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Místní kaple postavena roku 1863

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
od počátku svého působení se snažím, aby naše obec měla vše, co v
jiných obcích je již dávno samozřejmé. V noci začalo svítit veřejné osvětlení, v
zimě se pravidelněuklízí a sypou vozovky, probíhá pravidelná údržba veřejné
zeleně, opravila se část místních komunikací a začalo fungovat mnoho
dalších běžných služeb, které již dnes, po dvou letech, považujete zcela
správně za samozřejmé.
Stejnou samozřejmostí je v jiných fungujících obcích i vydávání obecního
zpravodaje, který společněs internetovými stránkami a veřejným rozhlasem
slouží k informování občanů o aktuálním dění v obci. První vydání toho
našeho „Babického zpravodaje„ máte právě v rukou. Bude zatím vycházet
čtvrtletně a jeho jednoduché a skromné grafické zpracování odpovídá
finančním možnostem obce. Bude distribuován zdarma do každého domu
v obci a navíc bude k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
Obsahově bude zaměřen na informace o činnosti obecního úřadu,
společenských a sportovních organizací, knihovny a kulturního zařízení.
Získáte v něm informace o plánovaných akcích v obci, bude obsahovat
společenskou kroniku a články zabývající se historií obce.
Chtěl bych Vás tímto rovněž vyzvat ke spolupráci a požádat Vás
o příspěvky do tohoto našeho obecního zpravodaje. Můžeme zde nejenom
informovat, ale i rozvinout diskuzi na Vámi zvolené téma. Veškeré Vaše
dotazy rád veřejně zodpovím.
Přeji tomuto „plátku„ úspěch u Vás čtenářů a věřím, že bude zaplněn
spoustou informací o tom, jak se zvelebuje naše obec, jak je úspěšná a jak
rádi a v dobrých vztazích tady žijeme.

Vladimír Blažejovský
starosta obce

Slovo kronikáře obce
Milí sousedé!
Obracím se na Vás všechny pravověrné „BABIČÁKY“ tímto
starodávným, dalo by se říci historickým oslovením. Pamětníci si jistě
připomenou, že tímto oslovením začínaly schůze o důležitých otázkách naší
obce.
Proč připomínám slovem historickým? Naskýtá se totiž možnost
vybudovat stálou expozici (chcete-li vzletně – muzeum) o minulosti naší
krásné obce. Jestli se ptáte pročnyní (nebo až nyní), odpovím tím, že dozrála
doba, kdy snad všechny předpoklady pro založení expozice se naplnily až
teď.
Tak především:
-

přes obec vede cyklostezka,

-

záměr majitelů dráhy Zastávka-Zbýšov vybudovat výletní
úzkorozchodnou trať, která by vedla přes dolní konec naší obce,

-

babickým lesem ze Zastávky, kolem dolu Ferdinand, snad povede
naučná stezka po bývalých důlních dílech,

-

Babice se rozrůstají co do velikosti, což se nedá s úspěchem říci
o okolních vesnicích (viz Zelený vrch, horní konec obce) a co do
krásy – viz Dolní ulice.

-

To hlavní nakonec. Je na našich zastupitelích, zda dům č.p. 31 na
Návsi nechají zbourat nebo jej nechají opravit a bude využit k
uvedeným účelům. Stojí totiž na tom nejlepším místě, přímo učený
k vybudování této expozice.

Proto se obracím na Vás, milí sousedé. Pokud byste mohli přispět, a to
nemyslím finančně, ale starými fotografiemi, dokumenty i vzpomínkami,
starými nástroji a vším, čímž si myslíte, že by to obohatilo naši expozici,
prosím přispějte.
Budu velmi rád, když alespoňrozproudím diskuzi na toto téma. I když se
tento záměr s expozicí nepodaří, tak má výzva platí. Chci zachovat pro příští
generace alespoň obraz toho, jak žili naši předkové.
Současněse obracím i na pamětníky – strašněrád bych přivítal
spolupracovníky. Čím více nás bude, tím lépe a dílo se podaří.
Jan Tondl

Klub seniorů Babice u Rosic

Jistě každý náš občan již alespoňjednou zaslechl v místním rozhlase
zprávu, že v kulturním domě se koná společné setkání všech babických
seniorů. Chtěli bychom vysvětlit smysl a poslání tohoto klubu a průběh
a program společných setkání.
Na návrh přípravného výboru schválilo Zastupitelstvo obce Babice u Rosic
v roce 2004 ustavení Klubu seniorů jako zájmového sdružení občanů, kteří
svým věkem splňují předpoklad ukončeného zaměstnání (průměrně 55-60 let)
a nechtějí další část života trávit pasivně před televizní obrazovkou apod.
Tito naši spoluobčané – horní věková hranice není stanovena – se schází
pravidelně 1x měsíčně na již zmíněných společných setkáních. Pro tento účel
jim obec zajistila v KD potřebnou místnost.
Program těchto setkání si zajišťují a vytváří senioři sami a většinou se
skládá z těchto bodů:
-

Informační přehled významných událostí a výročí za uplynulé
období.

-

Detailnější seznámení s významnými autory a jejich díly, např.
J. Werich, K. H. Mácha, K. J. Erben, J. Verne, ale také naši rodáci
L. Hradecký a J. Sedláček a jejich písničky.

-

Jaroslav Nevřiva připravuje zajímavosti a eseje z historie obce, a to
jak z té dávné, tak nedávno minulé – z našeho mládí.

-

Jan Tondl připravuje výpisy z obecní kroniky k významným
událostem v životěnašich předků, jejich zvyky a obyčeje (vánoce,
velikonoce, pouť).

-

Přizvání hostů. Setkání navštívil již 2x pan starosta, který seznámil
přítomné se situací a perspektivou obce a odpovídal na dotazy.
Velmi zdařilá byla návštěva skupiny Roveři, se kterou si všichni rádi
zazpívali.

-

Po ukončení tohoto – dá se říci kulturního programu – začíná hlavní
bod setkání, kdy si jeho účastníci navzájem povídají, poslouchají
hudbu, zazpívají si, případně i zatančí. Jako občerstvení (za
symbolické ceny) je vždy připravena káva, čaj, limonáda, pivo, víno
a něco sladkého nebo slaného k zakousnutí.

Rádi mezi sebou přivítáme babické rodáky, dnes v seniorském věku, kteří
v Babicích nebydlí. Ale hlavně VY, BABIČÁCI, neostýchejte se a přijďte mezi
nás! Je to prima!

Příští setkání, o kterých Vás budeme ještě informovat v obecním rozhlase,
se budou konat 10. září, 27. října, 24. listopadu a 29. prosince v kulturním
domě.
Vlastimil Křivánek

Obecní knihovna

Součástí kulturního dění v naší obci je obecní knihovna. Chceme Vás v
našem zpravodaji postupně seznamovat s její historií, současností a zamyslet
se i nad její budoucností.
Jak je uvedeno v místní kronice, byla veřejná obecní knihovna zřízena
dle rozhodnutí obecního zastupitelstva v prosinci roku 1920. Prvním
knihovníkem byl jmenován pan Jaroslav Šindelář. Činnost knihovny řídila
knihovní rada. Na svoji činnost obdržela od obecního zastupitelstva 5.000,Kč. Byla umístěna ve volné světničce ve staré škole. Na uložení knih byla
zapůjčena skříň od politické organizace a stůl a 4 židle byly získány z
místního hostince. Jejich opravu provedl místní stolař pan Lehner.
Po zajištění všech přípravných prací a nakoupení knih u knihkupce
Kočího v Brně, bylo 20. 4. 1921 občanům na schůzi v místním hostinci
oznámeno zahájení činnosti obecní knihovny. Půjčovní doba byla stanovena
na neděli od 10 do 12 hod. Knihovna měla 180 svazků – 153 knih zábavných
a 27 poučných. Tolik o historii.
Dnes je knihovna umístěna v kulturním domě. Knižní fond čítal k 31. 12.
2004 celkem 2 537 svazků, z toho 850 pro mládež. Pro nejmenší je zde 160
knížek pohádek, říkadel, skládaček atd., včetněčasopisu Mateřídouška.
Půjčovní doba je každou středu od 16 do 18 hod.
K podrobnějšímu členění knižního fondu, jako i další kapitole z historie
knihovny a její budoucnosti včetně zavedení internetu pro všechny zájemce
se vrátíme v dalších číslech našeho zpravodaje.
Vlastimil Křivánek

Výměna dokladů

Nařízením vlády č. 612 ze dne 16. 11. 2004 se stanoví lhůty pro
výměnu občanských průkazů bez strojověčitelných údajů. V souladu s tímto
nařízením jsou občané ČR povinni provézt výměnu občanského průkazu bez
strojověčitelných údajůtakto:
Občanské průkazy:
OP vydané do:

Výměna nejpozději do:

Žádost podat do:

31. 12. 2005
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008

30. 11. 2005
30. 11. 2006
30. 11. 2007
30. 11. 2008

31. 12. 1994 (knížka)
31. 12. 1996
31. 12. 1998
31. 12. 2003

Řidičské průkazy:
Řidičský průkaz vydán:
1. 7. 1964 -31. 12. 1986
1. 1. 1987 -31. 12. 1991
1. 1. 1992 -31. 12. 1993
1. 1. 1994 -31. 12. 1996
1. 1. 1997 -31. 12. 2000
1. 1. 2001 -30. 04. 2004

Výměna řidičského průkazu do:
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013

Blahopřání
Všem občanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 2005 oslaví svá významná
životní výročí, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, osobní spokojenost a další
krásné roky prožité v kruhu svých blízkých a přátel.
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan

Anna Pallová
Josef Nejedlý
Helena Peterková
Vladimír Brázda
Antonín Nezbeda
Jaruška Hájková
Anna Horká
Božena Hořínková
Věroslav Patera
Hedvika Hájková
Jiřina Staňková
František Foral
František Foral

Výhon č. 152
Zahrady č. 171
Výhon č. 145
Hájíček č. 159
Výhon č. 35
Náves č. 15
Dolní č. 25
Nová č. 191
Výhon č. 142
č.p. 203
Výhon č. 140
Náves č. 4
Náves č. 18

Ochranné roušky
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se sídlem v Brně předal
na Obecní úřad v Babicích ochranné roušky OR-1, určené k ochraně
dýchacích cest obyvatelstva, které se nachází v zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany. Tyto ochranné roušky by byly použity v případě
provozní havárie JEDU k ochraně dýchacích cest po dobu provádění
evakuace osob z postiženého území do prostoru náhradního ubytování v
souladu s plánem evakuace.
Ochranné roušky jsou určené pro každou osobu s trvalým pobytem v
obci, včetnědětí. Každý občan obdrží 2 ks roušky s tím, že 1 kus si ponechá
doma a 1 kus uloží na pracovišti, školském nebo předškolním zařízení.
Ochranná rouška OR-1 je určena k jednorázovému použití.
Prosíme občany, aby si tyto ochranné roušky vyzvedli na Obecním
úřaděv Babicích u Rosic po vyhlášení obecním rozhlasem v tyto úřední dny:
Po:
St:
Čt:

8 – 12
8 – 12
8 – 12

a
a
a

13 – 17 hod.
13 – 17 hod.
13 – 17 hod.

Kontejner na velkoobjemový odpad – šetřeme všichni!
Kontejner na velkoobjemový odpad je podle obecní vyhlášky určen k
ukládání směsného komunálního odpadu, který neobsahuje složky, které se v
obci třídí /PET lahve, sklo, železo/, neobsahuje nebezpečný odpad
/akumulátory, pneumatiky, obrazovky, léky/ a nelze ho vzhledem k jeho
rozměrům uložit do sběrných nádob v domácnostech /popelnic/, případně do
plastových pytlů k nim.
Sběr odpadu uloženého do popelnic a plastové pytle přidané k nim, jsou
bez ohledu na množství, v ceně účtované za svoz komunálního odpadu.
Likvidace velkoobjemového odpadu v kontejneru v této ceně však není. Cena
za likvidaci jednoho kontejneru je cca 7.000 Kč. Pokud naroste počet
zaplněných kontejnerů, částka za jejich likvidaci navýší v příštím roce poplatek
za likvidaci odpadu, který každý z nás musí zaplatit.
Šetřeme proto svoje peníze a neukládejme do kontejneru na
velkoobjemový odpad to, co se dá uložit do popelnic nebo do pytlů k nim.
Vladimír Blažejovský
starosta obce

Zde je místo pro Vaši reklamu

Babický zpravodaj – vydává obec Babice občanům zdarma
Příspěvky, námitky a inzerci posílejte na tyto kontakty:
•
•
•
•

Obecní úřad Babice, Náves 14, 664 84 Zastávka u Brna
546 431 739, 546 430 565
starosta@babiceurosic.cz
info@babiceurosic.cz

Další informace hledejte na internetových stránkách obce: www.babiceurosic.cz

