Červenec 2009

B AB I CK Ý Z P R AV O D AJ
Zprávy z radnice
Úvodní slovo
Naši občané, kteří si najdou každý měsíc chvilku ke čtení Babického
zpravodaje, se tentokrát mohou těšit na celou řadu zajímavých informací.
Témata tentokrát zahrnují informace o tom, co se v obci událo nebo plánuje,
řešení různých otázek nebo také kus babické poezie.
Zároveň bychom rádi na úvod přivítali do Redakční rady nového kolegu, který
se bude podílet především na grafické stránce Babického zpravodaje. Tímto
novým členem se stává Petr Sax a už teď se můžeme těšit na nějakou hezkou
grafiku, která bude součástí zpravodaje.
Svoz odpadu
V měsíci červenci bude komunální odpad odvážen v úterý 7. a 21. Stále platí,
že svoz probíhá v odpoledních hodinách.
Současně považujeme za nutné si v této sekci říct více o třídění odpadů. Obec
se může chlubit jedním z nejnižších poplatků za svoz odpadu na celé Jižní
Moravě a přesto má kvalita procesu třídění stále rezervy. Někdy to u
kontejnerů vypadá jako na smetišti, protože se tam objevují autoskla, drátěná
skla, pneumatiky, kočárky, počítače a jiné odpady, které tam rozhodně nepatří
a na kráse obce také nepřidají. Pokud jsou kontejnery přeplněny, není možné
skládat papír a PET lahve vedle nich s pocitem, že já mám doma pořádek a
venku mě to nezajímá. Vždy je možné umístit odpad do některého z jiných
kontejnerů nebo pár dní počkat, než dojde k jejich vyvezení.
Odpady, které vzniknou u nás doma, můžeme tímto s vynaložením minimální
námahy odevzdat odborníkům. Ti pak zajistí jejich „další život“ = recyklaci.
Například z recyklovaných PET lahví lze vyrábět oblečení, vlasce, výplně
spacích pytlů, psí boudy nebo také součásti do osobních automobilů.
Ale má-li to mít smysl, je třeba odpady třídit pořádně. Tím nechceme říct, že je
Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček, Petr Sax, Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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žlutého kontejneru (i když to určitě zpříjemní celý proces zpracování). Nutností
ovšem je obyčejné sešlápnutí PET lahve, protože do kontejneru se tím vejde
více než čtyřnásobek lahví.
Oprava silnice KaniceKanice-Babice
Do třetice všeho dobrého se vracíme k tomuto tématu. Květnovým Babickým
zpravodajem jsme alarmovali naše občany k podpoře opravy této komunikace.
V červnovém čísle jsme již slibovali opravu, která byla zajištěna.
V červencovém vydání Babického zpravodaje zbývá jen konstatovat, že
komunikace je celoplošně opravena. Doufejme, že veškeré další akce tohoto
typu bude možné takto zrealizovat.
Volby do Evropského parlamentu
Níže vám přinášíme souhrnné výsledky voleb do Evropského parlamentu.
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:

771

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

293

Počet odevzdaných úředních obálek:

293

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:

290

Účast v %:

38

Počty platných hlasů za jednotlivé strany:
Libertas.cz

3

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 34
Věci veřejné

9

Občanská demokratická strana

99

Suverenita (koalici tvoří: Strana zdravého rozumu, POLITIKA 21) 7
Volte Pravý Blok

2

Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa

5

Evropská demokratická strana

5

Demokratická Strana Zelených

3

Národní strana

1

SDŽ-Strana důstojného života

2

Moravané

2

Liberálové.CZ

2

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy

2

Komunistická strana Čech a Moravy

27
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20.6.2009, ZÁSAH: Likvidace vosího hnízda (Babice nad Svitavou č.p. 274)

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA

14

20.6.2009, 130 let od založení SDH Lipůvka

Strana svobodných občanů

3

-

účast naší jednotky SDH na oslavách 130. výročí SDH Lipůvka

SNK Evropští demokraté

10

-

jednotka vystavovala techniku DA T 805 a motorovou stříkačku Praga

Strana zelených

8

Dělnická strana

1

Na závěr ještě chceme upozornit, že na nástěnce umístěné na hasičské

NEZÁVISLÍ

1

zbrojnici, naleznete aktuální články:

Česká strana sociálně demokratická

50

-

jak postupovat a jak si počínat při povodních

-

dopis velitele JSDH s reakcí na spekulace ohledně fungování JSDH

Údržba obecních ploch
Obecní zaměstnanci a brigádníci se starají o obecní veřejnou zeleň sekáním
trávy nebo také výsadbou a střihem dřevin. Snahou je zvládnutí maximálního

Služby

množství těchto ploch na esteticky přijatelné úrovni, ale vzhledem k řadě
Kadeřnictví

dalších úkolů není možné zvládnout veškeré obecní plochy. Proto nezbývá než

Rádi bychom informovali naše spoluobčany, že dochází k rozšíření služeb

poděkovat všem, kteří udržují obecní plochy zametením přilehlé komunikace

Kadeřnictví v budově požární zbrojnice.

nebo také pokosením trávy před domem.

Chantall cosmetics studio

- kosmetika a Lymfatické masáže

Lymfatické masáže

- jde o zdraví prospěšnou jemnou masáž

Reakce na Listy ODS – starosta Miroslav Martykán

lymfatických cest, která pomáhá odtoku přebytečné vody a toxických

„Vážení občané,

látek z těla

předem se omlouvám za následující reakci na poslední Listy ODS. Právě tu

Kontakt:

přede mnou leží nákladně a v barvě vyvedené BABICKÉ LISTY ODS kupodivu s

Zuzana Holomková

-

ptákem bílým v modrém podkladu. I v tomto se tento projev jaksi nepřidržuje

608 641 178

stranické tradice a neodpovídá pravdě. Nejsem nijak nadšený z prezentace lží,
Masáže uvolňovací a relaxační

polopravd a zatahování předvolební kampaně vrcholové politiky na malou

Masáž se může stát prostředkem, který nám může pomoci vzepřít se

vesnici. Politická příslušnost je svatým právem a jako starosta za nezávislé

nemilosrdnému návalu práce a neshod ve svém okolí. Je to řeč doteku. Řeč

seskupení jim takovou politickou příslušnost nevyčítám a naopak ji oceňuji,

každému srozumitelná, kterou můžeme použít k utišení bolesti, zmírnění

pokud je uplatňována ve prospěch státu a obce patřičným způsobem.

napětí a uklidnění.

V prvním odstavci zmíněných listů je popsáno, jak sdružení ODS prosazovalo

Kontakt:

nástavbu zdravotního střediska na mateřské školce, avšak zastupitelstvo po

Jaroslava Martykánová

-

dlouhé diskusi odsouhlasilo jako prioritu dobudování sportovního areálu.

607 650 727

Pravda je taková, že bylo rozhodnuto bez dlouhé diskuse ve prospěch
sportovního areálu, a to z těchto důvodů:

Otevírací doba je dle dohody.

- na stavbu zdravotního střediska není projektová dokumentace (pouze studie)
- není vydáno stavební povolení

Babická poezie
Další 2 strany už budou patřit příspěvku, který pro Babický zpravodaj připravil

- cena stavebních prací je v rozsahu 5 – 6 mil. Kč

nový člen Redakce. Doufáme, že si ho řádně užijete a zároveň věříme, že se do

- stavba se nedá stavět etapově

dění v naší obci třeba cestou Babického zpravodaje zapojí i ostatní občané.

Všichni se shodli na tom, že dostat podporu na sportovní areál z rozpočtu JMK
je jednodušší a výhodnější.
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V další části se můžete dočíst, jak ODS zajišťuje veškeré dotace, vše řídí a

Organizace a spolky

organizuje. V praxi to vypadá tak, že obec o něco zažádá nebo udělá a později

Zdravotní středisko

se dozvíme, že to vlastně udělala ODS. Například krajské dotace dostáváme

Od 1.7.2009 do 31.8.2009 se nebude ve středu odpoledne ordinovat.

pravidelně každý rok od roku 2003. Dotace jsou jedna věc, ale k tomu patří
také spousta přípravné práce. Zpracování projektové dokumentace, vyřízení

Obecní knihovna

stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci, vypsání výběrového řízení,

Prázdninový provoz v obecní knihovně bude následující:

kontrola stavby v průběhu realizace, kolaudace stavby, závěrečné vyhodnocení

úterý 14.7.2009 15.00-17.00

dotace, a to jsou v součtu stovky hodin strávených v terénu a kanceláři.

úterý 28.7.2009 15.00-17.00

Od krajských voleb (kromě návštěvy jednoho zastupitelstva) o ODS nikdo

úterý 11.8.2009 15.00-17.00

neslyšel a najednou se dozvídáme, že místní sdružení ODS zrovna na den

úterý 25.8.2009 15.00-17.00

voleb do Evropského parlamentu slavnostně otevírá obecní fotbalové hřiště.
V dalším odstavci se dočtete, jak na posledním zastupitelstvu pan starosta

Sbor dobrovolných hasičů

oznámil, že oprava silnice do Kanic nebude podle SUS Blansko možná.

5.6.2009, Výcvik zásahové jednotky

Pravda je taková, že pan starosta oznámil, že celoplošná oprava cesty na

-

Kanice je dohodnutá na 95% a považuje za vhodné využít tlaku stížností

první pomoci

občanů na organizace JMK - uveřejněno v Babické zpravodaji. Dále bylo

-

zastupitelům sděleno, že oprava cesty na Křtiny bude provedena pouze

14.6.2009, Dny Hasičů v Adamově

záplatováním a celoplošná oprava v letošním roce nebude možná.

-

ODS se sama staví do role aktivní organizace nepochopené zastupitelstvem

Praga na oslavách výročí města Adamov

obce. Podle mého názoru se zastupitelstvo chová velmi rozumně a nikdy

19.6.-21.6.2009, Sběr kovového odpadu

neblokovalo správnou věc. Obecní úřad nemá žádné dluhy, neprodává majetek

-

s vidinou krátkodobých zisků, neuzavírá žádné nevýhodné smlouvy do

do nedělního odpoledne

budoucna a naopak se stará o svěřený majetek.

19.6.2009, ZÁSAH: Požár RD, Babice nad Svitavou č.p. 303

Nejsem příznivcem takovýchto dopisů občanům, reaguji na to velmi nerad a je

-

Vyprošťování osob z vozidel po dopravní nehodě a poskytnutí
Kondiční jízdy strojníků se zásahovou technikou
Výstava naší historické techniky DA T 805 a dvoukolové stříkačky

Sběr kovového odpadu, který se vlivem nepříznivého počasí protáhl až

Hasiči se dozvěděli o požáru, při kterém se zranila devítiletá dívka,

to první reakce na dlouhé řady ataků hlavních představitelů místního ODS. Co

krátce před pátou hodinou ráno. Rodinný dům vyjeli hasit hned čtyři jednotky

je tímto sledováno se můžeme domnívat, ale nejsem si úplně jistý, že je to

hasičů a jako první se k požáru během 10 minut dostavili dobrovolní hasiči

zrovna v úvodu zmiňovaná práce a jednání ve prospěch naší obce.“

z Babic. V době jejich příjezdu již byli všichni obyvatelé venku z domu. Při
průzkumu v dýchací technice pak zjistili, že hoří v jedné místnosti v podkroví.

Společenská kronika (květen)
květen)

Místní dobrovolní hasiči se nejprve snažili zabránit dalšímu šíření ohně z

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našim spoluobčanům:

podkroví na střechu a do dalších místností. To se jim s pomocí přenosných

JMÉNO

VĚK

Č.P.

hasících přístrojů podařilo. Po příjezdu dalších jednotek se snažili hasiči dostat

Hlaváčová Helena

60

170

oheň pod kontrolu. Nasadili proto tři útočné proudy a hasili nejen hořící
místnost, ale ochlazovali také střechu a ohořelé zařízení.

Urdihová Miloslava

60

278

Horáková Marie

65

45

Požár hasiči nakonec likvidovali téměř dvě hodiny. Samotný oheň poškodil

Luner Jaroslav

65

61

jeden pokoj v podkroví a kouř se zplodinami poničil další místnosti. Podle

Patloka Vilém

75

2

vyšetřovatele způsobil oheň škodu za tři sta tisíc korun. Příčina vzniku požáru

Kovář Jan

85

216

je zatím stále předmětem vyšetřování.
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