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Mateřská škola

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
závažným problémem naší obce je ničení obecního a soukromého
majetku. Z návsi zmizely lavičky, obrubníky z parku skončily v rybníce,
dopravní značky nestačíme opravovat, lampy veřejného osvětlení jsou
prostříleny vzduchovkou, byl zbourán plot od rodinného domu, ze hřbitova
mizí výzdoba, čekárna u autobusové zastávky je soustavně rozbitá….
V tomto, zcela jistě neúplném výčtu, bych mohl pokračovat a věřím, že každý
z Vás by si našel něco, čím ho doplnit. Ničení majetku a pouliční kriminalita je
bohužel negativním jevem moderní doby a potýkají se s ní všechny obce
a města. V naší obci je tento špatný jev ještě znásoben pořádáním „kulturních
akcí“ v pronajatém kulturním domě.
Obecní úřad se tímto problémem zabývá a bude zabývat i nadále a to se
vzrůstající intenzitou. Jednáme s nájemcem kulturního domu a vyvíjíme tlak
na zlepšení pořadatelské činnosti. Požádali jsme o spolupráci Policii ČR, která
zvýší kontroly v době nejčastějšího páchání této činnosti. Zvažujeme i otázku
uzavření smlouvy s Městskou policií Zbýšov nebo Rosice, která by na
požádání vykonávala svoji činnost na území naší obce.
V neposlední řadě je třeba vyzvat Vás, občany Babic, ke spolupráci
v této oblasti. Lhostejností přispíváme ke zhoršování situace. To, že dnes
nepoškodili můj majetek neznamená, že ho nepoškodí zítra. Nesvalujme vinu
jen na jiné a nenamlouvejme si, že nám škodí přespolní. Začněme si všímat
okolí, zajímejme se co dělají naše děti a nebojme se na lumpárny upozornit.
Nezachrání nás ani obecní úřad, ani policie ani zrušení akcí v kulturním domě.
Pomůže jen pojmenování viníků, jejich vystoupení z anonimity kolektivu,
zájem o vlastní děti a mládež. Vždycky platilo a platí, že doma si musí udělat
pořádek každý sám a tak je to i v obci.
Vladimír Blažejovský
starosta obce

Z historie obce

Vážení přátelé,
opravdu s radostí využívám „Babického zpravodaje“, abych všem jeho
čtenářům mohl připomenout tu radostnou a historickou událost, na kterou
všichni, ať už současní nebo minulí obyvatelé obce Babice, mohou být
právem hrdi.
Naše obec Babice, podle dosažitelných záznamů, patří totiž mezi
nejstarší osady v celém okolním kraji. Nejstarší písemný záznam o její
existenci byl nalezen v archivu benediktinského kláštera v Třebíči a ten uvádí,
že osada Babice, datováno rokem 1104, náleží do majetku tohoto kláštera.
Tato zjištěná skutečnost, uvedená již v několika publikacích, předbíhá o více
než 120 roků dřívější uváděné zjištění o první zmínce existence, datované
rokem 1228. Tehdy český král Přemysl Otakar I. za přítomnosti své manželky
Konstancie a syna Václava I. stvrzoval založení pannenského kláštera „Vallis
Mariae – Údolí Mariino“ v Oslavanech. Tento klášter cisterciánek založila
v roce 1225 paní Heivilda, patřící k rodu pánů z Miroslavi, která osadu Babice
a další přinesla do majetku kláštera věnem. Tuto příslušnost osady Babic do
majetku kláštera potvrzoval také papež Řehoř IX., který roku 1230 potvrzoval
majetek patřící oslavanskému klášteru.
Obec Babice zjištěním své existence již v roce 1104 dosáhla minulý rok
900 stého výročí od uvedení počátku své historie. Tehdejší osada
představovala asi 5 usedlostí, vytvářejících postupně okrouhlou náves
s protékajícím potokem, pramenícím na severovýchodním okraji založené
osady. Blízký les, již tehdy uváděný jménem „Báby“, byl jistě mimo tehdy
pěstované plodiny zdrojem obživy, poskytované lovem zde tehdy dosti hojné
zvěře.
Mimo tato zjištění, dokazatelná v časových záznamech, je také nutno
uvést, že podle zdejších nálezů a vykopávek lze usuzovat, že život a zalidnění
našeho katastru a blízkého okolí, sahá hluboko do doby před našim
letopočtem. Toto konstatování uvádí pan Augustin Kratochvíl – kaplan
v Popovicích, který se touto prehistorií kraje zabýval a svá zjištění zveřejňoval
publikacemi v Moravské vlastivědě. Zde, kromě jiného, se zmiňoval
o nálezech kamenného mlatu a spoustě zdobených střepů z různých nádob
a popelnic kolem žárových jam na katastru naší obce, Z toho usuzoval, že
v dávné minulosti zde procházely kočovné kmeny, později slovanské, živící se
lovem zvěře a toto údobí zařadil do časů stěhování národů.
Tyto nejstarší stopy dávné historie naší obce, od nálezů z doby před
naším letopočtem, přes písemné záznamy uváděné historií, až po osvobození
a události v roce 1945, jsem po více jak dvouleté mravenčí práci shrnul do
písemného souhrnu nazvaného „Stopy historie obce Babic“. V nich jsou
uvedeny skutečnosti z řady historických publikací, zápisů obecních kronikářů,
pamětníků a vlastních záznamů.

Tento souhrn historických událostí, vytvářející obraz života po několika
staletích v naší obci, jsem předal současnému starostovi obce panu
Blažejovskému, který mi slíbil, že vhodnou publikací těchto „Stop historie“
umožní občanům Babic nahlédnout do historie své obce, na kterou můžeme
být právem hrdi.
Jaroslav Nevřiva
Několik vzpomínek na Babice

/doslovný opis/
Vážená redakce!
Zasílám předplatné na Hospodáře. Jsem Vaším odběratelem hnedle 50
roků, zrovna to nevím, ale je to hezká chvíle. Rád bych věděl, jestli někdo
nepíše z našeho kraje. Pocházím z Babic u Rosic. Tam jsem vyšel obecnou
školu, kde jsem se naučil číst, psát a Boha znát, do kostela jsme chodili do
Rosic na velkou mši a po mši jsme se stavili v pivovaře na skleničku. Přes
Oboru domů cesta nebyla vždy stejná, někdy to šlo docela těžko do kopce,
obzvlášť když bylo náledí a museli jsme pomáhat holkám, neboť u nádraží byl
hodný kopec.
Nejkratší cesta šla do kopce přes Oboru. Na babické straně byla velká
borovice a na ní obrázek a tam strašilo. Já jsem chodil do tanečních hodin do
Rosic. Ty byly večer a když mě hoši-kamarádi utekli a já věděl, že musím
okolo obrázku, kde straší, jít sám, tak na mě přišlo všelijaké chvění. Strach?
Kdepak, vždyť jsme chodili za holkama a my z Babic a bát se? To by se příčilo
naší šabloně, my Babičáci jsme byli kavalíři! My jsme chodili na muziky do
okolních vesnic a málokdy jsme prohráli. Když to nešlo jináč, tak jsme
diplomatickou cestou, třeba okolo humen se ztratili. Byl to život, ne!
Jak by člověk nemohl milovat kraj, ze kterého vzešlo tolik šťastných,
radostných, bezstarostných chvil do dvaceti let. Tolik mě bylo, když jsem se
loučil a utíkal ve tmě na nádraží na Zastávku na vlak ve 4 hodiny ráno. Pocit,
který jsem měl tenkrát, cítím ještě teď, když píši toto a vzpomínám jak mi bylo.
Byl jsem odsouzen bez soudce, ale co mě čeká, to mě ani na mysl nepřišlo.
Zklamání, mám se přiznat, ale snad, milý čtenáři, prošel jsi podobnou periodu,
ve které cítíš zklamání sám. Snad už je to pud člověka jako zvířete, že
nemůže zapomenout, kde se zrodil.
Pamatuji případ, ve vesnici u sedláka bylo pod krovy řada hnízd
vlaštovčích, zdálo se, že ty samé vlaštovky přichází každý rok zpátky. Selka
se rozhodla poznamenat jednu a přesvědčit se, jestli přijde na druhý rok zpět.
Uvázali vlaštovce červenou pentličku a pustili jí ven. Druhý rok z jara, když se
vlaštovky vrátily z jihu, přiletěla ta samá vlaštovka a měla na krčku pentličku,

ale už nebyla červená nýbrž hnedle bílá od vody a slunce vybledlá. Tak vidíte,
jak to malé zvířátko má taky ten pud a tu nezničitelnou touhu po hnízdu, ze
kterého vyšlo. Pak se divíte, že někdo dá vše za to, co má nejraději?
Ano, je to domov a takový domov jsem měl já v Babicích a druhý domov
jsem měl v Americe, kde jsem myslel, že žádná bouře nemůže zničit to, co
jsme si sami vybudovali. Ale přece mě to neminulo. Zemřela mně žena 10.
září 1958 a tehdy jsem ztratil druhý domov.
Znamenám se z úctou
Stanislav Rutar
/Napsal Stanislav Rutar do „Hospodáře“ – ročník 70, č. 11 z 1. července 1960,
str. 561-562, vydal AUTOMATIC PRINTIG CO 1713 Cuming St. Omany 2,
Nebr./

Babické šlápoty 2005

Již po šestnácté uspořádali 10. září kamarádi a kamarádky z naší obce
vzpomínkový sraz u bývalého tábořiště na Chvojnici pod Ketkovským hradem.
Na místo srazu vždy chodili a dodnes chodí většinou pěšky, přestože jim již
pár křížků přibylo. Celé této akci dali příznačný název „Babické šlápoty“.
Nejen proto, že šlapali ještě v době táboření celou cestu pěšky
a dopravovali tak všechno potřebné tábornické vybavení, ale i proto, že
zanechali svoje šlápoty – stopy – v celé historii vzniku a rozvoje táboření
kolem řeky Oslavky.
A to již od doby, kdy jako členové Junáka zde prožívali část prázdnin
a každý další volný čas, ale i později, když byl Junák jako organizace zrušen.
Protože je to sraz vzpomínkový, začíná se vzpomínat hned od začátku
cesty. K jakým změnám došlo od minulého roku, k jakým vážným i veselým
situacím a příhodám docházelo v tom kterém roce. Samozřejmě se nejvíce
vzpomíná na dobu, kdy s tornou nebo „teletem“ na zádech a s podsadami
a stany na malém žebřiňáku, se překonávaly nástrahy této cesty.
Sraz všech účastníků, tedy i těch, kteří ze zdravotních či jiných důvodů
využijí veřejnou či soukromou dopravu, je vždy v Ketkovicích v restauraci
„U Mohelských“. Zde je zajištěno občerstvení a oběd.
Dále pokračují již všichni pěšky ke starému tábořišti na potoku Chvojnice.
Tam už se ozývají známé názvy jako – ostrůvek, tůňka, studánka, 3 smrky
atd. Každý z účastníků se v mysli přenese o nějaké ty roky zpátky a prožívá
znovu příjemné chvíle, kdy zde plápolal oheň, zpívaly se skautské, později
trampské písně, vařil se špenát z kopřiv, lovili se „bobříci“ atd.

Po společném fotografování pokračuje další cesta údolím Chvojnice až
k řece Oslavce. Tady se mohou účastníci srazu naposledy pohledem rozloučit
s Ketkovským hradem, v „kantýně“ naposledy osvěžit a pokračovat dále do
Senorad. Protože většina účastníků překročila již 6 křížků, byla letos zpáteční
cesta, díky starostovi obce, zajištěna dopravními prostředky. Návrat na Náves
byl po 16. hodině.
Letošního srazu se zúčastnilo celkem 36 kamarádů a kamarádek.
Nejstarším účastníkem byl Jan Sedláček. Nejmladším byl Jan Manoušek –
vnuk J. a A. Foralových. Nejvzdálenějšími byli Olga a Mir. Svobodovi
z Turnova. „Camrátka“ – visačky – zhotovil již tradičně kamarád Jaroslav Foral
– „Štika“.
To, že se této vzpomínkové akce zúčastňují i mladí, dává záruku, že
neupadne v zapomnění, ale bude žít dál, i když ti, kteří stáli u jejího zrodu, se
už nebudou moci zúčastňovat.
A proto už teď zveme všechny na další, již 17. „Babické šlápoty“, které se
uskuteční druhou sobotu měsíce září 2006.
Bezprostředně po návratu do Babic se účastníci srazu, jak již bylo
řečeno, většinou senioři, setkali s ostatními babickými seniory, kteří se
„šlápot“ nezúčastnili, na společné akci v přísálí kulturního domu. Setkání se
zúčastnil i starosta obce.
Zde bylo pro všechny připraveno občerstvení včetně pečeného selete.
Po ukončení normálního programu došlo k neformální besedě se starostou
obce, kdy si každý samostatně mohl s ním projednat svoje osobní radosti
a starosti.
V další volné a družné zábavě si účastníci popovídali, zazpívali a ti, kteří
nebyli příliš unaveni i zatančili. K družné zábavě přispěl i Jenda Sedláček,
který nám přinesl a přehrál dvě svoje skladby.
Všichni jednomyslně prohlásili dnešní dvě akce za velmi zdařilé, na které
by bylo nejen možno, ale nutno navázat v další činnosti klubu Seniorů.
Vlastimil Křivánek

Prosba k občanům

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás v následující záležitosti. V letech 1995-1996 se v naší
obci prováděla výstavba vodovodu a nových rozvodů el. energie a telefonu
(podzemní rozvody). Stejně jako v celé obci i v naší ulici byly nenávratně
rozebrány chodníkové dlažby a „asfaltový“ povrch vozovky překopán. Jak
v podélném směru na obou stranách, tak příčně pro každou domovní přípojku.
Navíc po uložení rozvodných sítí nebyl jejich zásyp správně zhutněn, takže se
postupně propadal.
Tato situace trvá již 10 roků. K narušení a devastaci zbytku „asfaltového“
povrchu přispěla také doprava těžkých nákladů na výstavbu rodinných domů
v horní části ulice. Dnešní stav je tedy takový, že původní bezprašný
„asfaltový“ povrch se změnil na místy zpevněnou, ale prašnou a značně
nerovnou vozovku. Chci zdůraznit slovo prašnou. Když je sucho, tak každé
rychleji projíždějící auto zvedne oblak prachu, který při větrání otevřenými
okny vniká do bytu. O neustálém čištění oken nemluvě. Na druhé straně, když
je mokro a nepráší se, tak bláto stříká až na fasády domů. Celkové řešení, jak
vozovky, tak chodníků, se stále odkládá a má se realizovat až po výstavbě
nové kanalizace. To je zatím v nedohlednu.
I v této době však obyvatelé ulice Nové chtějí bydlet jako lidi – bez
obtěžování prachem a blátem.
Chci Vás tedy, vážení spoluobčané, požádat o laskavost. Při jízdě v naší
ulici nesešlapujte plynový pedál až na podlahu. Třebaže na začátku ulice není
dopravní značka omezující rychlost – o kterou již delší dobu usilujeme –
jezděte zde prosím rychlostí 20-30 km/hod. Není to žádné zdržení, většina
motoristů z naší ulice tak jezdí. Zkuste se někdy podívat do zpětného zrcátka,
když jedete rychleji, jak se za Vámi zvedá mračno prachu.
Děkuji za všechny obyvatele ulice Nová.
Vlastimil Křivánek

Prosba k občanům
Vážení obyvatelé ul. Nová,
zcela chápu Vaši nespokojenost se stavem místní komunikace ve Vaší
ulici. Jak správně popisujete byl způsoben nedokončenou stavbou vodovodu
v letech 95-96, při které měl být povrch komunikace samozřejmě opraven.
Stejná situace byla téměř na všech místních komunikacích v naší obci. Nechci
se vyjadřovat k důvodům a zaviněním tohoto stavu, protože to nám k lepším
komunikacím nepomůže.
Oprava komunikací je prioritou našeho zastupitelstva a v současnosti
máme opraven povrch asi na polovině komunikací. V ul. Nová se oprava
doposud oprava neprováděla proto, že stav této komunikace je tak špatný, že
není co opravovat, a je třeba udělat komunikaci zcela novou, podobně jako na
ul. Dolní. Dalším důvodem je opravdu plánovaná stavba kanalizace, která je
vázána na získání státních prostředků.
Oprava ul. Nové je plánována na 1.pol. roku 2006. Není zatím ale
stanoven rozsah opravy, který se bude muset přizpůsobit množství získaných
prostředků a to jak z rozpočtu obce, tak případně z jiných zdrojů /kraj, stát/.
Oprava se bude provádět i v případě, že se nebude současně budovat nová
kanalizace, neboť stav této komunikace je opravdu katastrofální.
Omezení rychlosti dopravní značkou považuji za zcela zbytečné,
protože nemáme možnost zajistit její dodržování /měření rychlosti/. Význam
by měl pouze zpomalovací práh jehož položení na takovéto komunikaci
považuji za humorné. Nezbývá, než se připojit k panu Křivánkovi a apelovat
na zdravý rozum a svědomí všech, kteří po této ulici jezdí – jezděte prosím
pomalu!
Vladimír Blažejovský
starosta obce

Mateřská škola
Vážení přátelé,
jsem velice ráda, že Vás mohu i tímto způsobem seznámit s činností
Mateřské školy v Babicích u Rosic.
Především bych však chtěla upřímně poděkovat za možnost vést ve Vaší
obci školku, neboť mohu navázat na dlouhodobou tradici babického školství
a přitom využít zájmu Vás občanů a vedení obce k dalšímu zkvalitnění její
práce.

Cílem činnosti v mateřské škole je samozřejmě poskytnout dětem co
nejkvalitnější předškolní vzdělávání. Snahou všech zaměstnanců mateřské
školy však je, aby si děti a jejich rodiče uvědomily, že právě obec Babice
u Rosic jim dala možnost prožít příjemně a smysluplně krásné dětství.
I z tohoto důvodu dáváme přednost vytváření tradic, vazeb na obec,
vztahům mezi dětmi a jejich rodiči před jednorázovými akcemi. Jsem proto
velice ráda, že akce jako předvánoční adventní výstavy, dětské besídky,
výstavy žákovských prací, soutěžní odpoledne pro děti, vánoční či velikonoční
koledy, stejně jako přátelská posezení zaměstnanců školy, dětí a jejich rodičů,
se staly pravidelnou součástí „babického kalendáře“ (a navíc nejenom jeho).
Snažíme se samozřejmě prezentovat dobré jméno Babic u Rosic i mimo
hranice obce. Proto se zúčastňujeme různých soutěží a přehlídek, jako jsou
olympiáda dovedností dětí předškolního věku, výletů do zajímavých koutů
naší země, výtvarných či rukodělných soutěží, stejně jako spolupráce
s dalšími školskými organizacemi v okolí.
Jednoduše řečeno lze říct, že si vážíme Vašeho zájmu o školku
a snažíme se Vaši důvěru nezklamat. Chceme se stát nedílnou součástí
života obce Babice u Rosic. A upřímně si vážíme toho, že ve Vás cítíme
podporu, za kterou Vám upřímně děkujeme.
I v následujícím období bychom chtěli využít našich vzájemných
nadstandardních vztahů k tomu, abychom činnost a vybavení „naší“ mateřské
školy zlepšily. Jsem si vědoma toho, že pokud budeme moci všichni říct, že
mateřská škola je skutečně naše, pak jsme na dobré cestě vytvořit našim
dětem podmínky pro jejich další rozvoj a tím i posléze pro rozvoj celé obce.
Dovolte mi proto, abych Vám závěrem jménem dětí a zaměstnanců školy
poděkovala za Vaši podporu a popřála Vám hodně zdraví, štěstí, stejně jako
osobních a pracovních úspěchů.
Anežka Pospíšilová
ředitelka mateřské školy

Blahopřání

Všem občanům, kteří ve čtvrtém 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
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní

Františka Fuchsová
Lubomír Culík
Anežka Šalbabová
Jiřina Svitáková
Josef Foral
Miluška Brázdová
Blanka Ondroušková
Milada Tichá
Alena Holasová
Otilie Foralová
Radka Foralová
Josef Palla
Marie Patočková
Jaroslav Staněk
Anežka Staňková
Františka Pelánová

Dolní č. 68
Ferdinand č. 217
Dolní č. 172
Výhon č. 156
Výhon č. 155
Hájíček č. 159
Výhon č. 120
Hájíček č. 23
Dolní č. 32
Dolní č. 7
Havířská č. 127
Výhon č. 152
Hájíček č. 21
Výhon č. 140
Náves č. 53
Havířská č. 73

Knihovna
Vážení spoluobčané,
dnem 23. září převezme vládu nad počasím podzim a o tři měsíce
později zima. To vše navozuje atmosféru dlouhých večerů a tuto dobu je
možno využít kromě poslouchání rozhlasu a televize také čtením. Čtením
zajímavých románů, detektivek, cestopisů i jiných poučných děl. To vše Vám
nabízí naše knihovna v rámci svého knižního fondu, rozšířeného 2x ročně cca
o dalších 100 svazků, formou výměnného fondu od oblastní knihovny.
Nejbližší termín výměny je 31. říjen. Pokud jste si ještě nestačili obsah
stávajícího fondu prohlédnout, případně některou knihu vypůjčit, máte ještě
měsíc čas.
Jak jistě víte, je výpůjční doba naší knihovny vždy ve středu od 16.00 do
18.00 hod. Služeb knihovny je možno také využít jednak pro nejmenší
občánky -pohádky, říkadla, jednak pro žáky základních i středních škol školní četba, rozšíření probírané školní látky, apod.
Nashledanou v knihovně.
Vlastimil Křivánek

Ochranné roušky

Jak jsme již občany informovali ve Zpravodaji č. 1/2005, byly Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje v Brně dodány na Obecní úřad
v Babicích ochranné roušky
OR-1, určené k ochraně dýchacích cest
obyvatelstva v případě provozní havárie Jaderné elektrárny Dukovany.
Každý občan s trvalým pobytem v obci obdrží 2 ks roušky, včetně dětí.
Vydávání roušek se uskuteční od 10. října 2005.
Prosíme občany, aby si tyto ochranné roušky vyzvedli na Obecním úřadě
v Babicích u Rosic po vyhlášení obecním rozhlasem v tyto úřední dny:
Po:
St:
Čt:

8 – 12 a 13 – 17 hod.
8 – 12 a 13 – 17 hod.
8 – 12 a 13 – 17 hod.
Děkujeme

Zásobování obce potravinami a základním zbožím

V poslední době se množí dotazy na zásobování obce, které je velmi
špatné. Vzhledem k tomu, že prodej provádí soukromá podnikatelka
v soukromém objektu jsou možnosti obce na zlepšení tohoto stavu velmi
omezené. Vzhledem k tomu, že současná provozovatelka prodejny v nejbližší
době ukončí svoji činnost, bylo s majitelem prodejny p. Hudecem dohodnuto,
že nového nájemce vybere obec. V současné době probíhá hledání vhodného
zájemce. Vzhledem k malé kupní síle v naší obci a vzhledem k velké
konkurenci ze strany supermarketů není zájemců příliš mnoho. Vyzývám tímto
všechny občany k rozšíření informace o uvolnění prodejny v naší obci a o
možnosti jejího pronájmu. Zájemci ať se hlásí na obecní úřadě v Babicích, kde
dostanou další potřebné informace. Zastupitelstvo obce se bude touto otázkou
zabývat i na svém dalším jednání, kde zváží možnost uhrazení nájmu po
určitou dobu, která by pomohla novému provozovateli obchodu prodejnu
zavést a získat znovu ztracený zájem občanů. Vzhledem k tomu, že
zásobování obce potravinami je jedním ze základních úkolů obecního úřadu,
bude třeba se touto otázkou zabývat. Do budoucna vidím zásobování takto
malých obcí jako vážný problém, jehož řešením bude možná jen vlastní
obecní prodejna se zaměstnanou prodavačkou.
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

