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ilé čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi prostřednictvím našeho zpravodaje popřát vám klidné prožití vánočních
svátků v kruhu vašich nejbližších. Jelikož čas plyne jak voda ve Svitavě, mihne se
nám vánoční čas jak krajina z oken rychlíku. Tu tam bude kapr, vánočky, stromeček, pohádky,
dárky a už bude brát za kliku rok 2020.
Budeme ho vítat jistě s nadějí a očekáváním, že bude rokem lepším, úspěšnějším a přitom
klidnějším než rok uplynulý. Bude to rok, který nám jistě přinese odpovědi na mnohé otázky.
Abychom si mohli radosti nového roku užívat plnými doušky a čelit jeho nástrahám, je
zapotřebí mít dobré zdraví, které přeji vám všem!
Eduard Levý

Novinky z obce
Obec Babice nad Svitavou
modernizovala svůj vozový
park. Velkým pomocníkem je nový
traktor Zetor Proxima, který je
na zimu osazen novou sněhovou
radlicí a pro lepší celoroční využití
i čelním nakladačem. S ohledem
na neopravitelný stav byla
pořízena dodávka Fiat Ducato
jako vozidlo údržby.

Zimní úd
ržba
Přišla zim
a a s ní je s
údržba ob
pojená zim
ecních kom
ní
u
n
ikací. Aby
dosáhli do
c
h
om
b
komunika ré sjízdnosti obecníc
cí, prosíme
h
po zkušen
z minulýc
oste
h zimních
období obč ch
aby v obdo
any,
bí
pravděpod , kdy sněží nebo je v
elká
obn
obecní kom ost sněžení, nebloko
vali
u
zaparkov nikace a obecní chod
anými voz
níky
idly. Také
o jistou mí
prosí
ru toleran
ce. Obec m me
starosti ně
á na
kolik kilom
etrů cest a
a to vyžad
cestiček
uje
možné pro určitý časový úsek,
není
vést údržb
u všude a
Obec se bu
hned.
de snažit v
udělat ma
zimním o
bdobí
ximum pr
o sjízd
komunika
cí a občany nost obecních
o spoluprá
tímto pros
ci. Děkuje
íme
m
e
za ohledup
a nezapom
lno
eňte – řidi
č je povine st
přizpůsob
n
it jízdu sta
vu vozovk
a povětrn
y
ostním po
dmínkám
.
3

FOTOREPORTÁŽ

FOTOREPORTÁŽ

BABICE
BĚŽELY PRO
REPUBLIKU

Na oslavu 101. výročí samostatné
republiky vyběhlo 28. října v Babicích
přes 50 dospělých a téměř 30 dětí na
sokolský Běh republiky.
4

Foto: Běh republiky
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STA LO S E V B A B I C Í C H

STALO SE V BA B ICÍCH

JEDEN PODZIMNÍ VÍKEND
V BABICÍCH

LISTOPAD ZAČAL
STRAŠIDELNÝM LESEM

áda bych se podělila o dojmy
z
podzimního
Řemeslného
jarmarku, který se konal v sobotu
9. listopadu v místní škole. Nemůžu
srovnávat s předešlými ročníky, protože jsme
se coby čerství Babičáci účastnili poprvé, ale
děti byly úplně u vytržení.
Začali jsme občerstvením v improvizovaném
kuchyňském baru s milou obsluhou
a fantastickými koláčky, opravdu klobouk
dolů před babickými pekařkami. Trošku
jsme zalitovali, že jsme dorazili až po 16.
hodině, protože akce začala již ve dvě,
a kdo chtěl s dětmi stihnout všechny aktivity
a prohlédnout si stolky a výrobky, musel
se dostavit hned na začátek. Potom měl
dost času na to si vyzkoušet, prohlédnout,
nakoupit a zažít opravdu všechno.
Zábavných aktivit, při kterých děti mohly
potrénovat své rukodělné schopnosti,
bylo mnoho: smaltování, modelování
z marcipánu, paličkování, modelování svíček
ze včelího vosku a mnoho dalšího. Naše děti
asi nejvíc zaujalo zdobení perníčků a šití
obrázku z látky na šicím stroji, to se prostě jen
tak nevidí. Děkujeme Magdě Zdražílkové
a Babyce za perfektně zorganizovanou
komunitní akci.
„Letos bylo 10 dílniček a 9 prodejních stánků.
Přišlo 110 dospělých a 88 platících dětí
(6–18 let). Celkový zisk je 9 217 Kč, škola
dostane 4 609 Kč. Babyka využívá finance
na pořádání svých akcí, Martinskou slavností
počínaje,“ uvedla Magda Zdražílková.
Po jarmarku jsme se ze školy ještě vydali
do sokolovny na Babický podzimek. Při
popíjení dobrých čajů z čajovny Skleněná

pátek 1. listopadu se od 16:30
začali nebojsové scházet na předem
určeném místě. Počasí nás vyslyšelo
a čekalo se, až bude pořádná tma. Strašidelná
stezka byla vyznačena hořícími svíčkami
ve sklenicích. Po celé trase se pohybovala
strašidla. Ještě že byla taková tma, že byla
spíše slyšet než vidět. Stezku odvahy prošly
děti jako hrdinové a cestou plnily nejrůznější
úkoly. Když nepočítáme dospělé odvážlivce,
kteří se také prošli strašidelným lesem,
zúčastnilo se cca 110 dětí. Děkujeme všem
strašidlům a dobrovolníkům za jejich pomoc
při pořádání letošní akce a těšíme se na
spolupráci v roce příštím.
(i&i)

R
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louka jsme zhlédli japonské satirické divadlo
Kjogen a po něm následoval koncert pana
Ondřeje Smejkala, hráče na australský
domorodý nástroj didgeridoo a gong. Byl
to opravdu výjimečný večer, děkujeme tímto
organizátorům za rozšiřování našich obzorů.
V neděli jsme pak s dětmi vyrazili na
Svatomartinskou slavnost. Když dáte
dohromady les s trochou tajemna, tmu,
lucerničky, lampiony, rodiny s dětmi a pár
nadšených dobrovolníků, kteří rádi organizují
akce pro druhé, krásná atmosféra je na světě.
Začali jsme několika společnými písničkami
u oranžového hřiště a pak v hojném počtu
vyrazili podle světýlek lesíkem směrem
ke koním. Cestou jsme se na několika
stanovištích postupně dozvídali o životě
svatého Martina.
U jednoho ze stanovišť náš malý světlonoš
zakopl, lucernička zhasla, a mně se vůbec, ale
vůbec nedařilo ji znovu zapálit. Chtěla bych
poděkovat neznámému zachránci, který
nám naše světélko za pořádného pofukování
větru těmi neposlušnými zápalkami pomohl
zase zažehnout. Tím jsme vlastně naplnili
jak poslání písničky „Moje malé světélko“,
kterou jsme si zazpívali na začátku, tak i celé
této akce.
Ve finále za námi přijel na koni Martin
a každé dítko si mohlo vzít skvělý rohlíček
(opět od místních pekařek), rozlomit jej
a půlku dát někomu, koho má rádo.
Co dodat, moc děkujeme Babyce z. s.
a děvčatům z babické stáje, které propůjčily
pro tuto akci koně, za hezký zážitek
a budeme se těšit na příští rok!
Kateřina Procházková

V

DALŠÍ Z VYDAŘENÝCH KOŠTŮ
azvonil zvonec, ale nebyl pohádky
konec, naopak byl začátek dalšího,
již šestého babického koštování.
Vše probíhalo pod taktovkou zkušeného
vinařského matadora Břeti Kotulána. Ten
připravil zajímavý test o víně, a to v duchu
rčení, že se nemá pouze chlastat, ale též
vzdělávat, abychom se nejen opili, ale
i o tomto chutném moku něco dozvěděli.
Víno prý se pilo odjakživa, což nám
dokazoval otvírákem z doby kamenné.
Také jsme se například dozvěděli, kde je
nejvyšší nadmořská výška vinic ve světě či
u nás, nebo o největším mikulovském sudu
o váze 16 tun a obsahu více jak 1000 hl.
Příjemné povídání, cimbálová muzika
Svitava ze sousedních Řícmanic, chutná

Z

vína, k tomu kousky sýra, chleba a klobásy
nachystané na každém stole. To vše utvářelo
atmosféru této skvělé akce, která se všem
musela líbit a dle reakcí hostí také líbila.
S řícmanickou cimbálkou, která se stává
takříkajíc naší muzikou, jsme si hezky
a nahlas zazpívali a někteří i zatančili.
Dík patří babickým sokolům, kteří
tuto akci pravidelně pořádají, skvělému
moderátoru Břeťovi a nakonec všem asi 70
účastníkům akce. Závěrem chci říci, že již
po druhé jsem se na tomto posezení setkal
se svými dlouholetými kamarády z Kanic,
kteří si vzpomínanou atmosféru náležitě
vychutnávali a určitě prý příště opět přijdou.
Josef Ševčík

TÉMA

BABI ČTÍ VČE LA Ř I

VČELAŘI SI PŘIPOMNĚLI 100 LET
OD ZALOŽENÍ SPOLKU

B

abičtí včelaři patří do bílovické
ZO Českého svazu včelařů.
V ní jsou organizováni včelaři
z Bílovic, Řícmanic, Kanic, Ochoze a Babic.
V sobotu 16. listopadu si všichni připomněli
významné stoleté výročí založení spolku
slavnostní výroční schůzí. Její význam
znásobila návštěva místopředsedy Českého
svazu včelařů dr. Peroutky, jehož téměř
dvouhodinová přednáška o ochraně zdraví
a léčení včel a následná diskuze byla velmi
poučná a všemi přítomnými přijata velmi
pozitivně. Ne vždy se totiž podaří potkat
s člověkem s takovými dlouholetými
zkušenostmi a mezinárodním věhlasem.
Snaha včelařů sdružovat se do spolků spadá
až do 19. století, první včelařský spolek vznikl
při Moravské hospodářské společnosti
24. listopadu 1854. Včelařský odbor této
společnosti se rychle rozrůstal za významné
podpory zakladatele moderní genetiky
a průkopníka včelařství Johanna Gregora
Mendela a o 14 let později se osamostatňuje
a je přeměněn na První včelařský spolek
na Moravě. Již v této době je ve spolku
organizováno mnoho včelařů z našeho okolí
– z Jedovnic, Blanska, Adamova, Bílovic,
Obřan.
V roce 1898 byl tento spolek změněn na
Zemský ústřední spolek včelařský pro
Markrabství moravské v Brně. V roce 1914
byl založen spolek v Adamově. Aktivita
včelařů byla poté značně oslabena první

světovou válkou. Po jejím ukončení nastává
opět rozvoj.
Zejména z iniciativy řícmanických včelařů
Václava Hlouška, Františka Menšíka
a redaktora časopisu Moravská včela Josefa
Kozlíka byl dne 30. listopadu 1919 na
ustavující schůzi založen Včelařský spolek
pro Bílovice se sídlem v Řícmanicích. Do
tohoto spolku vstoupili i včelaři z Kanic,
Březiny, Křtin, Bukoviny a Obřan. Předsedou
byl Jaroslav Ševčík, mlynář z Řícmanic.
Po druhé světové válce, kdy dochází k novému
politickému rozdělení okresů, vzniká nový
spolek ve Křtinách a do Bílovického spolku
přecházejí včelaři z Babic, do té doby spadající
do spolku adamovského. Přicházejí zkušení
včelaři, například Josef Opletal, Jan Sehnal
a zejména Ladislav Kotulán. Ten propagoval
nové metody včelaření, byl chovatelem
matek, soudním znalcem v oboru a později
se stal předsedou včelařského výboru pro
Brno-venkov.
Včelaření je činnost velmi záslužná a ne
vždy náležitě oceněná. Važme si proto
všech, kteří se této včelám věnují, a to
i bez jistoty ekonomického prospěchu.
A to je v dnešní společnosti věcí neobvyklou.
Takže nezbývá než našim včelařům popřát
do další činnosti mnoho radosti s těmito
malými, nenápadnými tvorečky s nebývalým
významem.

BABICE NAD SVITAVOU JSOU JEDNOU ZE VSTUPNÍCH BRAN DO MORAVSKÉHO KRASU.
A I KDYŽ BABICKÉ PODZEMÍ NENÍ SVÝM ROZSAHEM, VÝZNAMNOSTÍ A DOSTUPNOSTÍ
PŘEDMĚTEM ZVÝŠENÉHO ZÁJMU BADATELŮ, JE PRO MNOHÉ PŘEKVAPUJÍCÍM
ZJIŠTĚNÍM, CO SE POD NÁMI A V NAŠEM NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ UKRÝVÁ...

Břetislav Kotulán

Text: Josef Ševčík, Břetislav Kotulán
8
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TÉMA

TÉM A

ačátek babické speleologie lze
datovat už na přelom 19. a 20. století
za působení ředitele školy pana
Antonína Bobrovského, který dával tipy
tehdejším moravským krasovým badatelům
(dr. Kříž, Koudelka aj.) a sám některé
jeskyně prozkoumal a zmapoval. Je po
něm pojmenovaná jedna jeskyně nedaleko
Výpustku.
S Babicemi je také spjato jméno dr. Jindřicha
Wankela, otce moravské archeologie, který
v Babicích přechovával vzácné nálezy
z Býčí skály, takže některé artefakty uložené
v muzeu ve Vídni prošly nejprve Babicemi.
Možná i slavná soška bronzového býčka,
podle které dostala tato josefovská jeskyně
název. Babicemi také prošel i jeho neméně
slavný vnuk Karel Absolon.
V sedmdesátých letech minulého století
začala v babické lokalitě pracovat další
generace babických nadšenců, jako například
Miroslav Kubeš ml., Bohuš Olejníček a jeho
synovec Mirek, Josef Pidra, Miroslav Kubeš
st., Mirek Novohradský, který byl dobrým
přítelem významného krasového badatele
RNDr. Rudolfa Burkharda, s nímž ho pojil
zájem zejména o Býčí skálu. Z mladších
jeskyňářů to byli např. Radek Hýsek, Josef

Z

Jahoda, Miloš Idrný, Sylvestr Sehnal, Miloš
Sedláček, Jan Morávek a další.
Inspirací pro tyto speleology byla zejména
informace a mapa podzemních prostor od
brněnského podnikatele Norberta Havlíčka,
který v letech 1942–1943 prováděl výzkum
babické planiny pomocí virgule. Sestavil
mapu, na které jsou zakresleny obrovské
podzemní prostory pod celou planinou.
Mimo jiné pracoval i ve křtinském kostele,
kde zakreslil podzemí s uloženými lidskými
ostatky, což se také později potvrdilo.
Částečné potvrzení jím zakreslených
jeskyní pod planinou bylo zaznamenáno
v geologických vrtech, které se později
prováděly. Ve vrtu za bývalým kravínem
u lesa se narazilo na dvě patra jeskyní
v hloubce 45 a 80 metrů. V dalším vrtu
u hájenky na Újezdě byly jeskyně již
v 7 metrech. Další náznaky, že pod Babicemi
jsou velké prostory, najdeme v Drátenické
jeskyni a také ve Výpustku. V Drátenické
jeskyni jsou naplaveniny hlíny a sedimentů
3 metry vysoké směřující od Babic. Ve
výpustku byla po vytěžení fosfátových hlín
nalezena chodba, tzv. Babická, vedoucí
hluboko pod Babice a dál. Za 2. světové
války však byla zničena.

Jedná se svažující chodbu do hloubky asi
60 metrů. Zajímavá je tím, že pod touto
jeskyní se v Josefovském údolí nachází
další, která byla ale ustupujícím německým
vojskem v roce 1945 z neznámých důvodů
vyhozena do vzduchu. Práce v této jeskyni
je velice náročná zejména z důvodu výskytu
kysličníku uhličitého, jehož koncentrace
hraničí až s dýchatelností.
V Zadních polích můžete narazit na závrt,
který má hloubku asi 60 metrů a v zimním
období z něho vystupují oblaka páry.
Toto značí o propojení s dalšími velkými
podzemními prostorami.
Skrývá babické podzemí nějaké další
tajemství?
Jednou z jeskyní, která nebyla objevena,
ale zpřístupněna, je jeskyně ve Vaječníku.
Po vyvezení naplavenin vznikla chodba asi
60 metrů dlouhá končící závalem. Před ní
byla nalezena kostra člověka. Odborným
posouzením v brněnském muzeu bylo
datováno stáří kostry asi 800 let. Zřejmě
to souvisí s hrádkem, který stál přibližně

100 metrů odtud. Tuto jeskyni jsme pomocí
čerpadel a hasičských hadic zaplnili vodou z
Křtinského potoka a očekávali, kde se voda
objeví. Odtekla ale neznámo kam. To opět
značí propojení s velkými podzemními
prostorami.
Co lze označit za největší objev babických
speleologů?
Samozřejmě k největšímu objevu v historii
babické speleologie patří objev Větrné
propasti v prostoru Zadních polí. Hloubkou
117 metrů patří k nejhlubším v Moravském
krasu. Délka chodeb je 480 metrů a na dně
jeskyně je velké jezero vody. Zatím se ani
potápěčům nepodařilo dostat dál. V rámci
celorepublikové speleologie bylo toto úsilí
oceněno jako objev roku.
V současné době v Babicích působí skupina
mladých jeskyňářů sdružených v České
speleologické společnosti. Předsedou místní
ZO č. 6 je Ladislav Blažek a dalším členem
výboru je Martin Suchánek. Skupina má
přechodné sídlo na konci obce v pískovcovém
lomu u „Barbory“.

Na vzpomínky a osobní dojmy jsme se zeptali jednoho z babických jeskyňářů,
čerstvého sedmdesátníka Josefa Jahody.
Co se dá označit jako váš první úspěch?
Prvním naším větším úspěchem bylo
nalezení nové jeskyně ve Velkých skalách,
která dostala název Babická jeskyně. Po
odkrytí několika suťových kamenů se začal
objevovat portál asi 10 metrů na šířku. Při
vstupu jsme zjistili zřícenou krápníkovou
výzdobu, kdy na zemi ležely krápníky
o průměru až 20 cm. Příčinou této devastace
byly zřejmě otřesy z německých děl za
10

2. světové války, která byla umístěna
v blízkosti jeskyně. Okopy pro tato děla jsou
patrné dodnes. Jeskyně se svažuje do hloubky
asi 40 metrů a pokračuje k polím za bývalým
kravínem. V několika místech má krásnou
krápníkovou výzdobu. Dva z ulomených
krápníků jsou na pomníčku před školou.
Objevili jste ještě nějaké další jeskyně?
Dalším z objevů je Jeskyně ve Člopech.
11

TÉM A / Z BABICKÉ FA R Y

ROZHOVOR

JEZERO – MÝTUS, NEBO PRAVDA?

LIDÉ BY CHTĚLI RYCHLEJŠÍ ZMĚNY

50. letech skupina babických
amatérských speleologů prokopávala
a zkoumala závrt někde v prostoru
zadních čtvrtek. Dle jednoho z členů této
skupiny se prokopala do prostor, kde slyšeli
silné hučení vody, až dostali strach a výzkum
ukončili. V letech nedávno minulých se o to
pokusili ještě další speleologické skupiny, ale
bez valného úspěchu.
Pamětníci hovořili o jezeru, ke kterému vedly
chodby, respektive propasti ve Výpustku.
Tato jeskyně leží na babickém katastru, a to
nedaleko babických polí, pod nimiž se toto
jezero údajně rozkládá.
V uplynulých letech obarvili jeskyňáři vodu
a zkoumali, kdy se objeví u výtoku Křtinského

ROZHOVOR SE STAROSTOU BABIC
EDUARDEM LEVÝM

V

potoka pod Vaječníkem, vzdáleným asi
2 kilometry. Obarvená voda se objevila až za
14 dnů. Kde asi tak dlouho cestovala?
Jeden můj dobrý známý, rovněž speleolog
amatér, vzpomínal na vyprávění pamětníků,
kteří hovořili o velkém suchu někdy na
počátku minulého století. Tehdy prý vyschly
všechny studny, potoky a jiné vodní zdroje
a jen u vzpomínaného výtoku potoka voda
stále tekla.
Jednou bude i tato záhada objasněna, tajemné
jezero objeveno a tím budou oceněny
generace amatérských jeskyňářů, kteří se po
léta snažili tuto záhadu rozlousknout.
Josef Ševčík

NA SKLONKU ADVENTU

D

o plískanic či sněhů, do krátkých dní
a dlouhých temnot přichází Pán.
Doba je těhotná očekáváním. Tak
jako čekala dlouhá staletí, tak jako čekaly
generace a generace lidí vlekoucích břemeno
dědictví Adamova, tak jako čekal vyvolený
národ, čekáme.
Doléhá na nás každodenní trápení, doléhá
na nás šeď a bezvýhlednost bezčasí, doléhá
na nás bolest. Trápíme se nemocí těla i duše,
slabostí vlastní a raněnými vztahy. Trápíme
se pro svět, v němž působí struktury hříchu.
Trápíme se na hranicích vlastní bezmoci.
Každý nese své břímě s větší či menší mírou
důvěry. Kdesi za obzorem začalo svítat.
Čekáme.
Advent je dobou radosti a naděje. Co bylo
zaseto ve skrytosti, už klíčí. Panna už přijala
andělova slova a vydala se na cestu. Do času
se prolamuje věčnost, do světa stvořeného
vstupuje jeho Stvořitel. Přichází Pán.
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Je tichý a diskrétní, přichází skromně
a bez pompéznosti. Ale přichází s jistotou
a nedá se zdržet. Jako tenkrát v Betlémě,
tak i dnes přichází do chudoby, na periferie
světa a periferie zájmů. Slovo se stává tělem
v nepatrnosti. To nejdůležitější však je, že se
Slovo skutečně stalo tělem.
Možná ho nejsme hodni – ale on přichází
právě proto, že ho opravdu hodni nejsme.
Slovo se vtěluje nikoli do světa, jaký by měl
být, ale do světa, jaký skutečně je. Slovo bylo
vyřčeno – nechejme se jím oslovit. Přichází
Pán.
Do našich temnot a slepých uliček přichází
Pán nových začátků, Pán nových řešení, Pán
nové naděje, Pán nového života. Přichází
Pán, aby povýšil služebníka. Přichází Láska,
aby učila milovat. Přichází Život, aby
přemohl umírání. Přichází Bůh, který se stal
člověkem, aby se člověk stal Bohem.
Zdeněk Drštka (autor je babický farář)

UPLYNUL PRVNÍ ROK FUNKČNÍHO OBDOBÍ STAROSTY BABIC EDUARDA LEVÉHO.
A TO JE TEN SPRÁVNÝ ČAS SI SPOLEČNĚ PROJÍT NĚKTERÉ OTÁZKY, KTERÉ OBYVATELE
BABIC JISTĚ ZAJÍMAJÍ.

Je to již více než rok od přebrání obecního
úřadu. Podařilo se vám již kompletně
přebrat veškerou agendu?
Veškerá agenda je již přebraná, i když musím
přiznat, že se někde stále ještě učíme.

(tj. starostu a prvního místostarostu)?
Toto budou muset posoudit lidé, ale
některé věci (například průběžné vyřizování
povolení, výkup nemovitostí nebo projektová
dokumentace) se bohužel stále táhnou.

Jak jste spokojený s aktuálním fungováním
obecního úřadu?
Velice příjemně mě překvapili zaměstnanci
obce, kteří mě v prvním roce ve funkci starosty
podpořili. Jsou naší klíčovou hodnotou,
a proto se snažím maximálně investovat do
jejich dalšího vzdělávání a osobního růstu.

Pokud chceme být dobrou obcí pro
každodenní život, tak se nám musí podařit
zapojit pokud možno všechny občany –
někdo přispěje jako starosta, někdo jako
zastupitel, učitel, trenér, hasič atd. Myslíte
si, že se vám daří zapojit většinu občanů?
V tomto mají Babice asi největší rezervu,
ale budu se snažit zapojit maximum
spoluobčanů a rád bych tímto vyzval
všechny, kdo mají zájem se jakkoli zapojit,
ať mě kontaktují, nebo se přidají a podpoří
nějaký spolek nebo skupinu, kterých máme
v Babicích dostatek.

Jak se vám práce starosty zamlouvá?
Je to pestrá práce a hodně tvořivá, takže se
mi líbí. Ještě je potřeba udělat několik změn
(například přerozdělení práce mezi starostou
a místostarostou) a tím dále zefektivnit naše
fungování. Tyto změny budeme realizovat od
ledna 2020.
Co říkáte na práci zastupitelů?
Celý život jsem pracoval s lidmi a lidé mají
rozdílné povahy. I přesto (nebo možná právě
proto) mě ale práce s lidmi baví. Důležité
ale je, že emoce po loňských volbách už
jsou zahojeny a budeme konstruktivně
spolupracovat.
Daří se vyřizovat více požadavků občanů,
když teď máme dva uvolněné zastupitele

Máte zpracovanou koncepci rozvoje obce
po zbytek volebního období a případně
dále?
Strategický plán rozvoje obce je zpracován
do konce roku 2020, ale aktuálně se jedná
pouze o „cár papíru“. Nicméně v lednu
proběhne několik pracovních zastupitelstev,
kde se bude diskutovat nový strategický
plán rozvoje obce až do roku 2025. Tento
plán se bude následně diskutovat i veřejně
a mým cílem je tento dokument proměnit
v opravdovou koncepci a vizi obce.
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ROZHOVOR

RO ZHO VO R

K čemu takový plán slouží? A je vůbec
potřebný?
Je dokonce velice potřebný a chci se v tomto
držet hesla: „V obci se může měnit starosta,
ale nesmí se měnit směr obce.“
V posledním zpravodaji jste zmiňoval, co
se v obci podařilo za poslední období, takže
k tomu se vracet nebudeme. Co se naopak
během vašeho působení ve funkci starosty
nepovedlo?
Nepovedla se zahájit realizace školy nebo
třeba stavět chodníky. Mohu ale potvrdit, že
na tom stále pracujeme.
Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc,
kterou teď v obci musíte vykonat, která by
to byla?
Dotažení územního plánu a vytvoření
strategického plánu.
Jaká je vaše představa obce do konce
volebního období a jaké změny byste rád
viděl?
Představuji si kvalitní zázemí pro děti,
dořešený nejhorší úsek chodníků u školy
a celkově obec, která má vybudované dobré
základy pro další rozvoj.
Klíčovým bodem správy obce je
komunikace. Zvyšuje informovanost lidí,
potlačuje drby a zvyšuje transparentnost
vedení obce. Dosud proběhlo jedno setkání
s občany v březnu 2019. Kdy plánujete
další?
Nejbližší setkání občanů je plánováno na
leden 2020.
Do e-mailových zpráv a rozhlasem je
pravidelně hlášena každá drobná prodejna,
která si o to zažádá. Stále ale nedochází
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k pravidelnému zveřejňování těch
nejdůležitějších zpráv, například jednání
zastupitelstva. Proč?
Mohu slíbit, že od prosince zavádíme
toto zveřejňování i přes e-mailové zprávy
a vyhlašování rozhlasem.

Podařilo se vykoupit dům č. 31 a připravujeme
zde vybudovat chodník s prostorem pro
přecházení. Dále jsme v jednání s Bílovicemi
nad Svitavou ohledně rozšíření pravomocí
obecní policie na oblast Časnýř, kam spadá
i naše obec.

Jak si myslíte, že vypadá vaše aktuální
podpora občanů po prvním roce ve funkci
starosty obce?
Jsem realista, takže očekávám, že by lidé
rádi viděli rychlejší změny. Já ale nechci
budovat věci jen na oko, ale opravdu kvalitně.
A k tomu jsou potřeba dobré základy.

Stále důležitým spojením s okolím je
železnice. Dokáže obec podpořit využití
tohoto způsobu dopravy? A pokud ano, jak
konkrétně?
Obec plánuje zajistit uzamykatelné boxy
k parkování kol, elektrokol nebo třeba
i elektrokoloběžek v prostoru zastávky
Babice nad Svitavou. Dále pak zvažujeme
možnost kyvadlové dopravy, která by jezdila
v nejvytíženějších časech mezi železniční
zastávkou a obcí. Zastupitelstvo samozřejmě
plánuje opravu poslední části komunikace.

Pro vhodnou komunikaci v rámci obce
Babicím stále chybí náves nebo nějaké
centrální místo. Jak to plánujete řešit?
Toto centrální místo nám zde skutečně
chybí. Mou představou je otevřít zahradu
za domem č. 140 společně s nádvořím
Sokolovny a vybudovat zde určité „centrální“
místo v obci.
V obci je celá řada problémů spojených
s dopravou, které je potřeba řešit. Každý
den v Babicích dochází k nebezpečným
situacím, které všichni zažíváme – ať už
jdete do obchodu, školky, na fotbal nebo
jen projíždíte obcí. Jak hodláte aktuální
situaci řešit a kdy?
Obec má schválený obecní pasport, který
následujeme. Dále ale budeme řešit dopravní
situaci v rámci celkové koncepce, například
chodníky, odstavná parkoviště mimo obec
atd.

Jak se bude obec dále rozšiřovat a kterým
směrem?
Toto je otázka, která aktuálně nejvíce souvisí
s územním plánem, který je diskutován
s VAS, s CHKO a dalšími dotčenými orgány.

Obec je díky své rozloze, délce a také
výškovému rozdílu hodně rozdělena. Jak
vy jako starosta podporujete vzájemné
sjednocování obce?
Zatím moc ne, ale rád bych více – mojí snahou
bude podporovat maximum společných akcí
v obci.
Jak se daří obci hospodařit a jaký je aktuální
(konec listopadu 2019) řádový zůstatek na
účtu obce?
Obci se daří hospodařit vyrovnaně. Na účtu
máme řádově 13 milionů Kč s tím, že z účtu
se ještě budou odečítat peníze za nákup
obecního traktoru a nemovitosti č. 31.
A na závěr ta nejdůležitější část. Chtěl
byste občanům něco vzkázat do nového
roku 2020 a případně i dále?
Určitě, dokonce velice rád :-) Přál bych všem
spoluobčanům hlavně zdraví a když už bude
to zdraví, tak pak už zbývá jen krůček k tomu
zapojit se společně a aktivně do dění v obci.
Děkuji za rozhovor.
Ptal se: Tomáš Vašíček

Ve větší části Babic chybí přechody
a chodníky, ale rozhodně ten nejdůležitější
chodník a přechod je směrem do školy
a školky. Jak toto chcete řešit a kdy?
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BABI CK Á K O PANÁ

B A B I C KÁ KO PA N Á

SPANILÁ JÍZDA
A FOTBALISSTŮ
KRAJSKÝM POH
HÁREM
TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS.
ČASY SE MĚNÍ A MY SE MĚNÍME S NIMI.

robíhá fotbalová sezona 1970-71.
Mužstvo mužů Sokola Babice nad
Svitavou hraje IV. třídu a má za
sebou sérii 11 zápasů bez vítězství.
Běží fotbalová sezona 2018-2019. Mužstvo
mužů SK Babice nad Svitavou končí tuto
sezonu na 2. místě I.B tř. skupiny A. To se
jedná o „A“ mužstvo. Béčko hraje III. třídu
již druhým rokem a v době, kdy vznikají tyto
řádky, má za sebou vítězství nad tradičním
rivalem Ochozí v poměru 4:2. Ale zpět
k áčku.
V sobotu 28. srpna 2019 prohráli naši
v Medlánkách 3:2 a tím ukončili 17 zápasů
v řadě bez porážky.
Tato řada čítala řadu mistrovských klání
v I.B. Připomínám některé zajímavé výsledky,
mezi které patří remíza se suverénním lídrem
Soběšicemi na domácím hřišti anebo rovněž
plichta v Rájci, kde se nám tradičně nedaří.
Na co bych chtěl ale upozornit, byla naše
spanilá jízda krajským pohárem.
Ve druhém předkole této soutěže, kde jsou
zařazeni vítězové okresních kol, nám los
přiřkl chlapce z Jedovnic.
Zde jsme moc fotbalové krásy nepředvedli,
ale byli mnohem důraznější v koncovce,
a výsledek 1:5 je zcela výmluvný. Další
soupeř ve druhém předkole byl již
zajímavější, a to Šlapanice hrající I.A, tedy
o třídu výše. Pikantní příchuť měl zápas
také proto, že brankář našeho béčka Matúš
Longauer přestoupil právě do Šlapanic
a v tomto pohárovém zápase nastoupil
16

proti nám. První půle, respektive úvodních
30 minut hráli naši chlapci velice pohledný,
nátlakový fotbal a první část hry nasázeli
soupeři tři branky. Druhá půle již nebyla
z naší strany tak dobrá, přesto jsme soupeře
vyřadili v poměru 4:2. Bohužel se nám zranil
jeden z nejrychlejších hráčů, běhavý Lukáš
Trávníček, a bude zřejmě chybět do konce
podzimu.
První kolo (v pořadí třetí) delegovalo na
babický trávník mužstvo Bystrce, které
v uplynulé sezoně sestoupilo z divize. A bylo
to znát. Hosté dobře kombinovali a zle naší
obraně zatápěli. Zdálo se, že utkání bude
jednoznačnou záležitostí bystrckých. Ti však

v úvodu zápasu neproměnili pár solidních
šancí a přes tlak, který si vytvořili, nic moc
před naší brankou nepředvedli.
Naši chlapci vyrobili několik zdařilých
kontrů, leč rovněž bez výsledku. Zápas
se pomalu chýlil ke konci a trenéři již
přemýšleli nad penaltami, když v závěru
zápasu vyslal skvělým pasem Martin Kučera
rychlonohého Zdeňka Hrušku, který utekl
bystrckým stoperům a vsítil vítězný gól.
Druhé kolo nám určilo v té době vedoucí
mužstvo krajského přeboru – Svratku.
Před výbornou návštěvou a za krásního
letního počasí jsme omlazené a běhavé
mužstvo soupeře, jehož hlavní opory začaly
na lavičce, překvapili a vedli již 3:0. Hosté
šatnářem snížili na 3:1 a šlo se do kabin.
Druhou půli nechtěl hostující trenér nic
ponechat náhodě a postupně nasazoval do
hry všechna svá esa. Hosté začínali tlačit,
snížili na 2:3 a zdálo se, že výsledek brzy
otočí. Babičtí však opět odskočili na 5:2
a doufali, že tento stav bude na vítězství

stačit. Hosté však ukázali svoji kvalitu
a v závěrečném tlaku postupně snižovali.
Naši na pokraji sil statečně vzdorovali, avšak
ve 92. minutě dokázali hosté hrající vabank
vyrovnat.
Došlo na penalty. V nervy drásajícím rozstřelu
se střelci obou mužstev příliš nevyznamenali
a ze 6 pokutových kopů brankáři shodně po
3 chytili. Hosté navíc nastřelili břevno, takže
vítězem tohoto duelu se stali naši chlapci,
kteří budou čekat na los, jenž jim pro jaro
určí soupeře do 3. kola.
Hrdinou zápasu se Svratkou byl náš brankář
Petr Míček, který chytil 3 pokutové kopy
a vyznamenal se několika skvělými zákroky
i ve vlastním zápase.
Další soupeř bude zřejmě opět z kategorie
kvalitních KP.
Chtěl jsem toto popsat, protože se jedná
bezesporu o největší dosavadní úspěch
babického fotbalu, neměl by být zapomenut,
ale zachován v paměti příštích generací.
Josef Ševčík
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ZÁK LADNÍ ŠK OLA

Z Á KLA D N Í Š KO LA

HALLOWEEN
N U PRVŇÁČKŮ

PŘESPOLNÍ BĚĚH OČIMA
A DĚTÍ

e čtvrtek 31. října se v celé škole
konalo hallowenské vyučování. Děti
přišly v kostýmech a každá třída
měla svůj program a výzdobu. V 1. ročníku
děti plnily různé úkoly, za které mohly dostat
odměnu. Prvňáčkové například na chodbě
hledali netopýry, kteří měli na zádech
připnutý příklad.
Počítali jsme myši a pavouky. Hledali jsme
cestičky v dýňovém bludišti. A také jsme
si zazpívali písničku Máme doma upíra.
Děkujeme všem rodičům, že dětem připravili
krásné kostýmy.
Pavlína Zouharová

oncem září se naši starší žáci
zúčastnili
běžeckého
závodu
Želešická růže. Letos dívky ze Želešic
přivezly medaili. Ovšem díky paní učitelce
Barboře Francové mohou opravdický závod
zažít všechny děti. Celoškolní běh se konal
3. října na kraji lesa u Oranžového hřiště.
Přes nepřízeň počasí děti bojovaly statečně
a všechny medaile byly rozdány zaslouženě.
Na co si vzpomněli třeťáci?
- Byl čtvrtek, zazvonil budík a probudil jsem
se. Bylo 7:30. Běžel jsem do školy.
- Jakmile nás paní učitelka
odstartovala, běželi jsme lesem
alespoň kilometr. Nakonec jsem
z posledních sil doběhl do cíle.
- Vybojovala jsem si 2. místo. Cítila
jsem se dobře, ale hrozně foukalo,
strašně moc.
- Měl jsem dva těžké soupeře.
Jednoho jsem porazil, ale druhého
ne. Běželo se mi dobře, ale David
měl moc velkou výdrž.
- Byla nám zima, ale i tak jsme si to
moc užili.

BRUSLENÍ NA KOMEE TĚ
ačátkem října se žáci s bruslemi
vydali do Království Kometky. Díky
podpoře obce bylo možné takto
obohatit tělesnou výchovu. A co nám o tom
napsaly děti z 2. ročníku?
• Byli jsme na Kometě bruslit.
• Bylo to v úterý.
• Byli jsme tam jednou.
• Jeli jsme do haly Rondo v Brně.
• Potřebovali jsme brusle, helmu a rukavice.
• Trénoval nás trenér Komety.

ZA STROMY
Y
íky projektu šablony můžeme ve
škole připravovat tematické dny.
Proto se mohli žáci 3.–5. ročníku
učit o stromech se zkušenou odbornicí
z vysoké školy, a to na místě, které je k tomu
nejlépe uzpůsobeno.
„Pátek 4. října byl chladný den. Hned ráno
jsme se s paní Magdou Zdražílkovou vydali
do lesa. Na lesním hřišti jsme hledali listy
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z různých stromů a keřů a lepili jsme je na
pracovní list. Poté jsme šli dál po lesní cestě
a paní Zdražílková nám říkala, jak se nazývají
všechny stromy, jejich listy a plody. Na
skalkách jsme se dozvěděli mnoho dalších
zajímavostí. Po svačině výprava skončila
a my jsme se společně vraceli do školy. Výlet
se nám moc líbil a bavil nás.“
Žáci 4. ročníku

- Počasí bylo ošklivé a byl jsem udýchaný,
jinak dobré.
- Jak to prožil vítěz ze třetí třídy: A už je
to tady. 3, 2, 1 start! Na tento start nikdy
nezapomenu. To bylo drama a sprint. Když
jsme vběhli do lesa, byl jsem první v pořadí.
Jak jsme odbočili z hlavní cesty, začal jsem se
bát, že mě David předběhne. Jakmile jsme se
dostali pryč z té uzounké cesty, začal sprint.
A pak jsme vběhli na louku přímo k cílové
rovince. Naštěstí jsem dopadl dobře – byl
jsem první!

NA EXKURZI PŘ
ŘÍMO V SAN
NITCE
pátek 8. listopadu žáci 5. ročníku
navštívili v Brně výjezdovou
základnu
sanitních
vozů
Zdravotnické
záchranné
služby
Jihomoravského kraje. Na základně nás
přivítal Jakub Zámoravec, který toho dne
nebyl ve službě, takže se nám mohl plně
věnovat.
Ukázal nám nové moderní pracoviště
s nepřetržitým provozem. Velká část exkurze
se odehrávala přímo v jednom ze sanitních

vozů. Děti si mohly osahat vybavení uvnitř
sanitky a vyzkoušet různé pomůcky pro
záchranu života a zdraví. Během prohlídky
byly děti svědky tří ostrých výjezdů. Také si
zkusily monitor srdeční činnosti, manipulaci
s pojízdným lehátkem a schodolezem pro
invalidní osoby. Jako talisman si třída odnesla
kyslíkovou dýchací masku a na patře sladkou
chuť kyslíku. Pro všechny byla exkurze velmi
zajímavým a poučným zážitkem.
Žáci 5. ročníku
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LM Š

BROUČCI

PODZIM V SEDMIK
KRÁSKU
září jsme u nás ve školce zahájili
již 5. školní rok a prožili jsme
velmi aktivní a krásný podzim.
Dlouhé a teplé babí léto nám umožnilo
prožít maximum času v nádherné přírodě
okolí Babic. Děti zkoumaly les připravující
se na zimu, prožívaly dobrodružství při
přelézání stromů a skalek, schovávaly se
v keřích, užívaly si zábavy s kalužemi. Zkrátka
poznávaly svět a učily se prostřednictvím
prožitků v přírodě.
Protože máme letos ve skupině také
6 předškoláků, velmi pečlivě se zaměřujeme
na jejich předškolní přípravu. Té se věnujeme
nejen spontánně při pobytu venku, ale také
jako formou řízené a systematické činnosti
během odpoledne.
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Podnikli jsme také několik výletů do
okolí – na Malou Macochu, hřiště U Sovy
v Řícmanicích, na Dušičky jsme navštívili
hřbitov. Zapojili jsme se do babického
řemeslného jarmarku, odkud si mnoho dětí
odneslo vlastnoručně ozdobenou připínací
placku. Na svatomartinský průvod jsme
s dětmi pilně nacvičovali podzimní písně a ve
školce pekli svatomartinské rohlíčky. Prožili
jsme krásnou interní školkovou slavnost, na
které byly pasovány nové děti.
Z dotace na tábory jsme koupili velké týpí,
které bude po domluvě k dispozici všem
Babičákům. Chceme, aby bylo tak trochu
nás všech a aby nás spojovalo.
Veronika Obrdlíková
LMŠ Sedmikrásek

PRVNÍ GENERA
ACE BROUČ
ČKŮ
UŽ DOSPĚLA
átrala jsem, kdy Broučci vlastně
vznikli. A dostala jsem se o 22 let
zpět. Ano, tehdy se Tomu ještě
neříkalo Broučci, ale princip byl stejný jako
dnes. Šlo o společné potkávání a osobní
sdílení. Tato potřeba nevymizela ani v době
sociálních sítí.
Babické maminky se začaly scházet ve
škole, v tělocvičně (ze které je dnes třída pro
1. ročník). Zde se žebřiny, žíněnky, lavičky
a molitanové kostky přímo nabízely k tomu,
aby si na nich malé děti hrály, cvičily, zpívaly
a dováděly.
Čas plynul, děti rostly, účastníci se měnili, ale
potkávání pokračovalo. Maminky přispívaly
tím, co uměly. V Babicích například jednu
dobu probíhaly baby masáže. Dvojnásobná
maminka, která se přistěhovala z Brna a ke
cvičení maminek s dětmi se přidala, říká:
„Na rozdíl od Brna, kde se nabízelo ‚zaplať
a dostaneš službu‘, mi bylo sympatické, že
jsme si tu tvořili program pro vlastní děti
společně. Byla to pro mne krásná doba plná
kreativních setkání, z nichž se postupně
zrodili Broučci, řemeslný jarmark, Noc
s Andersenem, Královničky a další
pravidelné akce.“
Z tělocvičny vznikla školní družina, ze školní
družiny pak třída. Maminky se se svými
malými předškolkovými dětmi musely
potkávat jinde. Cvičeníčko dostalo oficiální
název Broučci. Ti se na dva roky přemístili
do Klubu dobré pohody (nebo chcete-li do
Ovonky). V roce 2016 proběhlo stěhování
z kapacitních důvodů znovu, tentokrát do
babické Sokolovny.

Jak je to dnes
Končí rok 2019 a Broučci jsou v Babicích
pořád. Po nabitém školním roce 2018/2019
se od října dále potkáváme s maminkami,
dětmi, občas s dědečky... a s plyšovou
beruškou. Seznamuje nás se svými zvířecími
i lidskými kamarády. Hrajeme si s ní i učíme,
chodíme s ní do lesa za skřítky a za zvířátky.
S poznáváním toho, jak se zvířata v lese
připravují na zimu, našim malým broučkům
pomáhaly děti z lesní školky. Přidal se také
pan Brtník, který umí vyprávět o ptáčcích.
Nenudíme se!
Každý týden přinese beruška nějaké téma.
Podle toho vybíráme písničky, říkanky, hry,
pohádky, tvoření, cvičení. Některé písničky
a říkanky však mají své místo při každém
setkání. Děti (i maminky) díky nim poznají,
že začínáme, že bude svačina, že končíme.
Dcera (2,5 roku) na otázku, jestli chodí
do školky, hrdě odpovídá: „Ne! Já chodím
do Broučků!“ Proto tam ráda chodím i já.
Proto tam jistě rády chodily maminky přede
mnou – ať už před rokem nebo před dvaceti
lety. Mnohé v dobrovolnických aktivitách
pokračují dodnes, i když jejich „broučci“ už
studují na středních školách.
KDY: středa 9–11, KDE: malý sál sokolovny,
PRO: děti od 8 měsíců do 4 let
FB: skupina Broučci z Babic,
panusova@seznam.cz
(jp)
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B A B I C KÉ Z D R AV Í

BABI CK É RECEPTY

ÚŽASNĚ RYCHLÁ TVAROHOVÁ
BUCHTA S POVIDLÍM

HLEDEJTE ZDRAVÍ V JESKYNÍCH

Těsto:
2 hrnky (1/4 l) hladké mouky
1 hrnek cukru krystal (dávám méně)
1 hrnek mléka pokojové teploty
1/2 hrnku oleje
2 vejce
1 prášek do pečiva
máslo a hrubá mouka na vysypání plechu

KTERÁ JAKO PŘÍRODNÍ ZDROJ VYUŽÍVÁ KLIMA V JESKYNI.

Tvarohová náplň:
2 tvarohy (nejlépe červené)
1 hrnek cukr krystal (i méně)
1 vanilkový cukr
1 vanilkový pudink (prášek)
2 vejce
1 hrnek mléka (dávám tak 1/8)
Povidlová náplň:
cca 1/2 hrnku povidel

Postup:
1) Vajíčka s cukrem vyšleháme v míse, pak postupně přidáváme olej, mléko a nakonec mouku
se zamíchaným práškem do pečiva.
2) V druhé míse si zpracujeme všechny suroviny na tvarohovou náplň.
3) Na vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech vylijeme polovinu těsta (trochu víc),
roztáhneme ho až do krajů. Na to
vylijeme celou tvarohovou náplň. Povidla
poklademe malou lžičkou tak, jako
bychom kladli ovoce. Nakonec zalijeme
zbytkem těsta.
4) Dáme pozvolna péct do vyhřáté trouby
na cca 160 °C dozlatova.
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NÁZEV SPELEOTERAPIE POCHÁZÍ ZE DVOU ŘECKÝCH SLOV – SPELAIO (ΣΠΗΛΑΙΟ) –
JESKYNĚ A THERAPEIA (ΘΕΡΑΠΕΙΑ) – LÉČBA. JEDNÁ SE TEDY O LÉČEBNOU METODU,

emocnost dětské populace je vysoká,
děti trpí nejčastěji nemocemi
horních a dolních dýchacích cest,
mezi něž patří záněty nosohltanu,
dutin, hrtanu, průdušek i plic. Až 35 %
populace má různé alergické projevy od
ekzému přes sennou rýmu až po astma.
A právě vlastnosti jeskynního mikroklimatu
jsou zásadní pro vliv na zdraví jedince.
Těmito vlastnostmi jsou především stálá
teplota a vlhkost, baktericidní pH interiéru
jeskyně, čistota ovzduší (především ve
smyslu nepřítomnosti alergenů) a minimální
obsah prachu a mikroorganismů. Mezi další
důležité faktory patří obsah protizánětlivých
vápenatých a hořčíkových iontů a vysoký
obsah záporných iontů, které zlepšují
průtok krve kapilárami a zrychlují pohyb
řasinkového epitelu v dýchacích cestách.
Správně
prováděná
a
opakovaná
speleoterapie
má
imunomodulační
schopnosti. To znamená, že příznivě

N

ovlivňuje jak stavy se sníženou imunitou, tak
i alergická onemocnění.
Speleoterapie sice nenahrazuje léčbu léky, ale
umožňuje jejich snížení na minimum. Mezi
její další pozitivní přínosy patří také to, že
zlehčuje projevy ekzému, zmírňuje záchvaty
kašle a dušnosti. Což obzvláště v případě dětí
vede ke snížení absencí ve škole.
Do Ostrova, do jeskyně
Jednu z takových až téměř zázračných
jeskyní máme nedaleko od nás, v Moravském
krasu – je jí veřejnosti nepřístupná Císařská
jeskyně na kraji obce Ostrov u Macochy.
Ta od roku 1997 slouží pro pravidelné
pobyty dětí ve věku 4 až 18 let.
Pro pobyt v Dětské léčebně se speleoterapií
hrazený pojišťovnou je nutné doporučení
praktického dětského lékaře a odborného
lékaře. Více informací naleznete na:
www.detskelecebny.cz/ostrov/
Gabriela Peroutková (autorka je lékařka)
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NÁZO R

NÁZOR

CO BY SE MĚLO ZMĚNIT

V

minulém čísle tohoto Zpravodaje
jste si mohli přečíst článek s titulkem
„Co se u nás za 30 let změnilo“.
Vedle uvedeného výčtu většinou pozitivně
vypadajících událostí, za které patří
realizátorům pochvala a dík, jsou také méně
pozitivně vyhlížející a také ty, které se nestaly.
A o těch se chci zmínit.
Do Babic jsem se nastěhoval před 13 lety.
Líbí se mi umístění vesnice uprostřed
přírody, líbí se mi místo, kde bydlím. V očích
Babičáků jsem tzv. náplava. Nijak mě to
netrápí, protože vidím to, co babický rodák
nevidí (jak jsem se několikrát přesvědčil).
Chybí chodníky a parkoviště u hřiště
Když jsem se do Babic nastěhoval, byla na tzv.
Stádlech a Mordovkách postavená spousta
nových domů, ale vedly k nim pouze uježděné
cesty. Určitě si majitelé nových domů mysleli
(stejně jako já), že na nové cesty přijde řada
co nevidět a stejně jako v ostatních vesnicích
a městech se silnice a chodníky dokončí.
„Dálnice“ i cesta na Mordovkách je pokrytá
asfaltem a zdá se, že je to považováno za
hotové. Z mého pohledu k dohotovení něco
chybí. Děti ze Stádel jdoucí do školy mohou
jít po chodníku pouze od hřiště ke kostelu,
za hasičkou sejdou po schodech a dál nic.
V ostatních místech obce je situace obdobná
– provoz houstne a chodníky chybí.
Opustím-li Stádla směrem ke hřišti, tak
okolo plotu po celé délce by se u hřiště
hodilo vybudovat parkovací zónu, na druhé
straně dát obrubníky a chodník. U hřbitova
vybudovat parkoviště podél silnice nebo
se zamyslet, k čemu slouží „stodola“ u fary,
a pokud není k ničemu, mohla by se zbourat
a parkoviště vybudovat tam.
Dalším problémem k řešení je hřbitov, který
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je – dle mého názoru – na konci své kapacity
a domnívám se, že není kam rozšiřovat.
Pro nový hřbitov se z mého pohledu nabízí
prostor pod a za hřištěm.
Půjdeme-li ze Stádel druhou stranou
a ocitneme se na poslední křižovatce, tak
ulice doprava nahoru se blíží stavu, že by
mohla sloužit jako vzor, jak asi by mohly
ulice vypadat. Plus tam, kde je dopravní
provoz, vybudovat chodníky a parkovací
místa. Dáme-li se na zmíněné křižovatce
doleva a projdeme pod zrcadlem, octneme
se na ulici, která se vyznačuje nevzhledným
dešťovým kanálem. Tento kanál nutí
obyvatele přilehlých domů upravovat vchody

a vjezdy podle svého (rošty, beton, plech).
Podobné kanály jsou
i jinde a
nejhorší a nejnebezpečnější situace je v místě
nad školou.
Nevyvolává ve mně nadšení ani pohled na
vydlážděný prostor (chodník?) před sochou
sv. Jana, který končí ve stěně sklepa.
Kam postavit náves?
Babicím chybí něco jako náves. Z mého
pohledu se nabízí odkoupit neobydlený
rohový dům č. 191 a dům č. 31 nad ním
a zbourat je. Na tomto místě by vznikl
zajímavý prostor pro park uprostřed vesnice.
(Mimochodem, při psaní tohoto článku se
neustále potýkám s problémem, kterým je
to, že v Babicích nejsou pojmenovány ulice.
Tento nedostatek při běžném hovoru asi
pocítil každý.)

Ještě doporučuji zamyšlení nad zkulturněním
umístění kontejnerů na tříděný odpad
(sklo, plasty, papír atd.). Současný stav lze
považovat za provizorní.
Popsal jsem jen zlomek věcí, které jsou
vesměs staré několik desítek let a nic se
s nimi neděje. Proto jsem si dovolil v úvodu
tohoto příspěvku napsat, že jsou v Babicích
věci, které babický rodák nevidí. Jiné
vysvětlení nenacházím.
Proto mohu být optimistou, že současný
starosta není babickým rodákem, problémy
obce vidí a předpokládám, že je také postupně
řeší. Jen bych byl rád, kdybychom my občané
byli více a podrobněji informováni.
Jiří Beneš
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Z BABI CK É HI STORIE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E

O BARBOŘE A ŽELEZNÉM OŘI
oje prababička z matčiny strany
se jmenovala Barbora. Rovněž
moje první vnučka je nositelkou
tohoto hezkého jména. Prudký kopec
zakončující lesní cestu z Adamova do naší
vesnice je také Barbora. Svátek této světice
spadá na 4. prosince a ona je patronkou
horníků, barabů, dělostřelců a všech profesí,
jež mají co do činění s prací pod zemí, nebo
dělají patřičný kravál.
V polovině 19. století, když se začala stavět
železniční trať Brno – Česká Třebová, bylo
v našem kraji těch barabů i kraválu dostatek.
Deset tunelů, jež bylo třeba postavit na
úseku mezi Brnem a Blanskem, dávalo práci
mnoha cizím dělníkům, zejména Vlachům,
jak byli tito italští dělníci v té době nazýváni.
Rovněž řada domácích zde nalezla práci po
celou dobu dlouhých pěti let, co výstavba
uvedené tratě trvala.
„Pět let a dlouho?“ smějí se mnozí. Dneska
by za ten čas nesehnali ani potřebná povolení.
No budiž. Dále však ke stavbě železnice.
Vlaši stavěli a proráželi tunely, i když jim
domorodci nevěřili, že je možné takové
kopce vůbec prokopat. Tito cizinci však dle
zápisu v místních kronikách uplatňovali
svůj temperament nejen při práci na dráze,
ale i při místních zábavách a tancovačkách,
kdy ihned tahali nože a neváhali je použít.
Místní byli nuceni se spojovat a účinně se
bránit. Dle zpráv zachovaných z oné doby se
jim to dařilo velice dobře a mnohdy donutili
jižany k útěku či v lepším případě ke smíru.
Vlašský temperament nakonec dokazuje
řada italských jmen v okolí. Jsou to potomci
těchto dělníků, kteří zde po skončení
výstavby tratě zůstali natrvalo.
Jednokolejná trať byla slavnostně otevřena
1. ledna 1849, kroniky vypráví, jak staří lidé

M
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při pohledu na kouřící mašiny padali na
kolena a modlili se před tímto „ďáblem“.
Brzy se zjistilo, že jednokolejka neodpovídá
potřebám doby, a proto byla o dvacet let
později rozšířena o kolej druhou.
Železnice změnila tvář celého kraje. Zejména
v Adamovských Hamrech nastává bouřlivý
rozvoj výroby. Mimochodem v té době
byla zastávka v Adamově první zastávkou
od Brna. Bílovice dostaly svoji zastávku
o nějakých 25 let později a zastávka
v Babicích byla zřízena až v roce 1914. Díky
železniční stanici dochází rovněž k velkému
rozmachu v Bílovicích, které zakrátko
předběhly ve výstavbě a počtu obyvatel
okolní obce, železné cestě více vzdálené.
Charakter svitavského údolí dostal zcela
jiný rozměr. Tam, kde byl dosud božský
klid rušený pouze přítomnosti okolních
zemědělců s koňskými povozy při senosečích
na loukách u řeky Svitavy, tam nyní supěly
a kouřily parní lokomotivy osobních
a nákladních vlaků. K těm po propojení
železnice s Prahou přibyly též rychlíky.
Velkou škodu utrpěl Nový hrad. Stavitelé
trati z obavy před otřesy v tunelu vedoucím
pod návrším, na kterém tato historická
stavba stojí, nechali výrazně snížit hlavní věž.
S nostalgií v srdci vzpomínám na dobu
parních lokomotiv jezdících po kolejích, jež
tahaly vagony nazývané dřeváky. Ozdobou
býval spoj vyrážející z Brna někdy po třetí
hodině odpolední, tažený historickou
mašinkou a nazývaný „Pacifik“. Stačilo říct
ve fabrice „jedu pacifikem“ a každý věděl, že
se jedná o vlak stavící v Adamově zhruba
ve tři čtvrtě na čtyři. Pro pořádek je třeba
doplnit, že pokud jste v oné době jeli na
venkovní plošině vzpomínaného dřeváku,
vlaku taženého parní lokomotivou ve světlé

košili pár stanic, nebylo to to pravé ořechové.
Také jsme jako děti z oblibou počítaly
vagony nákladních vlaků, kterých v té době

jezdilo hodně a bývaly i patřičně dlouhé.
Bylo to hezké a nám suchozemcům z kopců
poměrně vzácné.
Josef Ševčík

ZPÍVEJTE, DÍTKY, KOLEDY
zvala se ohlušující rána, hluboký
hlas rohu z dědictví babických
ponocných, poté „Nesem Vám
noviny“ a další koledy z hrdel zralého muže
a dvou sotva dvanáctiletých hochů. Otevřely
se dveře a teta Pepina nás srdečně zvala dál.
Teprve po chvilce se rozplakal její pětiletý
vnuk, jenž utrpěl šok po oné silné detonaci,
která zazněla ze speciální střílačky.
Popisuji zde koledu na Štědrý den v roce
1960. Můj otec, starý koledník, nemoha se
smířit s tím, že se tato tradice pomalu, ale
jistě vytrácí z babického vánočního folklóru,
chtěl tento hezký zvyk obnovit. Proto vyrobil
v brněnské Zbrojovce (tehdy ZJŠ Brno) onu
vzpomínanou střílačku, v níž se používala
síra ze sirek. Naleštil volský roh, naladil
mandolínu a naučil mě a jednoho hlasově
nadaného kamaráda vánoční koledy. Po
štědrovečerní večeři a domácích rituálech
u rozzářeného stromečku vyrazila naše
skupina po domácnostech, kde jsme byli, jak
táta předpokládal, srdečně vítáni. Kolik těch
domů bylo, už si nevzpomínám, ale otec si
byl vědom, že jeho společníci jsou vlastně
ještě malé děti. Proto byla koleda ukončena
tak, abychom šli spát před půlnocí.
Toho roku napadlo právě na Štědrý den
docela hodně sněhu, navíc dost mokrého,
a neprohrnuté cesty nám daly dost zabrat,
takže po skončení této štace padla naše
mladá těla do kanafasu a my spali jako
zabití. Toto koledování jsme opakovali ještě
několikráte, ale to už bylo po 18. roce našeho
věku, takže odměna za naše snažení již byla
na rozdíl od té první tekutá a obsahovala

O

nějaké ty stupně.
Návraty některých koledníků nebývaly
tak spořádané jako tehdy v tom věku
chlapeckém. Akorát unaveni byli všichni
a rovněž spánek býval tvrdý a hluboký.
Na přelomu 60. a 70. let minulého století
byla (a to opět z iniciativy mého kulturně
založeného táty) obnovena tradice
půlnočních mší v babickém kostele. Ta mše
nebyla o půlnoci, nýbrž v 9 hodin večer.
Byly to moc hezké zážitky prošpikované
humornými okamžiky. Vzpomínám si, jak při
jedné mši dirigent při nástupu do první části
mše zavadil o pultík s notovou partiturou, jež
se poroučela k zemi a my zpívali tuto část
mše jak se říká spatra. Díky řadě zkušených
pěvců to vánoční sbor zvládl a na část další
to již bylo v pořádku. Rovněž při závěrečné
písni celé mše „Narodil se Kristus Pán“
dirigoval kapelník tak energicky, že málem
přeskočil z kůru do hlavní lodě kostela. Je
však nutno podotknout, že stál před sborem,
jehož chorál – co se týče síly a kvality
intonace – neměl chybu. Zásluhu na tom
měly dílem skvěle rozezpívané hlasy členů
vánočního pěveckého tělesa a rovněž léčivé
babické kapky, které měly příznivý vliv na
hlasivky zpěváků.
Po skončení mše v babickém kostele šli
někteří domů, další na koledu a někteří
na mši půlnoční, jež začínala na přelomu
dne Štědrého a Božího narození v kostele
v nedalekých Křtinách.
Takové Vánoce byly za mých mladých
let. Mnohdy nechyběla bohatá sněhová
pokrývka.
Josef Ševčík
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USNESENÍ – 619
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý, 2. Marek Starý,
3. Miroslav Martykán, 4. Miroslav Pelant,
5. Jaroslav Panuš, 6. MVDr. Radek Sotona
7. Ing. Petr Šťasta, 8. Mgr. Tomáš Krmíček
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
projednalo
a schvaluje uzavření VPS a výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
s ORP Šlapanice. Uzavřením této smlouvy
pověřuje starostu obce. Pro – 8
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
smlouvy o zřízení věcných břemen se
společnosti EON na vedení NN a VN:
Parcela č.
Poplatek Kč Lokalita
563
1200
Mordovny
609/1
a 628/1
2500
Trafo na Skoku
36/2
a 36/5
3000
Nováková
Pro – 8
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
smlouvu se Státním pozemkovým úřadem
na bezúplatný převod pozemku 788/8 do
vlastnictví obce. Pro – 8
4. Zastupitelstvo
obce
projednalo
a schvaluje smlouvu č. JMK060386/19/OKH
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši
145.000,-Kč na podporu JSDH. Pro – 8
5. Zastupitelstvo
obce
projednalo
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Zastupitelstva obce
ze dne 4. září 2019
a neschvaluje příspěvek na automobil pro
sociální služby firmy SANUS. Pro – 8
6. Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá
návrh na odprodej obecního pozemku pč.
1306/18. Pro – 8
Zastupitestvo obce projednalo a zamítá
návrh na odprodej obecního pozemku pč.
853. Zastupitelstvo obce souhlasí s možností
položení zámkové dlažby na náklady
žadatele. Pro – 8
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
výši příspěvku na integrovanou dopravu
JMK na rok 2020 ve výši 64.200,-Kč
a ukládá starostovi zapracovat tuto částku do
rozpočtu na rok 2020. Pro – 8
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
rozpočtové opatření číslo 4 sestavené k 3. 9.
2019 viz. příloha.
Pro – 6 / Proti – 2 (Sotona, Martykán)
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
navýšení počtu obecních zaměstnanců
o pracovníky RS Pastelky Babice nad
Svitavou – 2 x HPP, 1 x ČPP a 1x dohoda o
provedení práce/pracovní činnosti.
Pro – 8
10. Starosta obce informoval o možnostech
k vypracování projektů na dotace,
zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
zadání studie OPŽP v katastru naší obce
a vypracování architektonické studie na
dotaci na přírodní hřiště.
Pro – 6 / Zdrželo se – 2 (Šťasta, Krmíček)
V Babicích nad Svitavou dne 4. 9. 2019
Zapsal: Starý Marek

USNESENÍ – 719
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý, 2. Marek Starý,
3. Miroslav Pelant, 4. Jaroslav Panuš, 5.
MVDr. Radek Sotona, 6. Josef Jahoda
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 potvrzuje usnesení
č. 619 v plném znění, tak jak bylo dne 4. 9.
2019 zapsáno, viz příloha č. 1. Pro – 6
2. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
souhlasí s principy Zdravého kraje
a pověřuje starostu obce vyřízením přístupové
agendy a schvaluje začlenění obce Babice
nad Svitavou do tohoto projektu. Pověřeným
zástupcem je starosta obce. Pro – 6
3. Zastupitelstvo obce schvaluje po akceptaci
připomínek sportovních organizací "Plán
rozvoje sportu obce Babice nad Svitavou
2019 – 2024" ve znění viz příloha č. 2. Pro – 6
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
"Spisový a skartační řád" obce Babice nad
Svitavou viz příloha č.3. Pro – 6
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
rozpočtové opatření číslo 5 sestavené
k 22. 10. 2019. Pro – 6
6. Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. dle §38 projednalo
a schvaluje koupi nemovitostí zapsaných
na LV č. 89 v k. ú. Babice nad Svitavou,
jmenovitě nemovitost č.p. 31 (481)
a přilehlé pozemky (483 a 484). Dále
zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavření
kupní smlouvy s vlastníky výše uvedených
nemovitostí, jelikož se jedná pro obec
o strategickou nemovitost, jejíž vlastnictví

Zastupitelstva obce
ze dne 23. října 2019
umožní obci vytvoření bezpečného
průchodu podél krajské komunikace k ZŠ
a MŠ. Sjednaná cena je 4.000 000,-Kč.
Pro – 5 / Zdrželo se – 1 (Pelant)
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
výsledky VZ na dodavatele traktoru
a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy,
dle veřejnou zakázkou daného pořadí:
č.1 - MITRENGA s.r.o.
1.571 790,-Kč
č.2 - AGRICO s.r.o.
1.573 000,-Kč
č.3 - VÁCLAV KUBÍK a spol. s r.o.
1.564 530,-Kč
č.4 - BOHATEC s.r.o 1.541 540,-Kč
Vítězem VZ je firma BOHATEC s.r.o.
Vážany 25, 680 01 Boskovice.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu
obce nákupem sněhové radlice a to tak,
aby bylo možné provádět zimní údržbu.
(V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. dle
§38.) Pro – 6
8. Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje
starostu obce k uzavření rámcové smlouvy
s Právní kanceláří Mgr. Jany Zwyrtek
Hamplové (AK pro veřejnou správu).
Dohoda o odměně advokáta a způsob
úhrady: viz. zápis ze zastupitelstva
23. 10. 2019. Pro – 6
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
mimořádný příspěvek na koupi fotbalových
branek pro juniorské týmy ve výši
40.000,-Kč. Pro – 6
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
darování prodlouženého vodovodního řádu
v delce 28,1 m do společného majetku Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko
a pověřuje starostu obce uzavřením darovací
smlouvy. Pro – 6
11. Zastupitelstvo obce projednalo návrh
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na zakoupení osvětlení na vánoční strom
a schvaluje zakoupení sady osvětlení Flash
teple bílá za cenu 23.631,-Kč. Pro – 6
12. Zastupitelstvo obce projednalo návrh
na zakoupení obecních stánků a schvaluje

USNESENÍ – 819
Přítomni:
1. Ing. Eduard Levý, 2. Marek Starý,
3. Miroslav Pelant, 4. Jaroslav Panuš,
5. MVDr. Radek Sotona, 6. Josef Jahoda,
7. Ing. Petr Šťasta, 8. Mgr. Tomáš Krmíček,
9. Miroslav Martykán
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 projednalo a schvaluje
návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Pro – 7 / Zdrželo se – 2 (Šťasta, Krmíček)
2. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s návrhem OZV č. 01/2019 poplatky za
svoz komunálního odpadu a OZV č.2/2019
poplatky ze psů. Pro – 9
3. Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. dle § 38 projednalo
a schvaluje koupi vozidla Fiat Ducato Maxi
35 L2H2. Pro – 8 / Zdrželo se – 1 (Panuš)

nákup dvou obecních stánků do max. výše
50.000,-Kč. Pro – 6

OBEC BABICE NAD SVITAVOU VYHLAŠUJE
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

V Babicích nad Svitavou dne 23. 10. 2019
Zapsal: Starý Marek
Zastupitelstva obce
ze dne 25. října 2019
4. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s návrhem „Střednědobého návrhu rozpočtu
na období 2020-2021“. Pro – 9
5.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností E.ON na vedení
NN č. 1030047966/002/V – (Hladký), na
p. č. 563 (Obec Babice nad Svitavou). Pro – 9
6. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
převzetí finančního daru od pana Petržely
(železný šrot) ve výši 2.800 Kč. Dar je
určen pro nákup vánočních dárků do dětské
skupiny Pastelky. Pro – 9
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro
Dětský domov Dagmar. Pro – 9
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
nákup dárkových předmětů do max. výše
20.000 Kč. Pro – 9
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
navýšení počtu zaměstnanců o jednoho.
Pro – 9
V Babicích nad Svitavou dne 25. 11. 2019
Zapsal: Starý Marek

POŽADAVKY
Ž
NA FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE BEZ ŽÁNROVÉHO OMEZENÍ ZOBRAZUJÍCÍ
BABICE NAD SVITAVOU, JEJICH BLÍZKÉ OKOLÍ, PŘÍRODNÍ
KRÁSY ČI ŽIVOT V NAŠÍ OBCI. VYLOVTE Z ARCHIVŮ
A DATABANK VAŠE NEJLEPŠÍ SNÍMKY!
FORMÁT: JPG / VELIKOST: MINIMÁLNĚ 2 MB
KATEGORIE:
1. FOTOGRAF JUNIOR (DO 15 LET)
2. FOTOGRAF SENIOR (OD 15 LET)
VAŠE FOTOGRAFIE ZASÍLEJTE NA ADRESU:
OBEC@BABICE-NAD-SVITAVOU.CZ
PŘEDMĚT: BABICKÉ ZRCADLENÍ 2020
DÁLE PŘIPIŠTE: JMÉNO, MÍSTO POŘÍZENÍ, VĚK
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 30. BŘEZNA 2020
V DUBNU 2020 SE BUDE KONAT VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ.
PRAVIDLA SOUTĚŽE NA
WWW.BABICE-NAD-SVITAVOU.CZ
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