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ilé dámy, vážení pánové,
do rukou se vám dostává jarní
číslo Babického zpravodaje.
Chtěl bych poděkovat šéfredaktorovi panu
Janu Šmikmátorovi a jednomu z redaktorů
Pavlu Bartoškovi, kteří ukončili své působení
v redakční radě.
Rozloučili jsme se se zimou, a když se ohlédnu
za zimní údržbou, musím zde opět děkovat,
a to zaměstnancům obce pánům Ladislavu
Pidrovi a Jiřímu Dostálovi za jejich svědomitý
přístup a nasazení. Někteří nezodpovědní
spoluobčané jim bohužel bezohledně
odstavenými vozidly práci komplikovali.
I na naší straně je co zlepšovat, proto máme
s ohledem na avizovanou dotační výzvu
připraveno výběrové řízení na nákup traktoru,
včetně nástavby na zimní údržbu.
Velké emoce na všech stranách přináší
přístavby ZŠ a MŠ. V polovině března
byla podána žádost o dotaci z programu

Ministerstva financí České republiky. Držme
palce, ať se v květnu dozvíme příznivou
zprávu, která nám umožní brzké zahájení
realizace stavby.
Jaro je časem změn, přesto nás velmi
překvapila informace některých členů výboru
TJ Sokol Babice nad Svitavou, že nebudou již
obhajovat své funkce na valné hromadě. Proto
zde musím poděkovat nejen odstupujícím
členům výboru paní Vlaďce Fousové, Pavlu
Bartoškovi a Tomáši Krmíčkovi, ale i celému
výboru za rozvoj aktivit Sokola v předchozích
třech letech. Děkuji i novému starostovi
Sokola Dimitriji Ivanovovi a zbylým členům
výboru, kteří prapor Sokola nesou dál
a přibrali k sobě další „novou krev“. Věřím,
že s úspěchem navážou na práci svých
předchůdců.
Přeji Vám krásné a klidné dny.
Eda Levý

NÁVŠTĚVA HEJTMANA

D

ne 22. března 2019 navštívil Babice nad Svitavou
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil
Šimek společně s Radomírem Pavlíčkem,
předsedou výboru pro regionální rozvoj JMK. Pan hejtman
se důkladně seznámil s projektem na přístavbu ZŠ
a MŠ. Navštívil školku, kde dětem nechal osobní dárek –
dřevěnou stavebnici a důkladně si prohlédl naši školu. Poté
představitelé kraje zavítali do sokolovny, kde je starosta TJ
Sokol Babice nad Sitavou seznámil s aktuálností projektu
na opravu areálu. Problematiku bezpečnosti chodců v naší
obci si hejtman na vlastní kůži vyzkoušel při pěším přesunu
na oběd do Obecní hospody. Při přátelském posezení
přislíbil hejtman veliteli JSDH záštitu nad akcí Babický
záchranář. Na závěr své návštěvy ocenil pan hejtman um
našich babických pekařek, které ho pohostily tradičními
koláčky. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další
spolupráci.
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FOTOEDITORIAL

FOTOEDITORIAL

KONIKLEC
OHLAŠUJE JARO
Každé jaro rozkvétá v okolí Babic koniklec.
Tato chráněná rostlina bohužel vlivem klimatických
změn postupně mizí...
Foto: Roman Procházka
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STA LO S E V B A B I C Í C H

STALO SE V BA B ICÍCH

MASOPUST JAK MÁ BÝT

MORAVSKÁ ZABÍJAČKA

V

V

sobotu 2. března prošel naší
vesnicí pestrobarevný masopustní
průvod v doprovodu živé hudby
v sukních. Během několika zastávek maškary
tancovaly a veselily se pro zábavu dětem
i přihlížejícím dospělým. Nechyběl medvěd,
smrtka, čarodějnice, selky, piráti, víly, celé
vodnické rodiny ani sám lesapán – Krakonoš.

O bezpečnost celé akce se zodpovědně starali
babičtí hasiči v uniformách. Celá podívaná
byla zakončena před sokolovnou, kde na ně
čekaly tradiční výborné koblihy od místních
pekařek a čaj (pro dospělé s rumem). Všem,
kteří se na masopustu podíleli, děkujeme
a těšíme se na další ročníky.
Gabriela Peroutková

e stejný den jako Masopust
(2. března) proběhla v sokolovně
v Babicích ukázka moravské a taky
babické zabíjačky. Pro starší návštěvníky to
byla vzpomínka na dříve běžnou součást
života na vesnici. Ti mladší si z toho také
jistě odnesli zajímavé poznatky. Ve většině
domácností se ještě před dvaceti devíti lety
toto každoročně odehrávalo.
V Babicích bývalo šest řezníků, kteří v zimním
období chodili skoro denně po domech
provádět tuto činnost. Speciality vyráběli
dva řezníci z dovezeného moravského
vepře z jatek Borkovany. V sobotu v osm
hodin už se linula dvorem sokolovny vůně
vařeného masa a později se k tomu přidala
i vůně domácích klobás v udírně. V jedenáct
hodin už bylo vše připraveno a začali se
scházet první návštěvníci. V prodejních

stáncích byly naskládané čerstvé jitrnice,
jelita, tlačenka a další výrobky mistrů řezníků.
V přísálí sokolovny čekaly ve velkých mísách
na zájemce další speciality domácí zabíjačky,
smažené řízky a také na zapití dobré pivo.
V odpoledních hodinách zbylo z vepře
jen pár kostí. Tato úspěšná akce byla další
z mnoha, které Sokol připravuje každoročně
pro občany Babic.
Josef Jahoda

KARNEVAL! RAČTE DÁLE...

H
ČAS PRO ŽENY

P

o celé odpoledne 23. března se
nezastavily manikérky, kosmetičky
i vizážistky Mary Kay. V Babicích
totiž proběhla akce s názvem Čas pro Ženy.
Nechyběly zde služby kadeřnice ani výživové
poradkyně It's my life.
Na akci byly k prodeji kabelky místní
paní Heleny Išové, oblečení značky Loop,
kosmetika Siberika a další. Program vyplnila
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módní přehlídka, s kterou měla plné ruce
práce majitelka Senza Móda Brno paní Vlasta
Španělová se svou dcerou. Nejen modely,
které byly k zahlédnutí na modelkách, byly
k prodeji.Věřím, že odpoledne si užily všechny
ženy, které na akci zavítaly. Děkujeme všem,
kteří se na organizaci akce podíleli.
Radka Kabátová

aló, pane karnevale, račte dále, račte
dále…“, těmito slovy byl v sobotu 23.
února v 15 hod zahájen DĚTSKÝ
KARNEVAL v sokolovně. Zúčastnilo se
cca 100 dětí v nejrůznějších, ale naprosto
úžasných maskách v doprovodu rodičů či
prarodičů.
Karnevalem nás provázela agentura Bianca,
která měla pro děti připravený bohatý
program plný písniček, pohybu, tancování
a ve druhé polovině děti společně s dospělými
tvořily z nafukovacích balónků nejrůznější
výrobky jako například meč, pejska, labuť
apod.
Na konci čekala na děti odměna v podobě
sladkosti, kterou si všichni po aktivní účasti

a vydané energii určitě zasloužili. Děkujeme
za spolupráci MŠ, OÚ a TJ Sokol Babice nad
Svitavou.
Hana Hemžalová

STA LO S E V B A B I C Í C H

STALO SE V BA B ICÍCH

ROZTANCOVANÁ BENEFICE

CIMBÁL V KOSTELE

V

V

sobotu 9. března se velký sál babické
sokolovny zaplnil malými i velkými
diváky a dřevěné pódium se změnilo
na divadelní jeviště. V odpoledních hodinách
se tu totiž konala benefiční akce (nejen)
pro děti, kterou pořádala Jitka Mozorová,
lektorka kroužku scénického tance TJ Sokol
Babice nad Svitavou.
Diváky pohladily na duši 3 taneční choreografie
a po krátké přestávce nás všechny rozesmálo
rozverné divadlo Divse z Tišnovska. Úvodní
choreografii s názvem Co se děje v moři
zatančily děti ze skupiny scénického tance TJ
Sokol Babice nad Svitavou. Tato choreografie
vznikla minulý školní rok pod pedagogickým
vedením Jitky Mozorové a děti ji na podzim
tančily v brněnském divadle Barka v Brně.
Choreografie plná barev zachycuje život pod
i nad mořskou hladinou. Jako host na akci
vystoupily tanečnice z brněnské skupiny
Proty boty Petra Wagnerová a Dominika
Miková se svým působivým duetem Však já
se do toho vpravím.
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Taneční skupina Proty boty je jedinečná
tím, že propojuje tanečníky s a bez
fyzického handicapu. Další choreografii
s názvem Zimní království zatančily opět
děti ze skupiny scénického tance TJ Sokol
Babice nad Svitavou. Děti tančily příběh
o radosti z prvních padajících vloček,
o kráse, rozmanitosti a jedinečnosti každé
vločky, o sněhové bouři a závějích. Divadlo
Divse, ve složení Jana Mokrá a Anna
Černohlávková, přijelo s představením
z ptačí říše s názvem A je to jisto jistě svatá
pravda. Toto divadlo plné jemného humoru
a vtipu na motivy pohádky H. Ch. Andersena
ocenily děti i dospělí.
Bohatým programem nás provázela
moderátorka Denisa Sochorcová z Brna,
která vysvětlila i účel benefičního
představení - výtěžek ze vstupného
poputuje na dobrý účel - a to zakoupení
taneční podlahy (baletizol) k pokrytí
jeviště babické sokolovny. Celková plocha
jeviště je 50 m čtverečních a cena baletizolu
za takovou plochu se pohybuje v rozmezí 11
až 16 tisíc, podle typu baletizolu. Za tímto
účelem nechala iniciátorka této myšlenky,
Jitka Mozorová, vytvořit transparentní
účet, na který bude po sobotní benefiční
akci vložena částka 7 134 Kč. V této částce
je zahrnutý i výtěžek z benefičního prodeje
krásných keramických náušnic z dílny
Daniely Matějovičové. Na transparentní
účet číslo 2801542087/2010 je možné
i nadále zasílat finanční příspěvky.
Za podporu akce děkujeme všem divákům,
TJ Sokol Babice nad Svitavou, hostujícím
účinkujícím, dětem ze skupiny scénického
tance a jejich rodičům.
kgo

téměř zaplněném kostele se 29.
prosince ozývá bouřlivý potlesk
a cimbálová muzika “Kalečník” se
již po druhé vrací na scénu, před presbytář
babického kostela. I sám primáš tohoto
hudebního tělesa přiznal, že takové bouřlivé
ovace načekali, takže ve svém scénáři nemají
další program a musí se poradit, co dál.
Diváci z řad místních i přespolních, kteří
přišli před 17. hodinou, měli možnost
zhlédnout a vyslechnout poslední přípravy
cimbálové muziky, která je oproti podobným
uskupením přece jen početnější. Sestava čítá
cimbál, basu, violoncello, zobcovou flétnu
a troje housle a violu. Úderem páté hodiny
večerní nastupuje cimbálová muzika.
Asi v hodinovém bloku hrají muzikanti série
koled a dalších vánočních písní z pera starých
skladatelů,ale také skladby autorů současných.

Každý blok skladeb je odměňován nadšeným
potleskem přítomných diváků. Vystoupení
cimbálové muziky bylo o to zajímavější
a vřelejší, protože jednou z vystupujících
byla i houslistka a zpěvačka z Babic, paní
Jana Ševčíková, kterou pochopitelně napjatě
a pečlivě sledovala celá rodina, včetně ročního
synka Lukáše. Ten také několikrát uvolnil
sváteční vánoční atmosféru v chrámu Páně,
když se pokusil utéci za maminkou. To se mu
však díky bdělé babičce nepodařilo.
Všichni, se kterými jsem měl možnost
mluvit, včetně pana faráře, byli z tohoto
vystoupení nadšení a doufají, že toto či
podobné vystoupení v babickém kostele
nebude poslední, a organizátorům této akce
srdečně děkují. Byl to skutečně důstojný
a nevšední zážitek.
Josef Ševčík

BABICE NA LYŽÍCH

V

neděli 24. února se uskutečnil
historicky první hromadný výjezd
obyvatel Babic za lyžováním
na rakouský Stuhleck. Vzhledem k tomu,
že první autobus byl obsazen již 10 minut
po vyhlášení zájezdu, obec se rozhodla přidat
i druhý autobus. Ten byl také zaplněný
skoro do posledního místa. Celkem se
za lyžováním vypravilo na 100 občanů a dětí
z Babic. Obec uhradila náklady na dopravu
a TJ Sokol zajistil a uhradil veškeré náklady
spojené s instruktory, kteří byli celý den
k dispozici dětem a pomáhali jim pilovat
lyžařskou techniku. Na svahu se utvořilo
6 družstev a každé jezdilo pod odborným

vedením instruktorů. V poledne měli všichni
Babičtí vyhrazenou VIP lounge - pouze
pro sebe - v restauraci na nejvyšším místě
Stuhlecku s výhledem na hory, aby se mohli
nerušeně posilnit na odpolední lyžovačku.
Celý výjezd se nesl v duchu velké pohody,
zábavy, a tak ani nikomu nevadilo, že po cestě
zpět v jednom z autobusů zažili cestující
dobrodružství v podobě prasklého chladiče.
Bohužel z nuceného přespání v Mikulově
ve vinném sklípku nakonec sešlo a všichni
se vrátili spokojeni a v pořádku domů. Všem
účastníků zájezdu děkujeme a těšíme se opět
na podobné akci na viděnou!
Pavel Bartošek
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TÉMA

TÉM A

BABICE

GUSTAV - LAMAČ
DÍVČÍCH SRDCÍ

FILMOVÉ (I DIVADELNÍ)
MNOHÝM BY SE SPOJENÍ SLOV “FILMOVÉ” A “BABICE” MOHLO ZDÁT MÁLO
PRAVDĚPODOBNÉ NEBO SNAD I NEMYSLITELNÉ. ALE MALÁ VESNICE
SEVERNĚ OD BRNA BYLA FENOMÉNEM PŘEKVAPIVĚ ČASTO DOTČENA.

N

V patnácti letech
V osmi letech
na Babické chatě
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edávno jsme zaznamenali zprávu
o úmrtí Marie Kyselkové (19352019), slavné Lady z pohádky
Princezna se zlatou hvězdou na čele.Pocházela
z Brna, kde vystudovala zdravotní školu.
Po odchodu do Prahy se stala manekýnkou
a záhy nastoupila do angažmá v Divadle S.K.
Neumanna (nyní Divadlo pod Palmovkou)
a ztvárnila několik drobných filmových rolí.
A její spojení s Babicemi? Její otec, architekt
Kyselka, zde v roce 1941 dostavěl chatu
a s rodinou zde trávili převážnou část války
a dočkali se zde i osvobození. Malá Marie
zde chodila na základní školu a vysloužila si
přezdívku Nanka.
V Babicích se narodila a své dětství a mládí
prožila Eliška Svobodová (1925-1962).
Po vystudování brněnské konzervatoře odešla
do svého prvního angažmá do Karlových Varů
a poté hrála v Realistickém divadle v Praze
(nyní Švandovo divadlo). Ve společnosti
Marvana, Sováka, Gollové, Kačírkové
a dalších se objevila koncem padesátých let
v několika filmech. Její hereckou kariéru
ukončilo náhlé úmrtí v pouhých 37 letech.

MARIE
KYSELKOVÁ

Snad nejznámější osobností filmového
plátna ve spojení s Babicemi je herec
(zejména třicátých a čtyřicátých let) Gustav
Nezval. Narodil se sice v Brně, ale jeho rodiče
pocházeli ze starých babických rodů. Otec
František Nezval a matka Aloisie Kotulánová
uzavřeli 5. července 1903 sňatek v kostele sv.
Jana Křtitele v Babicích a nedlouho po svatbě
se odstěhovali do Brna, kde se 18. listopadu
1907 narodil syn Augustin Jaroslav, kterému
od mala říkali Gustík či Gustav a to mu také
zůstalo. Již od mládí ho okouzlilo divadlo
a film, tehdy ještě němý. Brzy začal úspěšně
vystupovat s řečkovickými ochotníky, kde si
ho všiml ředitel divadla Na Veveří. Absovoval
herecké kurzy a začal chodit z Řečkovic
(tehdy ještě vesnice) do Brna na zkoušky.
Současně ale také studoval na brněnské
strojní průmyslovce a po jejím absolvování
odešel do Prahy, kde pracoval jako
stavební kreslič. Touha po divadle ho však
neopustila, právě naopak. Doufal, že právě
v Praze uskuteční své divadelní sny. A začal
v Národním divadle, kam nastoupil jako elév.
K významnějším rolím se sice dostat nemohl,
ale zkušenosti nasbírané při spolupráci
s Eduardem Kohoutem, Rudolfem Deylem
či Václavem Vydrou byly k nezaplacení.
Stále však pracoval jako kreslič, musel se tedy
dříve nebo později rozhodnout. A divadlo
zvítězilo. Vystřídal několik kočovných
divadelních společností, hrál v Divadle Vlasty

Buriana, Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích a při angažmá v Moravské
Ostravě ho v roce 1937 dostihla první
nabídka filmová. Byla to hlavní role ve filmu
Jarčin profesor. Potom už následovala celá
řada filmů jako např. Ideál septimy (1938),
Babička (1940), Maskovaná milenka (1940),
Noční motýl (1941), Jan Cimbura (1941),
Nikola Šuhaj (1947) atd. Jeho poslední rolí
byla postava sedláka Štveráka ve filmu Je
třeba zabít Sekala v jeho 91 letech. Gustav
Nezval, hvězda pamětnických filmů,
zemřel 17. září 1998. Byl žijící legendou,
i když poněkud zapomenutou. Při jednom
rozhovoru prohlásil: “Co je to popularita?
Barevný motýlek, který se člověka více či
méně dotkne a pak zase rychle odletí. “

GUSTAV
NEZVAL
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TÉM A

ELIŠKA
SVOBODOVÁ

BABIČTÍ HASIČI

Z dalších natáčení, kde je možné zahlédnout
babické exteriéry, musíme zmínit Léto bez
dovolené (1983, režie Jiří Vanýsek), záznam
představení Betlém (2017, režie Eva Tálská)
a seriály České televize jako Četnické
humoresky, Detektiv Martin Tomsa, Záhady
Toma Wizarda a další.
V současné době v Babicích žije výrazná
herecká osobnost Ivana Vaňková, členka
souboru Městského divadla Brno. Je zejména
herečkou divadelní, ale s úspěchem ztvárnila
roli operetní zpěvačky Elly Vienna v již
zmíněných Četnických humoreskách. Díky
malebné přírodě a malé vzdálenosti od Brna
jsou prostě Babice pro místní pobočku České
televize skvělou volbou.
Břetislav Kotulán
zdroj: obecní kronika

BABICE JSOU
V KURZU I DNES
Začátkem února roku 1986 natáčela ČS
televize studio Brno v Babicích nad Svitavou
televizní inscenaci “Kněžna Libuše“.
V hlavních rolích se objevila Jiřina Švorcová
a Ilja Prachař. Ten byl v oné době populární
coby Trautenberk z Krkonošských pohádek,
které byly vysílány jako Veřerníček.Děti chtěly
tohoto populárního herce, který na ně denně
promlouval z televizní obrazovky, za každou
cenu vidět, a proto prý ve společnosti rodičů
nakukovaly oknem do hospody.
Filmové produkce se zúčastnilo asi 70
místních občanů v roli komparzistů.Natáčelo
se hlavně na návsi pod kostelem, u budovy
bývalého Potravního spolku (dnešního
poštovního střediska) a na humně statku
rodiny Gotvaldovy, kde byl zinscenován
velký požár. Přístřešek pro výkup mléka,
instalovaný
pro
potřeby
natáčení,
stál pod kostelem ještě několik týdnů.
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IVANA
VAŇKOVÁ

ČINNOST ZÁ
ÁSAHOV
VÉ
JEDNOTKY SDH
DOVOLTE, ABYCHOM VÁS TOUTO FORMOU SEZNÁMILI A INFORMOVALI O
ČINNOSTI MÍSTNÍCH HASIČŮ A TO PŘEDEVŠÍM V NÁVAZNOSTI NA LIKVIDACI
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V UPLYNULÉM ROCE 2018. V ROCE 2018 NAŠE
JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZASAHOVALA CELKEM
U 43 UDÁLOSTÍ.

rámci zásahové činnosti jsme 12
osob zachránili a 9 osobám poskytli
předlékařskou první pomoc.
Nejvážnější události:
▪ Křtiny, dopravní nehoda autobusu – 2
zraněné osoby
▪ Bukovina, Bukovinka, záchrana osob
s nasazením AED
▪ Babice, transport zraněné osoby terénem
do vozidla ZZS
▪ Řícmanice, dopravní nehoda – sražený
chodec
▪ Babice, požár lesní hrabanky
▪ Jedovnice, požár strniště
▪ Babice, dopravní nehoda osobního vozidla
– 1 zraněná osoba
▪ Babice, záchrana vyčerpaného a zraněného
koně
▪ Babice, záchrana dítěte z uzavřených
prostor (zabouchnuté vchodové dveře)

Z činnosti pro obec uvádíme:
▪ Požární asistence při kulturních akcích
▪ Dozor při pálení
▪ Odvoz materiálu pro dětský tábor
▪ Čištění, proplach zanesené kanalizace
▪ Odstranění dřevin
Jak je uvedeno, řešíme širokou škálu
mimořádných událostí, které si vyžadují
zamezení vzniku a šíření technické havárie,
živelné pohromy, požáru a neodmyslitelně
záchranu životů. V naší obci existuje úzká
skupinka lidí, kteří bez ohledu na své
pohodlí, profit a rodinné zázemí, jsou ochotni
v kteroukoliv hodinu pomoci občanům
v nouzi. Ne vždy se musí jednat o krizovou
situaci, nabídnutí pomocné ruky v nouzi jistě
potěší, odlehčí a utuží sousedské vztahy.
Děkuji členům jednotky za obětavost,
nasazení a příznivcům za podporu
a spolupráci.

požár
dopravní nehoda
vyvrácené stromy
čerpání vody
likvidace hmyzu
záchrana osob a zvířat
první pomoc AED
činnost pro obec a spolky
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TJ SO K O L

B A B I C KÁ KO PA N Á

TŘÍLETÉ SOK
KOLSKÉ
BILANCOVÁN
NÍ
JARO 2019 JE TU A S NÍM I NOVÉ TŘÍLETÉ OBDOBÍ, NA KTERÉ JE V SOKOLE
VOLEN VÝBOR. PROTO MI DOVOLTE ZHODNOTIT MINULÉ TŘI ROKY, PO KTERÉ
JSEM MĚL TU ČEST STÁT JAKO STAROSTA MÍSTNÍ SOKOLSKÉ JEDNOTY V JEHO
ČELE. NENÍ TO BILANCOVÁNÍ PRÁCE JEDNOHO, DVOU, TŘÍ JEDNOTLIVCŮ, ALE
PRÁCE CELÉ ČLENSKÉ ZÁKLADNY I SPOUSTY PODPOROVATELŮ, KTEŘÍ TŘEBA
ANI ČLENY SOKOLA NEBYLI. SEDMIČLENNÝ VÝBOR JIM K TOMU DÁVAL VIZE,
SMĚR, NADŠENÍ A VYUŽIL SVŮJ UM, KONTAKTY, DIPLOMACII. V NEPOSLEDNÍ
ŘADĚ POCTIVOU PRÁCI „RUKAMA“ PŘI KAŽDÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ,
SPORTOVNÍ NEBO INVESTIČNÍ AKCI.

a minulé tři roky se podařilo
obnovit všechny hlavní funkce
Sokola a troufám si říct, že skvěle
reprezentoval nejen původní sokolské
myšlenky, ale i obec navenek, takže se
o Babicích více mluví na regionální i krajské
úrovni, což přináší další benefity do budoucna.
Také přivedl ke společnému (chcete-li
spolkovému“) trávení volného času mladé
i starší, starousedlíky i nově přistěhovalé
a zvýšil jejich sounáležitost s místem, kde
bydlí. Tedy hrdost na Babice nad Svitavou.
Konkrétně jsme uspořádali tři ročníky
Babických Vánoc, na které přišly každý
rok stovky obyvatel Babic a které díky
profesionální
organizaci,
hvězdnému
obsazení a sousedskému pohoštění přinesly
silný emotivní zážitek všem příchozím. Dva
ročníky „Čarodek“ se spálením čarodějnice,
bohatým odpoledním programem pro děti
a večerním pro dospělé také oživily sokolský
areál, přirozený střed obce. Obnovili jsme
Besedy o víně, uspořádali jednorázové akce
– například profesionální degustaci rumů,
promítání filmu Kometa, přivezli jsme
i Masarykův pohár pro motivaci dětí ke sportu.
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Zejména na děti jsme se zaměřovali při
uspořádání výjezdů. Vzpomeňme například
účast v Kometa expresu, dětský den v Brunu,
lyžařský zájezd na Stuhleck. Více či méně
jsme pomáhali při akcích dalších organizací
a spolků z Babic. Dětské karnevaly školky,
sportovní akademie či diskotéky školy, zázemí
pro hody, masopust. To jsou jen ukázky
vnímání naší zodpovědnosti i vůči ostatním
nadšencům, kteří v Babicích pomáhají tvořit
pospolitost.
Přehršel sportovních kroužků pro děti zdarma
v naší sokolovně je kapitola sama o sobě. 150
registrovaných členů z řad dětí a mládeže je
toho důkazem.
Také se podařilo uhasit největší problémy
zanedbanosti areálu a zvelebit některé její
části, přidat nové možnosti pro akce uvnitř
i venku. A našlápnuto je na komplexní
rekonstrukci areálu. To už je ale úkol pro nově
zvolený výbor. Držme jim palce!
Velké díky za tři roky nezištné práce
minulým členům výboru: Vlaďce Fousové,
Pepovi Jahodovi, Radkovi Černému, Míťovi
Ivanovovi, Jirkovi Peroutkovi a hlavně Pavlovi
Bartoškovi!
Tomáš Krmíček

TĚŽKÁ FOTBALOVÁ
Á CESTA
íky němu se v Babicích od roku
1936 začaly hrát Mistrovské zápasy,
převážně se soupeři z Blanenska
a Brna. Se začátky babické kopané nelze
nevzpomenout tragickou událost, která se
stala 1. května 1938, kdy po mistrovském
zápase v Žabovřeskách zahynul pod koly
tramvaje ve věku 30 let pan Pavel Možný.
Byla to jedna z klíčových postav předválečné
babické kopané. Houževnatý hráč, obětavý
funkcionář a hlavně skvělý kamarád, který pro
kopanou doslova dýchal. Na jeho počest se
v Babicích hrával po řadu let memoriál Pavla
Možného.
Po zabrání republiky na jaře roku 1939
byl společenský život značně omezen.
Řada organizací a spolků byla z nátlaku
protektorátních
úřadů
rozpuštěna.
Sportovní klub však omezeně fungoval dále.
V mistrovských soutěžích měl klub zařazena
dvě mužstva dospělých a řadu utkání sehrála
trampská jedenáctka z názvem „Grošáci“.

V této pohnuté době se navíc zformovalo
mužstvo
dorostu, které díky několika
talentovaným jedincům patřilo k nejlepším
v širokém okolí. Svůj podíl na tom měl
i trenér Láďa Blatný, který na svou dobu
zavedl pokrokový trénink 2× týdně. Tento
dorost se stal vítězem okresu Blansko a v boji
o postup do zemského finále podlehl dorostu
prvoligových Židenic 6:3.
Kádr tohoto úspěšného mužstva tvořili hráči:
M. Olejníček, V. a M. Pantůčkovi, J. Němec,
J. Hrubý, Z. Procházka, Č. Hloušek,
M. Zajíček, R. a M. Papežovi, J. Kalvoda
a Z.Sehnal.Čtyři hráči tohoto dorosteneckého
mužstva byli vybráni do reprezentačního
výběru Blanska. Z řad tohoto dorostu vzešel
kádr, jenž se stal základem poválečného
mužstva mužů, které hrálo po několik let
I.B třídu. Dík patří továrníku a majiteli
babického statku panu Blümelovi, který
babické fotbalisty v této těžké době v rámci
svých možností sponzoroval.
Josef Ševčík
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BABI CK Ý VĚST NÍK

B A B I C KÝ V Ě ST N Í K

OBECNÍ NOVINKY V KOSTCE
V MINULÉM ČÍSLE JSME SE OHLÍŽELI ZA VOLBAMI A KAŽDÝ UŽ JISTĚ ČEKÁ OD
NOVÉHO VEDENÍ OBCE SLIBOVANÉ RADOSTNĚJŠÍ ZÍTŘKY. KROMĚ PŘEBRÁNÍ
ÚŘADU, ZÁLEŽITOSTÍ KOLEM ROZPOČTU A PODOBNÝCH NUTNOSTÍ, JSME SE
STALI SVĚDKY V BABICÍCH PO LÉTA NEVIDĚNÝCH UDÁLOSTÍ, KDY SE ZÁVAŽNÁ
TÉMATA ZAČÍNAJÍ PROJEDNÁVAT VEŘEJNĚ. Z TĚCH HLAVNÍCH SI DOVOLÍM
VYBRAT TATO:

Škola. Co se týče vybavení, úrovně i zajištění
družiny a různých kroužků, dá se mluvit
o dobrém stavu. Problém je však s kapacitou.
V současnosti jsou ve škole 3 třídy pro
maximálně 28 žáků, jedna pro 18 a jedna
pro 14. V letošním roce nastoupí asi 25 dětí
do první třídy a dle dětí již narozených to
ročně bude kolem dvaceti, takže malotřídky
se znovu asi nedočkáme. Veškeré zázemí
14 pedagogických pracovníků, se sestává
z jedné sborovny o podlahové ploše cca 15
metrů čtverečních. Dále je na hraně kapacita
výdejny jídla a šatny. Z uvedeného jasně
vyplývá, že při více než 19 dětech v ročníku
je škola schopna zajistit vzdělávání pro tři
ročníky, při 14-18 čtyři ročníky a pouze pro
méně než 14 dětí alespoň v jednom ročníku
(současný stav) plných 5 ročníků. Tento
stav skončí v létě 2020. Řešením vzniklé
situace je omezení počtu vzdělávaných dětí
zrušením ročníku či jiným způsobem selekce,
nebo nalezení nových prostor. Podobné
je to v mateřské školce. Zdá se, že většina
zastupitelů i občanů nechce omezovat počet
žáků. Jak to ale zařídit? To, že v minulých šesti
letech byly pravidelně vypisovány dotační
tituly na rozšiřování kapacity škol, které
bývalý starosta nepovažoval za nutné využít,
se už nedá změnit. Byl alespoň donucen
k vypracování studií, jak školu rozšířit. Tyto
studie vyloučily možnost získání prostor
v podkroví staré budovy a směřovaly dostavbu
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na střechu školky, nebo do prostoru mezi
školu a školku. Z těchto studií zastupitelé
vybrali k realizaci variantu přístavby mezi
školu a školku. Projekt měl být hotov koncem
září. Z různých důvodů byl dokončen až
začátkem letošního března, nicméně se i tak
podařilo zažádat o dotaci na stavbu. Výsledek
bude znám v průběhu května. Co nastane,
pokud obec nezíská podstatnou část peněz
prostřednictvím dotace, není zatím jasné.
Například obec Kanice zvolila cestu úvěru
a přistavuje školu bez dotací. V budoucnu tak
může být obtížné přemístit náš pátý ročník
do Kanic, kde postavili školu primárně pro
své děti na dluh. Rozpočty obou obcí jsou
přitom srovnatelné.

od kraje stavebních pozemků na Stádlech až
k lesu směrem na Křtiny. Celková rozloha je
3,2 ha. Pozemky jsou v majetku obce, bohužel
však nebyli informováni jejich nájemníci, ani
majitelé pozemků sousedních, za což nezbývá,
než se omluvit. Kromě záměru udělat něco
dobrého pro obec však tento projekt přináší
starost o jeho udržitelnost, která je 10 let
a z toho pouze tři roky zaručuje realizační
firma. Zbytek je na obci. Snad do budoucna
převáží klady tohoto záměru.

je posílí tři velkoobjemové. Na obecních
stránkách je umístěn kalendář s barevně
odlišenými termíny svozů všech odpadů.
Tématu je věnována i zadní strana tohoto
zpravodaje. Na obou místech je přehledně
napsáno, kdy se jaké materiály odváží a je
možno se podle toho dopředu rozmyslet,
kdy co vyvézt. Dále bychom chtěli apelovat
na občany, kteří jsou majiteli různě
rozmístěných vraků, aby je v co nejkratší
době odstranili. Děkujeme.

Odpady – ekodvůr. Jedná se o známé téma.
V první řadě připomeňme, že polystyren
není papír a pokud je kotejner plný, není
správné nechávat vedle kontejnerů plastové
pytle s materiálem určeným k recyklování.
Pozitivní zprávou je, že se možná podaří
vykoupit pozemek mezi fotbalovým hřištěm
a statkem, který obci dříve patřil. Měl by zde
zřízen sběrný dvůr, sládka zimního posypu
a zázemí pro techniku.
Po Novém roce se v obci zvedl počet
kontejnerů na plast, papír a sklo. Kontejnery
na bioodpad byly vyměněny za větší a brzy

Babický zpravodaj. Z redakční rady se
rozhodl odstoupit pan Pavel Bartošek.
Patří mu velký dík za uvedení zpravodaje
do podoby, ve které již více než rok
vychází. Dále již dříve avizoval svůj odchod
šéfredaktor Jan Šmikmátor. I tomu náleží
velké poděkování. Byl nahrazen Janem
Čarkem, což je též zkušený profesionál. Kdo
další by se rád podílel na zpravodaji, ať napíše
na: babickyzpravodaj@gmail.com.
Budeme potěšeni.
Jaroslav Panuš

Územní plán. V průběhu tohoto roku je plán
přepracováván a po dohotovení návrhu bude
veřejné projednávání patrně v průběhu září.
Panuje vcelku shoda na nerozšiřování hranic
zastavěného území. Ověřuje se také kapacita
dopravní služebnosti a vodovodu, což jsou
hlavní limitující faktory možného rozvoje
obce.
Extenzivní sad. Vybudovat obecní sad
za pomoci dotace je jistě chvályhodné a není
důvod být proti. Takto uvažovali zastupitelé
v minulém období. Až dnes, v době realizace
tohoto záměru, se však dozvídáme přesné
informace o podobě díla. Půjde o pruh dřevin
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ZÁK LADNÍ ŠK OLA

Z Á KLA D N Í Š KO LA

ZÁBAVNÁ MATEM
MATIKA

NOC S ANDERSE
ENEM

ávodu chrtů se zúčastnilo 36 psů. Počet psů, kteří do cíle doběhli před Punťou, byl
čtyřikrát menší než počet těch, kteří doběhli za ním. Kolikátý byl Punťa? Zkuste si to
spočítat a u toho vám prozradíme, že tato úloha pochází z okresního kola Matematické
olympiády. V něm si z naší školy nejlépe vedla Kateřina Krajtlová z 5.třídy, která se stala úspěšnou
řešitelkou a ve velké konkurenci se umístila na krásném 9. místě. Gratulujeme!
Mgr. Kateřina Gančarčíková

pátek 29. 3. v 17:30 jsme se skoro se všemi spolužáky ze školy sešli na sokolském dvoře.
Téma letošní noci s Andersenem byla přísloví – každý z nás si měl připravit jedno
přísloví. Rozdělili si nás do skupin zhruba po šesti. Vedoucí týmu nám řekla přísloví,
podle kterého jsme si určili, kam máme jít. Postupně jsme prošli dvanáct stanovišť, na kterých
byly úkoly a postavy z filmu (knihy) Saturnin.
U dědečka, který byl dříve ředitelem elektrárny, jsme měli spojit dvě krabičky drátky, aby začaly
svítit žárovky na jedné z nich. Nebo jsme skládali křeslo pro Milouše. Služebná Marie a kuchařka
(v podání babických pekařek) nám upekly výborné buchty. U tety Kateřiny jsme skládali přísloví
podle abecedy a ještě jsme museli splnit spoustu dalších úkolů.
Přespali jsme v tělocvičně a před spaním nám četli z Deníku kocoura Modroočka.
Většině z nás se tato vydařená akce moc líbila a je mi líto, že už chodím do 5. třídy a příští rok
se nebudu moct zúčastnit. Taky chci moc poděkovat všem organizátorům za příjemný večer.
Veronika Benešová (5. třída)

MODRÁ, ŽLU
UTÁ, ZELENÁ
ěmito barvami nepřipomínám blížící se jaro, ale školní projektový den, který se konal
7. února na téma třídění a recyklace odpadu. Díky lektorovi z neziskové společnosti
EKO-KOM snad všichni žáci od 1. do 5.třídy vědí, že to jsou barvy kontejnerů na papír,
plasty a sklo. Informace jsme doplnili o zážitky. Děti se seznámily s tím, jak vznikají „recy věci“
a také si vlastnoručně vyrobily originální ruční papír a hračku „hop do kelímku“. Všechny třídy
se změnily v dílničky. Práci ve věkově smíšených skupinkách doplňovala pohodová atmosféra
a pomoc mladším spolužákům. S aktivním zapojením dětí třídíme odpad v celé školní budově.
Mgr. Kateřina Gančarčíková

MALÉ VELKÉ UMĚNÍ
Galerie sestavená z tvorby dětí navštěvujících výtvarný kroužek ZŠ Babice nad Svitavou.

KOMEŤÁKEM
M NA ZKO
OUŠKU
řevlékat se v šatnách velkých Komeťáků, bruslit na jejich ledě, trénovat s trenéry mládeže?
Všechno si zkusily a zažily děti všech tříd naší základní školy. S velkým odhodláním
a úsměvem děti absolvovaly trénink v DRFG aréně pod vedením zkušených trenérů.
Díky projektu obce Babice nad Svitavou vše proběhlo zdarma.
Mgr. Barbora Francová

SPORTUJEME I V ZIMĚ
pondělí 25. 2. jsme se s dětmi ze 4. a 5. třídy vydali
na lyžařský kurz do Hostýnských vrchů. Na Trojáku
nás celý týden provázelo krásné počasí a také dostatek
sněhu. Děti udělaly během kurzu velké pokroky. Dokonce
jsme ve čtvrtek uspořádali závody na lyžích. Ve středu jsme
měli odpočinkový den, kdy jsme vyrazili na blízkou rozhlednu
Maruška a zahráli si bowling. Také jsme si vyzkoušeli večerní
lyžování. Celý kurz byl velmi příjemný. Mladší děti z 1. - 3.
třídy si mezitím užívaly vody v jiném skupenství - od konce
února vyrážejí jednou týdně na lekce plavání v Kuřimi.
Mgr. Jitka Kvapilová
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LM Š

B A B YKA

Přívesnické tábory LMŠ Sedmikrásek

SMYSLUPLN
NÉ MLOK
KOVÁNÍ

LMŠ Sedmikrásek pořádá ve spolupráci se sportovními organizacemi a spolky Babic n. S.
šest turnusů přívesnických táborů.

oncem zimy začínám pociťovat
takové nepříjemné napětí. Okolí
žije přicházejícím jarem, starobylý
koloběh, který předurčuje beze zbytku kontext
našeho činění. Jsme jím vázáni, jakkoli žijeme
v technologicky pokročilé době. Já začínám
pociťovat stres z toho, že se již blíží stavění
mločích hradeb. Je to pracné a namáhavé.
Vždy mě provázejí pochybnosti o smyslu
tohoto jednání, nakonec je to jen část silnice,
která je takto zabezpečena, zatím však věřím
ve správnost a smysluplnost. Protože pokud
vím, co dělat a mohu to udělat, pak musím.
Není to tedy tak, že by „mločí skupina“ byli
ekologičtí fanatici, kteří nemají co na práci.
Já bych kupříkladu velmi ráda seděla
v houpacím křesle. Je to tak, že napravujeme
škody páchané jinými. A přitom by stačilo
tak málo. Při sobotním vztyčování zábran šla
kolem turistická skupina a vyptávala se, cože
je to za věc a kvůli komu. Kvůli mlokům,
zněla odpověď. Ale kdepak. Mloci o žádnou
překážkovou dráhu nestojí. Je to kvůli autům.
V neděli večer vyrazila první mločí družina
v počtu sedmnáct. Přeji jim, ať ve zdraví
přežijí.
Kateřina Urbánková

Vedoucí: Tereza Motyčková, Jitka Mozorová, věková kategorie: 3,5 - 7 let
Budeme si společně hrát na indiány a vyrobíme si indiánskou vesničku, jejíž součástí bude opravdické
teepee. Naučíme se střílet z luku a kuší, podnikneme dobrodružnou cestu za pokladem a užijeme si spoustu
legrace!
Turnus č. 2: OLYMPIJSKÉ HRY 22. 7. - 26. 7.
Vedoucí: Irena Doležalová, Irena Široká, Martin Černý, věková kategorie: 3,5 - 7 let
Vyzkoušíme si olympijské dění na vlastní kůži. V úvodu zapálíme olympijský oheň, zazní hymna a sportovci
složí olympijský slib. Podíváme se také, jak mohou probíhat nejrůznější zápasy v životě brouků a rostlin.
Turnus č. 3: MALÝ ZÁCHRANÁŘ 29. 7. - 2. 8.
Vedoucí: Martin Černý, Filip Černý, věková kategorie: 6 - 10 let
Pestrý, akční, zábavný a hravý. Vyzkoušíš si základy první pomoci a jak se hasiči připravují na skutečné
zásahy. Zjistíš, jak se chovat při požáru nebo autonehodě. Naučíš se orientovat v terénu a vázat uzly...
Turnus č. 4: KOUZLA V PŘÍRODĚ 5. 8. - 9. 8.
Vedoucí: Radek Švenda, Květa Vondráková, věková kategorie: 5 - 10 let
Budeme se učit vidět neviditelné, tvořit dobroty z darů přírody, malovat, tvořit domečky pro skřítky,
posilovat tělo, duši i mysl.
Turnus č. 5: MALÝ BADATEL 12. 8. - 16. 8.
Vedoucí: Jarka Pokorná, Zuzka Procházková, věková kategorie: 4 - 7 let
Tábor je určený zvídavým dětem, které mají rády přírodu a chtějí odhalovat její tajemství. Čekají nás výlety
do okolí, pokusy a bádání. Dozvíme se zajímavosti nejen ze života živočichů a rostlin, ale i zákonitostí
přírody.
Turnus č. 6: LESÁCKÁ VÝPRAVA 19. 8. - 23. 8.
Vedoucí: Zuzana Hubená, věková kategorie: 6 - 10 let
Máš rád/ ráda dobrodružství? Tak se obuj, hoď si batoh na záda a pojď! Netradiční hry, nové zkušenosti
a zábava ve skutečném lese. Výprava je určena všem samorostům.
Turnus č. 7: v případě velkého zájmu o turnusy 1 - 6 zkusíme zajistit vedoucí i pro sedmý turnus.
Společné informace:
• Péče o děti bude zajištěna od pondělí do pátku 7:30 - 17:00.
• Každého turnusu se zúčastní nejvýše 15 dětí, o které budou pečovat každý den nejméně 2 dospělí.
• Tábory budou využívat zázemí LMŠ Sedmikrásek za fotbalovým hřištěm.
• Vegetariánské obědy budou zajištěny firmou Lakšmanna. Svačiny zajišťují rodiče.
• Účast na táboře je zdarma - pořádání táborů bylo podpořeno z dotace Operačního programu
zaměstnanost. Rodiče hradí pouze cenu obědů cca 500 Kč / týden.
Podrobnější informace budou zveřejněny do konce května.
Přihláška je zveřejněna na www.sedmikrasek.cz v sekci novinky.
Pokud nebude kapacita některého turnusu obsazena do konce dubna, bude informace o táborech
zveřejněna na FB a v okolních obcích.
k
Srdečně Vás zve Lesní mateřská školka Sedmikrásek
Babice nad Svitavou
Kontakt: Jitka Panušová - 737 475 789
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Vážení babičtí občané, věnujte, prosím, chvíli Vašeho času četbě sdělení.
Kolem cesty vedoucí k vlaku již začal jarní přesun mloků do zimovišť, výše do strání. Proto
se vyskytují ve zvýšené míře na silnici, po níž, bohužel, jezdí poměrně dosti aut. Přesto, že
je to cesta se zákazem vjezdu a pro pěší. Podél části byly nainstaloványy zábrany, ty jsou
však jen nouzovým, částečným řešením. Velmi mločí populaci prospějete,
pějete, pokud
jízdu autem k vlaku po toto období omezíte a nejlépe zcela vynecháte.
e. Přesuny
mloků se odehrávají převážně v noci za mlžného a deštivého počasí na jaře
aře a na
podzim při teplotách cca 5 – 15°C (březen - květen, září - listopad).
Za mloky prosí a děkují
Kateřina Urbánková, Marek Peška, Babice 143 a další mločí přátelé
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C H YSTA N É A KC E

CHYSTANÉ AK C E

Bazárek dětského oblečení

Připojte se k Broučkům

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)

Klub Broučci pro nejmenší z Babic pokračuje i v roce 2019. Kdo nás ještě nenavštívil,
neváhejte a přijďte se za námi podívat. Tímto chceme oslovit nejen ty maminky, které mají
doma 3leté děti, které se nedostaly do místní školky, a jsou s dětmi doma. Přijďte si za námi
zazpívat, zatancovat, tvořit, hrát si a poznat nové kamarády. Broučci jsou babický mateřský
klub pro děti od 8 měsíců do 4 let s maminkami (tatínky, babičkami i dědečky.) Pravidelné
schůzky probíhají každou středu v 9:00 v babické sokolovně. S sebou si vezměte přezůvky,
svačinu a dobrou náladu. Těšíme se na nové děti i maminky. (kg)

Babické hody
Letošní hody se uskuteční 22. 6. 2019, k účasti rádi přivítáme páry, jedince a děti. K tanci
a poslechu nám bude opět hrát naše oblíbená dechová hudba Dambořanka, večerní zábavu
doplní cimbálová muzika Řćmanice. Děti (od 4 let, které zvládnou být s námi na nácvičných
bez rodičů) hlaste prosím Zuzce Kollertové – kollertova.z@gmail.com. Páry a jedince
poprosíme o nahlášení na babickehody@gmail.com. Na všechny se těší hodový tým. (zk)

Obnova Junáka
Zveme Vás na setkání v neděli 7. 4.
od 15:00 do 19.00 hod v sokolovně – klubu.
Návrhu programu: 1. Seznámení se 2. Diskuze se zkušenými
skauty ohledně možností dalšího postupu 3. Stanovení plánu
dalšího postupu a rozdělení rolí/úkolů v něm 4. Exkurze do historie
(snad setkání s pamětníky Junáka v Babicích a seznámení se s až
téměř sto let starými artefakty babického Junáka) 5. Volná zábava.
Vítáni jsou všichni, kteří chtějí obnově skautingu v naší obci
jakkoliv pomoci. (po)

Přijďte do knihovny!
Od ledna je opět v provozu obecní knihovna v Babicích nad Svitavou. Najdete ji v zasedací
místnosti obecního úřadu. S příchodem letního času bude výpůjční doba knihovny
ve čtvrtky v době od 16.00 do 18.00.
Na co se čtenáři mohou těšit: ▪ rozšíření knižního fondu pro nejmladší čtenáře ▪ vytvoření
čtenářského koutku s kobercem ▪ nové knihy pro dospělé čtenáře - beletrie ▪ obnova
výpůjčního fondu ▪ zpestření výzdoby knihovny pracemi dětí z výtvarného kroužku.
Na všechny čtenáře se těší knihovnice Kateřina Golíková a Karolína Hulíková Rybářová.
22
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BRO UČCI

B A B I C KÉ Z D R AV Í

JAK SE DAŘ
ŘÍ KLUBU
U
BROUČCI Z BABIC

ZMĚNA ČASU A JEJÍ DOPAD
NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

KLUB BROUČCI Z BABIC POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI UŽ NĚKOLIK LET

POSLEDNÍ NEDĚLI V BŘEZNU SE JIŽ TRADIČNĚ ZMĚNIL ZIMNÍ (STANDARDNÍ

A DAŘÍ SE MU I VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019.

ČAS) NA LETNÍ. LETNÍ ČAS BYL POPRVÉ ZAVEDEN BĚHEM PRVNÍ SVĚTOVÉ

lyšová beruška se stala pro mnohé
děti kamarádkou, která je vítá
každou středu v 9:00 v místní
sokolovně. Máme za sebou pestrý program.
S rodiči a dětmi každý týden tvoříme
příjemnou atmosféru. V podzimních
měsících jsme trávili čas převážně venku, kde
jsme hráli různé zábavné hry, zpívali i tančili.
Děti si vyzkoušely pouštět draky nebo jít
stezku po stopách broučků.
Nejen na Mikuláše, kde jsme přivítali
andílka, který každému donesl drobnost
ale i o Vánocích jsme našli pod vánočním
stromem za sokolovnou dáreček. V lednu
jsme si vykládali o Třech králích, tancovali
a hráli, ale také stavěli sněhuláky či sáňkovali.
I děti do 4 let umí tvořit nebo hrát divadlo.
V únoru jsme se vžili do pohádek a ochutnali
perníčky z pohádky O Perníkové chaloupce.
Také jsme si proměnili malý sál sokolovny

24

na cirkus a zkoušeli různé akrobacie, dovádět
jak klauni nebo skákat jako opice. Převlékli
jsme se za indiány, tancovali, zpívali a hráli
si jak na divokém západě. V březnu jsme
uspořádali Maškarní karneval, navštívili nás
princezny, karkulka, zajíček, andílek a pozor,
i čertík se objevil.
Přivítali jsme jaro tvořením kytiček - tedy jen
z papíru. V Broučcích se těšíme na jaro, kdy
budeme moci trávit čas nejen na sluníčku,
ale i v místních lesích. Těšíme se na zdobení
kraslic, pletení velikonočních pomlázek
a zdobení pečeného velikonočního beránka.
S příchodem jara nás čekají akce jako lekce
Broučků s názvem Život pod vodou, jedna
z maminek nám umožnila tuto lekci strávit
v bazénu, kde nebude chybět zajímavý
program.
Nezapomněli jsme ani na Bazárek, jak už
jinak než dětského oblečení jaro/léto. Jedna
z lekcí bude v tzv. anglickém znění, kdy nás
navštíví maminka pocházející z Velké Británie
se svými česko-anglickými mluvícími
dětmi broučkového věku. Abychom se sešli
i o letních prázdninách, chystáme Příměstský
tábor pro maminky s dětmi.
Broučky z Babic vedu velmi ráda. Baví mě
tvořit program pro maminky a jejich děti,
protože vidím, že jim připravené činnosti
přináší úsměv na tváři a snad je i motivují
k dalším domácím hrám. Budu ráda, když
k nám najdou cestu i další děti se svými rodiči.
Radka Kabátová
Facebook: skupina Broučci z Babic

VÁLKY K UŠETŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE. ELEKTRICKÁ ENERGIE
BYLA TEHDY DRAHÁ A POSUNUTÍM SVĚTLA AŽ DO VEČERNÍCH HODIN DOŠLO
K VÝRAZNÉ ENERGETICKÉ SPOTŘEBĚ. NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO ČESKA SE S
LETNÍM ČASEM POPRVÉ ZAČALO ZA RAKOUSKA-UHERSKA, POZDĚJI BYL ALE
ZRUŠEN A NÁSLEDNĚ OPĚT NA PÁR LET ZAVEDEN. NAPOSLEDY BYL LETNÍ ČAS
ZAVEDEN V ROCE 1979 V RÁMCI TEHDEJŠÍHO ČESKOSLOVENSKA A OD TÉ
DOBY UŽ SE DRŽÍ DODNES.

E

vropská komise nechala minulý rok
v létě hlasovat občany EU, zda si přejí
změny času zrušit. 84% hlasujících
odpovědělo, že ukončení změn času vítají.
Nastat by tak mělo v roce 2021. Jaký má tedy
dopad změna času na náš organismus?
Ze statistik vyplývá, že po změně času
dochází k nárůstu dopravních nehod, hlavně
při změně na jaře, kdy hodiny přeskočí ze
2:00 na 3:00, a tím lidé chodící spát ve stejnou
dobu naspí o hodinu méně, a tím pak dojde
k rozhození biologických hodin člověka.
Také můžeme pozorovat imunitní problémy,
poruchy pozornosti, nárůst pracovních úrazů,
ale také potratů a sebevražd.
Který čas je pro náš organismus lepší,
zimní nebo letní?
Ponechání standardního času celoročně
zajistí lidem v zimě více expozice rannímu
světlu a v létě budou lidé méně vystaveni
večernímu světlu. Tím se lépe synchronizují
jejich biologické hodiny a spánek bude
nastaven na dřívější dobu ve vztahu
k pracovní době a školnímu času. Lidé
budou celkově psychicky zdravější a pracovní
i školní výkony se zlepší.

Zimní čas zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější
pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou
hmotnost. Prokázána je také jeho souvislost se
snížením spotřeby alkoholu a tabáku i nižším
výskytem nádorových onemocnění.
Mgr. Veronika Grossmannová
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BABI CK Ý O SEL

B A B I C KÉ Ú S M Ě V Y

CO S NÁLE
ETY?
e světě jsou národy, které jsou svým
charakterem např. horské, přímořské
či pouštní. Češi jsou nejspíš národ
lesní. Vztah Čechů k lesu je historicky
dlouhodobý. O českých lesích se psalo
již ve starých kronikách, les je nezbytnou
kulisou českých pohádek, do lesa si chodíme
odpočinout, většina turistických cest vede
právě lesem. O babických a adamovských
lesích psal i babický rodák, spisovatel a básník
Jaroslav Marcha. Volný vstup do lesa nám
umožňuje zákon, což v některých zemích
není samozřejmostí.
Les pokrývá třetinu plochy naší republiky.
Statistiky uvádějí, že podíl lesů v posledním
období roste o 2 000 hektarů za rok a od roku
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SPOLKY, JAK JE NEZNÁME
1950 se výměra lesů zvýšila o 154 000
hektarů. Mohli bychom tedy být spokojeni.
Je tady však jedno ale. Ve skutečnosti lesy
mizí ohromnou rychlostí. Ne na katastru
nemovitostí, ale reálně. Způsobují to různé
přírodní úkazy jako např. vichřice, sněhové
kalamity a zejména nenažraný brouk kůrovec,
ohrožující smrkové porosty, kterých je v ČR
většina. Situace je natolik vážná, že vláda
připravuje nový zákon usnadňující boj lesníků
s kůrovcem a PČR ho bude projednávat
ve zkráceném řízení, což se stává výjimečně.
Patří toto ale do kategorie „babický osel“?
Původní představa obsahu tohoto článku
byla poněkud jiná a kritická v jiném ohledu.
V loňském letním vydání Zpravodaje jsme se
zabývali povinností majitelů pozemků o jejich
údržbu a udržování. Tato povinnost však není
jen pro pozemky uvnitř obce, ale také mimo
ni a na toto jsme se právě chtěli zaměřit.
Zajděte si na Újezd v Babicích a uvidíte
nejen pěknou spoušť, ale také přírodní úkaz,
kterému již místní říkají „modřínový háj“.
Je to nálet modřínů, který postupuje velkou
rychlostí do vnitrozemí a v současné době je to
již pěkný nový lesík na úkor zemědělské půdy.
Majitelé jsou však v klidu a nic neřeší. K velké
radosti ekologů a lesníků, kteří podporují
samovolný vývoj lesa a myslivců, protože nově
vzniklý les poskytuje perfektní krytí pro zvěř.
Na druhé straně k velké nelibosti včelařů,
neboť medovice z modřínů je pro ně pohroma
a možná i k nelibosti nějakého budoucího
zemědělce, který by chtěl v uvedené lokalitě
hospodařit, pokud se ovšem nehodlá zabývat
těžbou dřeva. Povinnost respektovat zákon je
v tomto případě věc pomíjivá.
Takže osel nebo ne?
Břetislav Kotulán

MOJE BABIČKA ŘÍKÁVALA, ŽE KDYŽ SE CHLAP ZBLÁZNÍ DO CIZÍ ŽENSKÉ,
JE TO VŽDY LEPŠÍ, NEŽ KDYŽ SE ZBLÁZNÍ DO KARET. JE JISTOTA, ŽE
S ŽENSKOU TO DŘÍVE NEBO POZDĚJI SKONČÍ, ALE S KARBANEM NE. VŠAK
Z HISTORIE VÍME, ŽE KARTY BYLY PŘÍČINOU MNOHA OSOBNÍCH TRAGÉDIÍ,
ZTRÁTY MAJETKU A NĚKDY I ŽIVOTA.

oje babička říkávala, že když se
chlap zblázní do cizí ženské, je
to vždy lepší, než když se zblázní
do karet. Je jistota, že s ženskou to dříve
nebo později skončí, ale s karbanem ne. Však
z historie víme, že karty byly příčinou mnoha
osobních tragédií, ztráty majetku a někdy
i života.
V Babicích působí několik spolků. Sokol, SK,
Babyka, včelaři a další. Je zde ale i spolek sice
neoficiální, ale zato schopný překonat propad
pražské burzy, důsledky Brexitu, pokles
ceny ropy či krizi na středním východu. Jde
o spolek babických karetních hráčů, zkrátka
karbaníků. S velkou přesností a pravidelností
se již léta scházejí v restauračních zařízeních
a i když tyto restaurace postupně mizely
(Kanec, Sokolovna), tento spolek to nevzdal
a posunul se vždy „o dům dál“ a pokračoval
ve své osvětové a kulturně-společenské
činnosti (aktuálně v Obecní hospodě ). Svojí
přítomností vždy osvěží někdy až příliš klidnou
a sterilní atmosféru restaurace, mnohdy svými
výkřiky FLEK! REFLEK!! DURCH!!!! či
BETL!!!!! probudí usínajícího a u vedlejšího
stolu usrkávajícího třetí desítku. Kromě hry
v karty se ale zde probírají důležité záležitosti
obecní,
vnitropolitické,
mezinárodní
a o sportu nemluvě. Většina členů spolku
jsou totiž výbornými sportovními odborníky
a znalci. Tato jejich činnost má ale i stinnou
stránku. Jde o závist. Když se totiž hromádky
stříbrňáků po skončení hry stěhují do kapes

hráčů, musí čelit nepříjemným a závistivým
pohledům ostatních hostů nezřídka
provázenými nemístnými poznámkami jako
např. ten si zase namastil kapsu a ani malého
neporučí. Nebyla ale řeč o tom, jakou hru
hrají. MARIÁŠ. Je to hra stará, která vznikla
v Německu na přelomu 18. a 19 století a není
to žádné Vole lehni nebo Černý Petr. Je to
hra vyžadující pozornost, přehled, a nelze
přehlédnout, že alkohol otupující smysly se
během hry prakticky nevysytuje.
Je nutné zdůraznit, že tento spolek funguje
na zcela demokratických principech, bez
diskriminace rasy, pohlaví či náboženství
a to BEZ JAKÝCHKOLIV příspěvků
a sponzorských darů. A to je v dnešní době
jev zcela mimořádný.
Na závěr nezbývá nic jiného, než popřát
Jirkovi, Ivošovi, Radkovi a všem ostatním
hodně karetního štěstí (samozřejmě nejen
toho), neboť komu karty v ruce šustí, toho
štěstí neopustí.
bk

Z BABI CK É HI STORIE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E

NOVÝ HRAD ZA VLÁDY
ČERNOHORCŮ Z BOSKOVIC

VRAŽEDNÝ ŠLECHTIC

ROKU 1552 ZÍSKALI BOSKOVIČTÍ OD KRÁLE FERDINANDA I. NOVÝ HRAD

HOSPODÁŘEM, JAN ŠEMBERA BYL LEHKOMYSLNÝ MARNOTRATNÍK,

JAKO DĚDIČNÝ MAJETEK. PANSTVÍ PŘEBÍRÁ ALBRECHT ČERNOHORSKÝ

FREJÍŘ, RVÁČ, MILOVNÍK KRÁSNÝCH ŽEN A VÍNA PITEL.MĚL ZÁLIBY TAKÉ

Z BOSKOVIC, V ZASTOUPENÍ SVÉHO NEVLASTNÍHO BRATRA JANA ŠEMBERY

V ALCHYMII A NA JEHO NEZŘÍZENÝ ŽIVOT A ZÁLIBY PADLA NEJEDNA

A KRÁLOVSKÝ LIST O TOM BYL ULOŽEN DO ZEMSKÝCH DESEK ROKU

STAVBA ČI POZEMEK, KTERÉ ZA SVÉHO ŽIVOTA ZÍSKAL JEHO BRATR

1567. V NĚM SE KE STATKU POČÍTÁ ZÁMEK V ČERNÉ HOŘE S DVOREM,

ALBRECHT.

VES OLOMUČANY, HABRŮVKA, BŘEZINA, BABICE, KANICE, ŘÍCMANICE,
BÍLOVICE, PUSTÁ VES JEHNICE, VRANOV A DVOŘÁK V ÚTĚCHOVĚ,
JEHNICÍCH A BABICÍCH.

M

imo původní statky Bučovice,
Černou Horu a Nový hrad získal
Albrecht koupí a sňatky další
statky Ždánice, Archlebov, Násedlovice,
Račice, Veveří, Prštice, Vlasatice a Pozořice.
Patřil k nejbohatším šlechticům své doby.
Albrecht sídlil na Černé Hoře a o Nový hrad
se starali purkrabí.
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Na Novém hradě sídlila stálá vojenská
posádka, hospodářské sklady, hradský písař,
hospodářský správce a pojezdný.
Na svou dobu byl Albrecht Černohorský
z Boskovic neobyčejně vzdělaný muž a přitom
dobrý hospodář. Polský dějepisec Paprovský
o něm napsal, že byl muž veleslavný, milovník
věd, vysoké mysli, nejlepší rady, vzdělanosti
a práva znalý. V zemi zastával úřad
nejvyššího komořího. Velkou péči věnoval
Novohradským hamrům, kde prováděl velké
stavby, zdvojnásobil výrobu železa, a tím dal
práci lidem ze širokého okolí. Nechal rovněž
přestavět zámek v Černé Hoře v renesančním
slohu.
Na všech jeho statcích převládalo u lidu
luteránské náboženství a byli tu i příslušníci
českobratrství. On sám byl snášenlivý
luterán, stejně jako jeho předchůdci. Albrecht
zemřel 7. srpna 1572 na Úsově. Neměl děti,
a proto své statky odkázal svému bratru Janu
Šemberovi Černohorskému z Boskovic, při
čemž ustanovil, aby panství Nového hradu,
Černé Hory a Pozořic zůstala nedělitelná.
(Zpracováno dle Dějin Babic kronikáře
a historika Karla Párala.)
Josef Ševčík

JAN ŠEMBERA ČERNOHORSKÝ Z BOSKOVIC BYL PRAVÝM OPAKEM SVÉHO
BRATRA ALBRECHTA. ZATÍMCO ALBRECHT BYL PEČLIVÝM A UVÁŽLIVÝM

J

eho život byl plný skandálů,
milostných
románků, soubojů
a rvaček. Byl skvělým šermířem a byl
si své přednosti dobře vědom, a tak zejména
působením dobrého vína byl často zapleten
do bojových půtek. Po celé zemi byly známy
a vyprávěly se příhody tohoto významného
šlechtice.
Známa je třeba příhoda z brněnské Minoritské
ulice, kde v jednom domě probíhala divoká
pitka a Jan Šembera velice urážel jistého
Zikmunda ze Zástřizl. Ten nechtěl dále snášet
dorážení Boskovice, opustil onen dům a
vyběhl na ulici. Vzteklý Jan však za ním vyrazil
a přímo na ulici za přítomnosti městských
strážců pořádku svého soka proklál mečem.
Přesto, že to byla jasná vražda, nemohli
přítomni zasáhnout, protože se jednalo
o šlechtice významného rodu.
Jediný, kdo mohl dle tehdejších zákonů viníka
žalovat, byl bratr zavražděného. Ten však
zakrátko na Buchlově zemřel za záhadných
okolností. Šembera řádil vesele dál, než nit
jeho života přetrhla smrt. Po bouřlivém

životě zemřel 30. dubna 1597. Při pohřbu
v kapucínské hrobce byl zlomen erb rodu, jak
bývalo zvykem, když zemřel poslední mužský
potomek, a rod tak vymřel po meči. Jeho rakev
byla spuštěna do rodinné hrobky Boskoviců.
Se svou druhou ženou Annou Krajířkou
z Krajku měl Jan Šembera dvě dcery, vyhlášené
to krasavice Annu a Kateřinu. Ty se provdaly
z a bratry Karla a Maxmiliána Lichtenštejny.
Dle úmluvy z 10. října 1597 si rozdělily
majetek tak, že Nový hrad, Pozořice a Bučovice
si ponechala mladší Kateřina.Tím majetek
a panství Boskoviců přešlo do vlastnictví rodu
Lichtechštejnů. Sídlo správy panství přešlo
z Nového hradu do Pozořic a hrad ztratil
na významu. Duše zemřelého nemoha najíti
klidu, bloudila prý po hradech a zámcích rodu.
Rovněž se dle pověsti často zjevoval v jediné
jeskyni, Šumberově díře na Hádecké planině
a snad i v některé jeskyni Josefovského údolí.
Zda jeho hříšná duše došla klidu, není známo.
(Napsáno dle dějin Babic Karla Párala a knihy
„Moravský kras“ Petra Zajíčka.)
Josef Ševčík
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O BECNÍ VĚSTN ÍK

O B E C N Í V Ě ST N Í K

USNESENÍ – 1018
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý
2. Marek Starý
3. Mgr. Tomáš Krmíček
4. Miroslav Martykán
5. Ing. Petr Šťasta
6. Josef Jahoda
7. Jaroslav Panuš
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou:
1. Zastupitelstvo obce bylo informováno o plnění úkolů
z předchozího zasedání.
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet
obce na rok 2019. Znění v příloze.
Pro - 7
3. Výkup pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh
na odkup pozemku od p. Kabáta p.č.126/17, celková
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Zastupitelstva obce
ze dne 19. prosince 2018

výměra 151 m², za cenu 160 Kč za 1 m²,
celková cena 24 160 Kč. Jedná se o poslední nevykoupený
pozemek pod obecní komunikací na Stádlech.
Pro - 7
4. Volba členů Školské rady
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členy Školské rady:
Mgr. Tomáš Krmíček, Jaroslav Panuš
Pro - 7
5. Návrh na ustanovení odborných komisí
Starosta a 1. místostarosta připraví tématické náplně pro
tyto komise:
- investiční
- dopravní
- sportovní
- životní prostředí
- kulturní
- stavební
6. Schválení zástupců: Zastupitelstvo obce zmocňuje pro
zastupování obce ve svazcích Časnýř, SVK Šlapanicko,
DSO Šlapanicko starostu obce Ing. Eduarda Levého a
1. místostarostu Marka Starého.
Pro - 7

USNESENÍ – 119
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý
2. Marek Starý
3. Mgr. Tomáš Krmíček
4. Miroslav Martykán
5. Miroslav Pelant
6. Josef Jahoda
7. Jaroslav Panuš
8. MVDr. Radek Sotona
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou:
1. Zastupitelstvo obce bylo informováno o plnění úkolů
z předchozího zasedání. Zastupitelstvo obce schvaluje
možnost nákupu obecního traktoru z dotací svazku obcí.
Pro – 8
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh MVDr. Radka
Sotony na odstoupení od smlouvy o dílo.
Pro – 4 / Proti – 4
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na podání dotací
na projekt škola prostřednictvím firmy RPA.
Pro – 7 / Proti – 1
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančních darů pro
ZŠ a MŠ: P. Malášková 10 000 Kč Mgr. Zdražílková
5 900 Kč. Pro – 8
3. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č.
978/20, 978/4 v ceně 1 700 000 Kč.
Pro – 8
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje pravidla pro
podávání žádostí ve stejném znění
jako v roce 2018.
Pro – 6 / Zdrželo se – 2
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro SK
Babice n/S ve výši 250 000 Kč
Pro- 6 / Zdrželo se – 2
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro
Lesní mateřskou školku Sedmikrásek Babice n/S ve výši
160 000 Kč
Pro – 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro
spolek Junák ve výši 10 000 Kč
Pro – 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro
Spolek zdravotně postižených Brněnska, pobočný spolek

Zastupitelstva obce
ze dne 27. února 2019

Babic n/S a Bílovic n/S ve výši 15 000 Kč
Pro – 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro
spolek Tamtam ve výši 6 000 Kč
Pro – 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro
spolek ZO ČSV Bílovice n/S ve výši 7 500 Kč
Pro – 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dotaci pro
spolek Sokol Babice n/S ve výši 480 000 Kč
Pro – 6 / Zdrželo se – 2
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o spoluúčast obce
na úhradě projektové dokumentace na Rekonstrukci
historického sportovního zařízení TJ Sokol Babice
nad Svitavou ve výši 30%, maximálně podíl obce bude
300 000 Kč
Pro – 6 / Zdrželo se – 2
5. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na prodloužení vodovodního řádu
k parcele č. 23/10, (36/27) – bude převedeno do majetku
obce za 1 Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na Obecní hospodu na dobu 5 let, zvýšení
měsíčního nájmu o 2 000 Kč.
Pro – 8
7. Zastupitelstvo obce odkládá žádosti o vedení optických
sítí na příští jednání zastupitelstva
8. Zastupitelstvo obce projednalo a považuje požadavek
o náhradu za újmu na parcelách č. 863, 864, 865/1
za neopodstatněný.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje následující usnesení:
usnesení A: zastupitelstvo obce schvaluje pořízení
územního plánu Babice nad Svitavou dle § 6 odst. 2 a 5
stavebního zákona č. 183/06 Sb. v platném znění.
usnesení B: zastupitelstvo obce schvaluje určeného
zastupitele Ing. Eduard Levý dle § 47 odst. 1 stavebního
zákona č. 183/06 Sb. v platném znění.
usnesení C: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o pořizování s kvalifikovanou osobou Ing. Arch. Jarmilou
Filipovou,Trnkova 12, 787 01 Šumperk, IČ: 15393445
dle § 6 odst. 2 a § 24 stavebního zákona.
Společné hlasování pro usnesení A, B, C, Pro – 8
10. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene trafostanice na „skoku“.
Pro – 8
11. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou úpravu
2018.
Pro – 8
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PRAVIDELNÉ TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
V BABICÍCH NAD SVITAVOU 2019:
Směsný komunální odpad:
Plast:
Papír:
Bioodpad:
Sklo:

každé sudé úterý
každé liché úterý
každé liché pondělí
v období 1.4.-31.10. každé pondělí a čtvrtek, po zbytek roku každé úterý
nepravidelně, cca. 1x za dva měsíce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DNE 18. 5. 2019

Nebezpečný odpad včetně zpětných odběrů
U domu p. Saxové:
U Sokolovny:
U Tyršova pomníku:

od 10:00 do 10:30 hodin
od 10:30 do 11:00 hodin
od 11:00 do 11:30 hodin

Sem patří:
Oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné, absorpční činidla,
filtrační materiály, čistící materiály a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, pneumatiky, brzdové
a nemrznoucí kapaliny, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla, léky a léčiva.
Dále zpětné odběry, například: domácí elektrické a elektronické spotřebiče, lednice, klimatizace,
počítače, monitory, televizory, zářivky a výbojky, zdravotnické prostředky, telefony.

Velkoobjemový odpad
U Pomníku padlých:
U Tyršova pomníku:

od 8:00 do 11:00 hodin
od 8:00 do 11:00 hodin

Sem patří:
Části vybavení bytu, nábytek, koberce, židle, matrace. Odpad větších rozměrů, který nelze vložit
do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad.
Nepatří sem:
Stavební suť, výkopová zemina, autovleky, elektrická a elektronická zařízení, nebezpečný odpad,
pneumatiky, kovové předměty, nábytek s kovovými rámy nebo příslušenstvím, rámy oken se skly,
plastová okna a dveře s kovovým příslušenstvím.

