Babický zpravodaj
LISTOPAD 2010
NEŽ SE V NAŠÍ OBCI ZCELA V YJASNÍ…
V zájmu průhlednosti povolební situace uvádíme výsledek voleb po přepočtení hlasů pro jednotlivé kandidáty i pro zúčastněné volební strany podle zákona č. 491/2001 Sb. i souhrnný přehled o tom,
jak byli voleni všichni kandidáti jednotlivých stran či sdružení.
Konečný jmenovitý seznam zastupitelů obce pro nové volební období přineseme až v příštím
čísle Babického zpravodaje, po interních jednáních v seskupeních volebních stran a sdružení 2 a 3
a jejich výsledné nominaci do obecního zastupitelstva v průběhu první schůze zastupitelstva obce.
I. JMÉNA A PŘÍJMENÍ ZVOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Volební strana č.1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Počet hlasů pro stranu: 3 240
Počet hlasů pro kandidáty: Martykán Miroslav – 411, Sotona Radek MVDr. – 391, Ohera Tomáš
Ing. – 386, Pelant Miroslav – 359, Sklenařík Richard Ing. – 344, Lupač Milivoj – 343
Volební strana č. 2 – NEZÁVISLÍ PRO BABICE
Počet hlasů pro stranu: 1 044
Počet hlasů pro kandidáty: Prachařová Nina – 142, Vašíček Tomáš Ing. – 139
Volební strana č. 3 – OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Počet hlasů pro stranu: 834
Počet hlasů pro kandidáty: Hradilová Ludmila – 122

Zapálení Masarykovy vatry a posezení u ohně se konalo v Babicích v sobotu 23. října. Foto: RP
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II. SEZNAM VŠECH KANDIDÁTŮ S POČTEM ZÍSKANÝCH HLASŮ
Vedeni snahou o co nejúplnější informovanost občanů dále uvádíme seznam všech kandidátů s počty hlasů, které v komunálních volbách získali od voličů. Jsou to bezpochyby čísla velmi
zajímavá, která v každém případě nabádají k následnému zamyšlení. Srovnání získaných hlasů
jednotlivých kandidátů je dostatečně průkazné a poskytuje obraz také o tom, s jakou důvěrou
voličů ten který kandidát nastoupí do zastupitelstva obce…
Volební strana č.1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1. Martykán Miroslav – 411, 2. Sklenařík Richard Ing. – 344, 3. Pelant Miroslav – 359, 4. Sotona
Radek MVDr. – 391, 5. Lupač Milivoj – 343, 6. Ohera Tomáš Ing. – 386, 7. Prachař Richard Ing.
- 343, 8. Zvědělík Martin – 323, 9. Ševčík Petr Ing. – 340
Volební strana č. 2 – NEZÁVISLÍ PRO BABICE
1. Vašíček Tomáš Ing. – 139, 2. Kotulán Břetislav Ing. – 134, 3. Prachařová Nina – 142, 4. Beneš
Jiří – 102, 5. Drahovzalová Dagmar Mgr. – 127, 6. Dvorský Jiří Ing. – 112, 7. Kleibl Zbyšek – 88,
8. Kubeš Arnošt – 114, 9. Švábiková Monika – 86
Volební strana č. 3 – OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1. Hodovský Jan RNDr. – 109, 2. Hradilová Ludmila – 122, 3. Ševčík Richard – 91, 4. Hradil Mojmír – 92, 5. Stará Kateřina – 91, 6. Dvořáček Jakub – 95, 7. Malášek Pavel – 77, 8. Gross Petr – 68
9. Ipserová Martina Bc. – 89
(reds)

DÍKY VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI VOLEB
Vážení spoluobčané, před několika týdny jste v komunálních volbách rozhodovali o složení obecního zastupitelstva. Děkujeme všem, kteří ve volebních dnech přišli vložit svůj hlas do volební urny.
Účast občanů na volbách v Babicích nad Svitavou dosáhla 73,9 procent a výrazně tak převyšuje
celorepublikový průměr. Do seznamu voličů bylo zapsáno 806 osob, z nichž posléze hlasovalo 595
voličů, jeden hlas byl neplatný.
REDAKCE BZ
Volební strana „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ prostřednictvím Babického zpravodaje děkuje všem voličům za zodpovědný přístup k letošním komunálním volbám a za výraznou podporu,
která se projevila počtem hlasů pro jednotlivé kandidáty a zvolením šesti zástupců do zastupitelstva
obce Babice nad Svitavou. Uděláme všechno pro to, aby vás naši zastupitelé ve své práci nezklamali
a vytrvalým úsilím a ve spolupráci s vámi uskutečníme cíle a přání, která jste svou volbou vložili
do našich rukou. Současně děkujeme všem našim kandidátům za odvahu podstoupit nelehkou cestu
práce v roli zastupitelů v nastávajícím volebním období, kterou prokázali svým rozhodnutím kandidovat. S politováním jsme vnímali nedůstojnou atmosféru předvolební kampaně, zejména co se týče
dodatků, které k vlastním volebním programům rozesílaly konkurenční subjekty. Vysoce si vážíme
voličů, kteří nepodlehli této negativní kampani a rozhodli se hlasovat pro naši kandidátku. Rádi
konstatujeme, že právě oni jsou těmi, kdo vidí dál!
SaN BABICE NAD SVITAVOU
Dále otiskujeme sdělení, které redakci zaslala Volební strana číslo 2: „Občanské sdružení
NEZÁVISLÍ PRO BABICE děkuje všem svým příznivcům a voličům za projevenou podporu
při komunálních volbách 2010. Ujišťujeme vás, že naši zástupci v obecním zastupitelstvu budou
aktivně působit při řešení všech aktuálních i výhledových programů obce.“
BARBORA KOTULÁNOVÁ, zmocněnec sdružení NPB
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Po roce opět vzplála Masarykova vatra
KRÁSNĚ ŽHNOUCÍ TRADICE
Masarykova vatra patří ke každoročním akcím pořádaným SDH Babice nad Svitavou
k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka. Tradice zapalování Masarykovy vatry má
své kořeny v březnu 1935, kdy lánský Sbor dobrovolných hasičů přišel s návrhem, aby na počest
85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka zazněly po celé republice v 19 hodin
hasičské trubky ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, a poté se rozhořely pečlivě připravené Masarykovy vatry. Masarykova vatra k výročí státu a k uctění zakladatele Československé republiky také letos vzplála u všech sborů dobrovolných hasičů, které se hlásí k odkazu
prvorepublikového dobrovolného hasičstva.
Zapálení Masarykovy vatry a posezení u ohně
se konalo u nás v Babicích v sobotu 23. října, kdy
jsme od časného rána napjatě očekávali povětrnostní vývoj. Těšili jsme se na planoucí vatru
i na společné pouštění draků s dětmi. Aby měly
děti radost (a ovšem i my, přiznejme si to)! Počasí nakonec nezklamalo – nepršelo a vítr foukal
právě tak, jak jsme si všichni představovali.
„Sešli jsme se na Stádlech – nejen holky a kluci,
ale také rodiče,“ píše nám jedna dívenka a dodává
„…nakonec jsme všichni dostali sladkou odměnu
a horký čaj.“
Vzpomínka na T. G. M., krásně hřející vatra
a milá společnost sousedů – to vše spojené
s úspěšnou drakiádou pro naše ratolesti i pro nás.

Bylo to vlastně poslední rozloučení s létem.
K večeru přicházející zima vskutku už pořádně
zalézala za nehty. Avšak ten horký čaj nám starším chutnal stále lépe. Dařilo se nám ho s přibývající temnotou patřičně vylepšovat a doplňovat
do té míry, že nakonec z nás dospělých odcházel
domů skoro každý ještě s jedním drakem nebo
alespoň s malým dráčkem, ochraňujícím naše
zdraví před nástrahami sychravého počasí…
Jsem přesvědčený, že určitě právě tak – vše
v dobrém a ve veškeré počestnosti – si lánští hasiči v první polovině minulého století představovali
zakládání, vytváření a dodržování správné tradice. Těšíme se na všechny další ročníky.
(red-fox, mírně zkráceno)

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Do čísla popisného 253 v naší obci přinesl čáp zcela malinkaté robě jménem ELIŠKA RABASOVÁ. Do dalších let Elišce vinšujeme vše dobré,
stejně tak jako paní EVĚ ČÍŽKOVÉ, rozené Jurkové, z Horního konce
– Na újezdě, která oslavila jisté významné narozeniny.
Se smutkem v duši vzpomínáme náhlého odchodu nezapomenutelné
paní ZDEŇKY BLAŽÍKOVÉ, která opustila naši obec ve věku pouhých
61 roků. Z její tváře, kdykoliv jsme se potkávali při nejrůznějších příležitostech, vždy zářil a nikdy nemizel milý úsměv. Přímo z ní vždy sálala dobrá nálada, nezměrný optimismus a nepředstíraný zájem o všechno
dobré, co se zde v obci děje. Nu, takový už je život, i s těmi odchody.
Naopak objevují se tu nově příchozí, nové tváře, jejichž nositelé si - domnívám se, že velmi dobře – vybrali Babice nad Svitavou za svůj nový domov.
Tentokrát ve sledovaném období vítáme u nás LENKU NEDVĚDOVOU,
přicházející do čísla popisného 84, a DAVIDA ZIMMERMANNA, dalšího obyvatele novostavby s číslem popisným 370. (oú-s)
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Lesnický Slavín a estetika lesa
CO LES DAL, MUSÍ DOSTAT ZPĚT – TAKÉ OD NÁS
Příměstské lesy v okolí Brna, směrem ke Křtinám a Jedovnicím, poblíž obcí Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, Olomučany, Rudice,
Útěchov a Vranov u Brna, jsou vysoce atraktivní
pro obyvatele moravské metropole i dalších obcí
a měst v této oblasti. Občané i turisté lesní porosty hojně navštěvují a využívají zejména k jednodenní rekreaci.
Tyto lesy jsou majetkem Mendelovy Univerzity v Brně, v péči a pod správou Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny. Již od založení
vysokého lesnického školství v Brně před více
než devadesáti lety se dostávalo mimořádné
pozornosti zatraktivnění lesů pro návštěvníky.
Zprvu rychle vznikaly četné okrasné lesní palouky a v roce 1929 byl položen základ pro tzv. Lesnický Slavín, který v současné době čítá více než
sedmdesát objektů – studánek, pamětních desek
a pomníků, věnovaných významným lesníkům,
pedagogům a umělcům, ale především zvěři
a lesům samotným.
Každý návštěvník lesa jistě ocení možnost
nádherného odpočinku na lesním palouku či příjemného osvěžení u lesní studánky. Málokdo si
však uvědomí, kolik energie a prostředků je třeba
věnovat údržbě palouků, studánek a pomníčků.
Ročně se takové náklady blíží milionu korun.
Jak jsem již uvedl, správcem zdejších lesů je
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, jehož
pracovníci pečují o lesní porosty, palouky i Lesnický Slavín. Veškeré práce na údržbě a úklidu
estetických prvků v lese jsou financovány pouze

z vlastních zdrojů, získaných z obhospodařování lesa. Lesníci hospodaří šetrným podrostním
způsobem při důsledném dodržování zásady,
která se stala heslem školního lesního podniku –
„Co les dal, musí dostat zpět!“
Každý návštěvník lesa je v našem hájemství
vítaný, ale velice nás trápí černé skládky, odhozené PET láhve a igelitové sáčky na lesních paloucích i jinde. Všechny proto prosíme o dodržování
zásady „Co si do lesa přinesu, to také odnesu zpět
do svého kontejneru“. Žádáme vás o soustavnou
pomoc při udržování čistoty a pořádku v lesích.
Všem návštěvníkům přejeme příjemný odpočinek a mnoho radosti z pobytu ve zdejší krásné
přírodě!
Ing. PAVEL PODLIPNÝ
vedoucí polesí Bílovice nad Svitavou
(kontaktní adresa: ŠLP Masarykův les Křtiny,
www.slpkrtiny.cz)

AKTIVITY HASIČŮ V ŘÍJNU
6. 10. – výborová schůze SDH,
8. 10. – hospodářské práce v hasičské zbrojnici
– kontrola vybavení a požárního
23. 10. –
příslušenství na zásahové technice,
15. 10.– výcvik: simulace dopravní nehody
–
osobního automobilu, předlékařská
první pomoc - kondiční jízdy strojníků
se zásahovou technikou,
22. 10. – likvidace vraku osobního automobilu, 29. 10. –
– výcvik: vyprošťování osob z vozidla
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pomocí vyprošťovacího hydraulického
nářadí,
praktický výcvik pilařů s motorovou
pilou,
organizace a zabezpečení pouštění
draků pro děti v lokalitě Stádla
a následný večerní táborák pro dospělé
s občerstvením,
příprava techniky na zimní provoz,
zkouška a kontrola agregátů. (sdh)

V ÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 1. ŘÍJNA 2010
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo a souhlasí s úhradou financování systému IDS JMK, ve výši 50,– Kč na jednoho obyvatele (příspěvek na dopravu). Celkem 49 550,– Kč.
2. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo a souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ
v Babicích nad Svitavou o částku 190 000,– Kč.
Finanční prostředky budou použity na investice a částečně na dokrytí platů zaměstnanců na základě žádosti ze dne 14. 9. 2010 č.j.
366/2010. Důvod - snížení finančního příspěvku
od Jihomoravského kraje všem školským zařízením (úsporná opatření státu).
3. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s úpravou rozpočtu ke dni 30. 9. 2010.
4. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s prodejem pozemku p. č. 115/1 o výměře 492 m 2 vlastník LV 1, orná půda. Stanovená cena 300,– Kč
za jeden metr čt vereční, velikost pozemku
cca 5 x 95 m2. Podmínka – povolení uložení kanalizačního potrubí z nového vodojemu na pozemku vlastníka pro obec Babice nad Svitavou.
5. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 23/4, 969/5 v k.ú.
Babice nad Svitavou. Obec umožňuje využití
zatížení nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro společnost
E.ON Distribuce a.s., smyčka nn Klímová.

6. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 126/2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Obec umožňuje využití zatížení
nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro společnost E.ON
Distribuce a.s., Babice nad Svitavou, 3x přípojka,
Pekník
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
účetní směrnice pro přechod na nové účetnictví.
• Inventarizace majetku a závazků
• Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
• Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti
účetních dokladů
• Směrnice o oběhu účetních dokladů
• Podrozvahová evidence
8. Diskuse, zprávy
• Nebezpečný odpad bude odvážen dne 16. října 2010
• Stavba vodovodního řadu A5 – 1 v délce 115 m
• Rozšíření komunikace u pomníku Rudé armády a zabudování dešťové mříže
• Úprava křižovatky u Hasičské zbrojnice
• Stavba opěrné zdi a umístění restaurované
sochy sv. Jana
• Asfaltování a opravy komunikací v obci
(mp)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI
Firma LAKŠMANNA, se sídlem v Kanicích, Nové Chocholky 222, Vám oznamuje,
že začala VAŘIT A DOVÁŽET KVALITNÍ DOMÁCÍ BIO OBĚDY.
•
•
•
•
•

porce polévky je 300 ml, porce hotového jídla je 400 g
1 – 2x do týdne je zeleninový salát
jídlo vaříme vždy čerstvé, základní část surovin je v BIO kvalitě
nepoužíváme žádné instantní směsi a chemické přídavné látky
složení jídla odpovídá požadavkům zdravé stravy,
s minimem cholesterolu, maximem vlákniny, vitamínů a enzymů
Cena 1 oběda s dovážkou je 85,— Kč včetně dopravy (bez dopravy 75,— Kč)

Informace: ing. Lakosilová, 545 572 178, 602 855 448, 606 339 769
nebo e-mailem: lakosilová@laksmanna.cz
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Hledáme neohrožené pracovníky

ZIMA TLUČE NA DVEŘE!
Ať se nám to líbí nebo ne, dny se krátí, rtuť teploměru klesá a patrně tuhá zima se neodvratně blíží.
Posyp máme, traktor je opravený, pouze nám chybí odhodlaní a spolehliví lidé.
Obracíme se proto i na vás!
HLEDÁME PRACOVNÍKA NA ZIMNÍ ÚDRŽBU V OBCI
– PLUHOVÁNÍ A POSYP KOMUNIKACÍ POMOCÍ OBECNÍHO TRAKTORU.
Řidičský průkaz a potřebné zkušenosti jsou nutné.
Jedná se o zajímavou, ale náročnou práci na dohodu.
DÁLE MÁME ZÁJEM O PRACOVNÍKY SCHOPNÉ A OCHOTNÉ
ZVLÁDNOUT PŘÍPADNOU SNĚHOVOU KALAMITU RUČNÍM ÚKLIDEM SNĚHU
A POSYPEM NAMRZLÝCH CHODNÍKŮ NA VYTYČENÝCH ÚSECÍCH.
Také tyto práce budou placeny formou dohody.
Kontaktujte nás, prosím,
prostřednictvím telefonního čísla 545 237 208 – Obecní úřad Babice nad Svitavou. (ou)

BABICKÝ ZPRAVODAJ – Periodický neprodejný informační bulletin pro občany obce vydává na počátku každého měsíce v roce Obecní
úřad v Babicích nad Svitavou. Příspěvky a případné náměty lze redakci zpravodaje zasílat pouze písemně, klasickou, nejlépe elektronickou
poštou, opatřené plným jménem a adresou pisatele, doplněnou o možné kontakty telefonického či jiného spojení. Každý příspěvek přijatý
k tisku projde jazykovou úpravou a podle potřeb redakce může být zkrácen či stylisticky upraven. Může být zveřejněn buď pod značkou nebo
s plným jménem autora. Autor v každém případě nese plnou odpovědnost za obsah, věcnou správnost a pravdivost poskytnuté informace.
Adresa: Babický zpravodaj, Obecní úřad Babice nad Svitavou, PSČ 664 01, tel.: 545 237 208, e-mail: ou.babicens@tiscali.cz
Toto číslo bulletinu vychází v listopadu 2010 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ /11/ 2010
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