závěrečný účet obce Babice nad Svitavou
za rok 2017.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce
Babice nad Svitavou za rok 2017, sestavenou k 31.12.
2017.
Účetní závěrka obce za rok 2017 je uvedena v účetních
sestavách:
• Rozvaha (aktiva a pasíva)
• Výkaz zisku a ztráty
• Příloha
Účetní závěrka obce za rok 2017, sestavená k 31.12. 2017,
představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví
a finanční pozice obce Babice nad Svitavou.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Babice
nad Svitavou za rok 2017,
sestavenou k 31.12. 2017
3. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou.
Účetní závěrka PO za rok 2017 je uvedena v účetních
sestavách:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztráty
• Příloha
Hospodaření školy skončilo za rok 2017 s přebytkem
v hodnotě 194,83,- Kč. Zastupitelstvo dává přebytek
do rezervního fondu PO.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje upravené Stanovy Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko.
5. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Babice nad Svitavou za rok 2017 – při
přezkoumání nebyly nalezeny chyby a nesprávnosti.
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Zastupitelstva obce
ze dne 4. června 2018

6. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Smlouva číslo
052455/18/OKH. Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020.
Pořízení věcných prostředků 160.000,- Kč
7. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením 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. Zastupitelstvo požaduje zápis do katastru formou
věcného břemene – právo stavby ve veřejném zájmu.
8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o dílo dle zpracované cenové nabídky. Na základě
hodnotícího kritéria nabídková cena byla vybrána firma
Ing. arch. Štěpán K., Atelier A.VE Brno.
9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prověřením
možnosti přesunutí ordinace praktické lékařky do budovy
č.p. 140.
10. Zastupitelstvo obce pověřuje sbor dobrovolných
hasičů obce odvozem poškozeného betonového stolu
do prostoru bývalé obecní skládky.
11. Zastupitelstvo obce konstatuje, že v případě budoucího
prodeje pozemku bude pozemek oddělen geometrickým
plánem a následně zveřejněn záměr o prodeji. Jedná
se o část parcely p.č. 160/5 v k.ú. Babice nad Svitavou.
Žadatel Jakub K., Babice nad Svitavou 308, 664 01.
12. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odprodej
části pozemku 379/2. Žadatelka Lenka N., Babice nad
Svitavou 84, 664 01. Zastupitelstvo následně posoudí
vhodnost prodeje předmětné nemovitosti a vydá příslušné
stanovisko.
13. Zastupitelstvo bylo seznámeno se situací v ZŠ a MŠ
Babice nad Svitavou.
14. Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů
zastupitelstva do voleb do obecních zastupitelstev, které se
budou konat 5.- 6. 10. 2018. Počet 9 členů zastupitelstva
obce je stanovený pro nadcházející volební období 2018
- 2022.
15. Zastupitelstvo obce doporučuje žadateli podat
písemnou žádost na změnu územního plánu obce Babice
nad Svitavou.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení zemních prací,
přesun hmot a dovoz makadamu při realizaci atletické
dráhy v délce 80 x 3,5m na pozemku ve vlastnictví TJ
Sokol dle dodané projektové dokumentace. Termín září
2018.

USNESENÍ – 618
Přítomni:
1. Miroslav Martykán
2. Ing. Richard Prachař
3. Josef Klučka
4. Ing. Petr Ševčík
5. 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. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální
dotaci 6 000 Kč na sociální služby s nadregionální
a celostátní působností pro rok 2018. Tamtam, o.p.s.,
Centrum pro dětský sluch, Olomouc
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím účelového
finančního daru pro příspěvkovou organizaci obce ZŠ
a MŠ na podporu mládeže od pana Pavla B. ve výši
28 800 Kč.
3. Zastupitelstvo obce zamítá prodej pozemku p.č. 379/2
o výměře 407 m2 v k.ú. Babice nad Svitavou 60069. Jediný
zájemce Lenka N., Babice nad Svitavou 84, 664 19 Babice
nad Svitavou. Zastupitelstvo obce navrhuje umožnit
přístup po obecním pozemku na pozemek žadatele
a vytvořit parkovací stání na hraně asfaltové komunikace.
4. Zastupitelstvo obce zamítá instalaci telekomunikačního
vedení na sloupy VO v obecním majetku. Při možnosti
zakopání optického kabelu do země obec zřídí
služebnost. Obec bude informovat poskytovatele služeb
o plánovaných stavbách chodníků a komunikací. Žadatel
Ing. Radek Š. č.j. 389/2018/BNS.
5. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo
výsledek jednání hodnotící komise, která provedla
hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Oprava komunikací v obci Babice nad
Svitavou“.
Hodnotící kritérium:
- nejnižší nabídková cena vč. DPH
Tabulka pořadí nabídek sestaveného dle kritéria nejnižší
nabídkové ceny:
Výsledné pořadí
Poř. číslo/ Obchodní firma /Sídlo / místo podnikání
IČ / Nabídková cena v Kč vč. DPH
1. / 6. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
25317628

Zastupitelstva obce
ze dne 9. srpna 2018

2 688 862,2. /4. COLAS CZ, a.s.
Tyršova 748, 864 42, Modřice
26177005
3 004 914,3. / 1. SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
29351511
3 078 845,4. / 3. PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
43005560
3 509 024,20
5. / 2. INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s.r.o.
Hudcova 588/70, 621 00 Medlánky 4
1601645
4 308 205,6. / 5. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jahodová 60, 620 00 Brno 48035599
4 838 729,50
Společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s., která byla vybrána na základě hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena, odstoupila z kapacitních důvodů.
Druhou nejvýhodnější nabídkou je nabídka uchazeče
COLAS CZ, a.s.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo, uchazeč na 2. místě: COLAS CZ, a.s.,
Tyršova 748, 864 42 Modřice, IČ: 26177005
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření k 9.
8. 2018. Znění v příloze.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK
053042/18/OŽP. Výše dotace na realizovanou akci
800.000,- Kč. Název akce: Babice nad Svitavou –
vodovodní řad pod školou.
8. 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 01
České Budějovice Smlouva č. 1030040646/001 Pozemky
parc.č. 36/2, 36/5 v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „Babice n.S., p.č.36/17, smyčka
NN, N.“.
9.
Zastupitelstvo
souhlasí
se
vstupem
do
DOBROVOLNÉHO
SVAZKU
OBCÍ
ŠLAPANICKO a schvaluje Stanovy svazku.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru
o prodeji části pozemku včetně grafické přílohy.
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