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S LOVO STAROSTY

V

ážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoc, vzácné okamžiky,
kdy lidé usedají ke společnému stolu,
aby si projevili vzájemnou úctu a lásku.
Společně prožité chvíle pohody, radosti
a odpuštění jsou pak tím nejkrásnějším
dárkem, kterým se můžeme navzájem
obdarovat. Když se nám podaří splnit takové
poslání, můžeme být spokojeni sami se sebou.
Konec roku také nabízí příležitost k malému
ohlédnutí za úspěchy, které ho provázely,
a zároveň s důvěrou vzhlížet k roku novému
v naději, že bude minimálně stejně dobrý
anebo lepší než ten právě končící.
Naše obec hospodaří odpovědně a hodlá
tak činit i nadále. Snažíme se postupně
revitalizovat obecní majetek a pořizovat
účelně majetek nový. Obec hospodaří
s vyrovnaným rozpočtem a v posledních
letech se nám podařilo vytvořit rozpočtovou
rezervu pro nečekané události ve výši sedmi
milionů korun.
Za pozitivní projekt zavedený od 1. září
2017 považuji zřízení nové pobočky Pošta
Partner v naší obci. Objekt jsme stavebně
upravili a změnil se i design vybavení, které
dodala Česká pošta. Snažíme se neustále
služby občanům rozšiřovat a zlepšovat.
Pošta Partner poskytuje základní služby,
příjem a výdej balíkových zásilek, vybrané
bankovní služby a má otevřeno pro
veřejnost každý den.
Z významnějších akcí poslední doby stojí
za zmínku úprava hřbitova – omítnutí
obvodového zdiva a úprava chodníků.
Velká změna byla provedena při vjezdu
do obce směrem od Křtin, a to výměnou
poruchového vodovodního řadu a následnou
stavbou chodníku včetně parkových úprav
okolních ploch.
Ve škole byla uvolněna třída přestěhováním
knihovny na obecní úřad za pomoci dotace

od Jihomoravského kraje na nákup nových
knihovních regálů. Ve sportovním areálu je
postaven nový zastřešený altán z akátového
dřeva za pomoci dotace z ministerstva
zemědělství. V průběhu roku bylo měněno
zastaralé veřejné osvětlení komunikací
za moderní.
Vzhledem k velikosti katastru naší obce
nelze v tomto článku obsáhnout vše, co se v
letošním roce podařilo udělat. Za zmínku stojí
oprava cesty v chatové osadě u řeky, rizikové
kácení stromů nad nemovitostmi v Adamově
či oprava výdřevu mostku u koupaliště.
Čistíme propustky potoků, sbíráme odpady
v údolí Svitavy, čímž výčet naší činnosti
zdaleka nekončí. Obecní úřad musí kromě
výše uvedených investičních akcí řešit různé
drobné opravy a stavební úpravy, starost
o zeleň a úpravu obce, poskytovat různé
služby našim občanům a v neposlední řadě
řešit spoustu ekonomických a technických
záležitostí, kterých rok od roku geometrickou
řadou přibývá. Snažíme se všemožně
podporovat i kulturní a společenský život
v obci.
Jménem pracovníků Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
vám přeji příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku poté především pevné
zdraví a mnoho pracovních i osobních
úspěchů.

Miroslav Martykán
starosta obce
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FOTOEDITORIAL
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FOTOEDITORIAL

ZIMNÍ
BABICE
Zasněžené Babice při pohledu z
Velkých skal.
Foto: Jaroslav Panuš
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STALO SE V B A B ICÍCH

DRAKIÁDA

V

den svátku naší republiky se
na největrnějším místě Babic,
na Stádlech, konala už tradiční
Drakiáda pořádaná babickými hasiči
a spolkem Babykou. V sobotu 28. října
vystoupalo na oblohu přes 50 draků všech
možných velikostí a barev. Vítr nám letos
přál – téměř všichni draci létali, a tak odborná
porota mohla rozhodnout ve všech možných

kategoriích. Byl vybrán největší drak, nejvýše
létající drak, drak, co nelétal vůbec, doma
vyrobený drak a spousta dalších.
Po celou dobu akce měli hasiči připravený
teplý čaj, na malém ohništi si mohli dospělí
i děti opéci špekáček a vrcholem akce bylo
zapálení tradiční Masarykovy vatry.
Všem zúčastněným děkujeme za krásné
odpoledne.
(kg)

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
den svátku svatého Martina se
v naší obci uskutečnil již tradiční
Svatomartinský průvod, kterého se
zúčastnilo na 50 dětí doprovázených rodiči,
prarodiči a blízkými. Sešli jsme se na oříškové
louce (louka nad dolní babickou hájenkou)
11. 11. 2017 v poetickém čase 17:11. Místo

V
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osvětlovala pouze světla z lampionů, z nichž
některé byly dětmi vlastnoručně vyrobené.
Za doprovodu flétny a Orffových nástrojů děti
zazpívaly dvě písně s podzimní tematikou.
Poté se průvod vydal lesem po cestě lemované
světly se šesti zastaveními připomínajícími
střípky ze života svatého Martina. Světla nás
zavedla až k plotu u pódia.
Čas, kdy jsme netrpělivě čekali na příchod
Martina, jsme si zkrátili písní. Nakonec
jsme se dočkali, Martin dorazil na bílém
koni a přinesl nám dva koše plné makových
rohlíčků. Stejně jako svatý Martin, který se
podělil o svůj plášť, i my jsme následovali jeho
skutky a podělili se. Každé dítě si vzalo dva
rohlíčky – jeden pro sebe a ten druhý darovalo.
Tak, jak nám světla určovala směr naší cesty,
tak bychom se měli nechat vést světlem lásky
v našich srdcích. A to nejen v době adventní,
ale i po celý rok.
Děkujeme paní učitelce Jitce Kvapilové
za nácvik písní, Járovi Panušovi za hudební
doprovod, našim
milým
pekařkám
za vynikající rohlíčky, sestrám Zdeňce a Petře
Sotonové za zprostředkování komunikace
se svatým Matinem – a všem zúčastněným
za vytvoření nádherné atmosféry.
(kg)

STALO S E V BABIC ÍC H

DOBRODRUŽNÁ
STEZKA ODVAHY

D

obré počasí, strach, křik, radost,
zábava i dlouhá fronta. Nic
z toho nechybělo v pátek 20. října
v podvečer na stezce odvahy, kterou jsme pro
děti uspořádali již podruhé.
Stezku odvahy nakonec absolvovalo přes 80
dětí. Na trase bylo 8 stanovišť se strašidly
a další dvě strašidla pobíhala mezi stanovišti.
Děti plnily nejrůznější úkoly a sbíraly razítka.
V lese se potkaly s různými postavičkami
(čarodějnicí, hejkalem, pavoukem, duchem,
čertem, loupežníkem nebo bramborovým
panáčkem) a také se zvuky nočního lesa.
Všechny děti zdárně došly do cíle, kde na ně
čekala sladká odměna, táborák a opékání
špekáčků.
Věříme, že se akce líbila nejen dětem, ale

i rodičům. Děkujeme všem, kteří pomohli
s realizací této myšlenky. Již nyní spřádáme
plány na další ročník.
(id)

BESEDA O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
iž čtvrtou Besedu o víně při víně
uspořádala TJ Sokol Babice
v předvečer svátku svatého Martina,
tedy 10. listopadu. Prostory sokolovny
byly velmi dobře připraveny, a vytvořily
tak návštěvníkům příjemné prostředí pro
nadcházející zábavu. V první části večera
se konala řízená degustace
mladých vín ročníku 2017,
která
byla
provázena
zajímavými, mnohdy ne
zcela známými informacemi
nejen ze světa vína, ale
i o osobě svatého Martina
a
svatomartinských

J

tradicích. Po skončení této části se více
než stovka přítomných celou noc skvěle
bavila s výbornou cimbálovou muzikou
z Řícmanic. Návštěvníci akci hodnotili jako
velmi vydařenou a organizátoři přislíbili její
pokračování. Že by se tvořila nová babická
tradice?
(bk)

TÉM A
Pavel Bartošek, Josef Ševčík

PŘED VÁNOČNÍM STROMEM
SE SEŠLY CELÉ BABICE
SLAVNOST ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU SE V PŘEDVEČER PRVNÍ
ADVENTNÍ NEDĚLE KONALA NA SOKOLSKÉ ZAHRADĚ, A TO JIŽ PODRUHÉ.
ADVENT TAK V BABICÍCH ZAČAL PŘÍJEMNÝM SETKÁNÍM CELÉ OBCE.

S

etkání sousedů, při kterém každý
přispěl svou troškou do mlýna. Obec,
místní spolky i jednotlivé rodiny se
společně zasadily o to, aby vznikla tradice,
na kterou mohou být Babice pyšné a která
k nám jistě bude přitahovat i přespolní.
Právě snaha o setkání všech občanů Babic
v příjemné sousedské atmosféře na začátku
adventu je důvodem, proč je celá akce zdarma.
A za to patří velké díky všem, kteří se na ní
ve svém volném čase podíleli. Tato společně
vložená energie naši obec semkne a stmelí.
Bohatý kulturní program zahájila cimbálová
muzika na venkovním pódiu, zatímco se
v sále sokolovny odehrával kulturní program
pro děti. Po skončení koncertu
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cimbálky se na venkovní pódium nahrnuly
děti z mateřské školy, které potom následovaly
děti ze základní školy. Program byl velice
hezký, takže některé babičky zamačkávaly
slzičky dojetí.
Ve venkovním mrazivém prostoru babického
náměstí mohli Babičtí ochutnat dobroty
nabízené místními spolky a rodinami.
Například hasičský guláš, fotbalisté měli
douzované cigáry, rodiny z Příhona opékaly
prasátko a rodiny Lokajů a Vašíčků nabízely
pečená krůtí stehna a skvělý grog. Děti
se mohly zahřát čajem a rodiče svařeným
vínem ze stánku Mateřské školy v Babicích.

T ÉMA
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TÉM A

Pekařky napekly své skvělé a vyhlášené koláče.
Babyka měla mimo jiné vařenou kukuřici,
sokolové točili pivo a vařili kávu. Nový stánek
“Hodovníci“ oslovil hosty vínem klasickým
i svařeným a různými pamlsky, z nichž nejvíce
chutnala škvarková pomazánka na dobrém
chlebu. Prodejní stánky pomáhaly zdobit
maminky a babická základní škola.
V příjemné sousedské atmosféře se blížila
18. hodina, na kterou bylo určeno rozsvícení
vánočního stromku. Na opakované výzvy,
zejména nedočkavých dětí, rozrazilo bílé
světlo vánočního stromu tmu potemnělého
sokolského náměstí. Pan farář, který se
trošičku opozdil, svým vánočně laděným
povídáním navodil atmosféru křesťanského
ducha Vánoc. Ozdoby na strom vyráběly
děti z mateřské a základní školy, za což moc
děkujeme.
Potom už následoval dlouho očekávaný zlatý
hřeb večera, a sice vystoupení populárního
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zpěváka Petera Nagyho. Ten si vzhledem
k venku panujícímu mrazu vybral vnitřní
pódium. V sále by při tomto velmi hezkém
koncertu nepropadl na zem ani špendlík.
Oproti loňskému prvnímu ročníku již plně
fungovala sokolská restaurace, takže i ti velmi
zimomřiví se měli kam uchýlit. Slavnostní
večer poctil svou návštěvou také starosta župy
Dr. Jindry Vaníčka – bratr Jiří Růžička.
Průvodce programem, kterým byl moderátor
rádia Krokodýl Jirka Wiener, sliboval
zvědavému publiku "hrozné rakouské čerty“.
Nakonec se ti, co vydrželi, těchto příšer kolem
sedmé hodiny večer dočkali. Byli sice jenom
tři, ale sklidili bouřlivé ovace a byli opravdu
“nádherní“.
Rozsvěcení vánočního stromu je akcí,
na kterou mohou být Babice právem hrdé.
Chceme jménem TJ Sokol Babice nad
Svitavou poděkovat všem – obci, spolkům
i rodinám, které se do příprav zapojily. Je
potřeba zdůraznit, že
není běžné, že si lidé
v dnešní uspěchané
době najdou čas a už
den předem pomáhají
s přípravou, aby vše
šlapalo jako na drátkách.
Podobné akce posilují
sousedské
vztahy
a sounáležitost s obcí.
A všichni už se těšíme
na příští rok.

C H YSTAN É AK C E

Akce babické farnosti
Na Štědrý den se uskuteční mše svatá pro děti v 16 hodin, tradiční půlnoční bude zahájena
ve 22 hodin. Na Boží hod je naplánováno od 17 hod zpívání u jesliček v kostele. Po Novém
roce nás čeká Tříkrálová sbírka v sobotu 6. ledna, v neděli 7. ledna potom Tříkrálový koncert
v kostele, který začíná v 16:30. Rorátní mše svaté při svíčkách se budou konat v sobotu 9.12.;
16.12; a 23.12. v 6:30 ráno v kostele. (red)

Sraz rodáků
Z iniciativy skupiny několika pamětníků pod vedením Josefa Ševčíka se na jaro příštího roku
plánuje sraz rodáků. V současné době se připravuje program setkání, shromažďují se například
dobové fotografie, různé dokumenty a další historické artefakty, pracuje se na almanachu
a zajišťují se zejména kontakty na ty, kteří již v Babicích nežijí. Tato akce se bude konat
za podpory obce, TJ Sokol a ostatních babických spolků. Vše podstatné včetně konkrétního
termínu najdete v příštím, a to jarním vydání Zpravodaje. (bk)

Deskoherní klub Babice
Nadšení hráči deskových her založili Deskoherní klub. Všichni, kteří si chtějí zahrát některou
z logických, strategických, naučných nebo zábavných deskových her, jsou vítáni. Hráči se
scházejí dvakrát do měsíce v Ovonce. Termíny lze najít na Facebooku na stránce Babický
deskoherní klub. (red)

Festival Mezilesy 2018
Nadcházející ročník festivalu bude jednodenní a bude se konat v sobotu 8. září v areálu
sokolovny. Vystoupí Ondřej Smeykal a skupina Čankišou. Ondřej Smeykal svým unikátním
a svérázným projevem objevuje nové a dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo
a posouvá hranice tohoto nástroje. Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí
posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům nabitým energií a divokými rytmy.
Ty se pod vedením zpěváka Karla Heřmana po pár minutách mění v divoký taneční rej.
Kromě poslechu hudby se také můžete nechat ostříhat na střihačské show, kterou předvede
Střihoruký Edward. (red)
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Z BABI CK É R A DNICE

BABICE A ZPRAVODAJ

Jaroslav Panuš

ŽIJEME V DOBĚ RYCHLÝCH INFORMACÍ, KDY NENÍ PROBLÉM SI COKOLI
A KOHOKOLI BĚHEM CHVILKY VYHLEDAT S POMOCÍ POČÍTAČE NA
INTERNETU. MNOHO LIDÍ MÁ POCIT, ŽE TIŠTĚNÁ MÉDIA JIŽ NEJSOU
POTŘEBA. I JÁ JSEM SE DOMNÍVAL, ŽE PAPÍROVÁ VARIANTA NOVIN A
ČASOPISŮ JENOM ZE SETRVAČNOSTI UDRŽUJE SVÉ KDYSI TAK VELEBENÉ
POZICE. A TO, ŽE SE V NAŠÍ OBCI JEDNOU ZA ČAS OBJEVÍ VE SCHRÁNKÁCH
NĚJAKÝ TEN PLÁTEK, JSEM BRAL SPÍŠE JAKO NĚCO, CO MĚ MOC NEZAJÍMÁ
A MÁ TO POUZE JAKÝSI CHARAKTER FOLKLÓRU.

A

potom se stalo, že jsem se víceméně
náhodou ocitl v roli zastupitele.
Zjistil jsem, jak málo je vlastně
schopen řadový zastupitel určovat směr
chodu obce, ač jsem byl do té doby přesvědčen
o opaku. Když potom nastaly situace, kdy
bylo opravdu potřeba komunikovat s občany,
vzpomněl jsem si, že jsem kdysi jako řadový
občan také téměř nic nevěděl o tom, co se
kolem mne chystá, a vše jsem se dozvídal až
s odstupem – ve chvíli, kdy už nebyl žádný
prostor ke změnám. Většina lidí denně
nesleduje úřední desku, nečte vyhlášky
a nenavštěvuje jednání zastupitelstva. Ale tito
lidé by se také měli dozvědět o všem, co by
se jich mohlo dotýkat. Šuškanda mezi lidmi
sice funguje vždy nejlépe, nicméně na konci
řetězce je zpravidla jiná informace než
na jeho začátku, a to bez závislosti na délce
tohoto procesu.
Jaké jsou tedy možnosti komunikace mezi
občany a obecním úřadem včetně naší školy
či místními spolky? V Babicích používáme
tři: pouliční rozhlas, časopis a internetové
stránky. Asi nejlépe u nás funguje pouliční
rozhlas, jenže ne každý ho slyší. Také není
vhodný pro obsáhlejší sdělení. Při svém
prvním příjezdu do Babic jsem byl sice lehce
zaskočen znělkou, ale dnes ji vnímám jako ten
12

správný kolorit. A když pak byly zprávy svého
času chvíli hlášeny bez této fanfáry, tak mi to
vyloženě chybělo. Hodně jsem se zamýšlel
nad písněmi, které by měly po hlášení zaznít,
ale dodnes jsem nebyl schopen vymyslet
smysluplný seznam, který by byl lepší než
stávající hity. Pouliční reprodukce je specificky
zkreslená a díky tomu je předem vyloučena
naprostá většina mých oblíbených skladeb.
Dalším médiem je obecní časopis. A tady
se musím přiznat, že některá poslední čísla
se mne poněkud dotkla. A to tím, co bylo
napsáno, a také lecčím, co napsáno nebylo.
Nechci ubírat panu starostovi a paní redaktorce
jejich snahu, protože vím, že to nebyla a není
snadná práce, ovšem směr jejich úsilí se mi
začal zdát až nebezpečný. Od té chvíle jsem
začal shánět všemožné informace o tom, jak
by měl správný obecní časopis vypadat. Také
jsem se snažil ujasnit si, je-li vůbec nutné,
aby nějaký časopis vycházel. Výsledkem bylo
zvolení redakční rady Babického zpravodaje
a její zprovoznění.
Rada má šest členů a jsou v ní zastoupeni
mladší i starší, starousedlíci i „náplavy“, běžní
občané, zastupitel, lidé z okruhu spolků, školy
a dokonce mužskou energii odvážně vyvažuje
jedna žena. Shodli jsme se na změnách,
a to nejenom v hlavičce, formátu a tisku,

Z BABIC K É RAD N IC E / BET LÉM

ale hlavně v obsahu. Pana starostu jsme
požádali o tradiční slovo na úvod a zavedli
pravidelné rubriky. Byli bychom velice rádi,
aby se zpravodaj stal periodikem, které místní
občané budou rádi číst. Čas prověří, co vše
ještě bude nutné zlepšit. Děkuji všem, kteří
se dobrovolně zapojili do příprav nového
zpravodaje. Velice mě jejich zájem o tuto práci
potěšil.
Nyní držíte v rukou výsledek společné práce
lidí, kteří se spojili ve snaze vytvořit časopis,
jenž dokáže přinést co nejvíce informací, které
se jinde nedočtete a které jsou přímo z Vašeho
nejbližšího okolí. A právě ono spojení lidí
považuji za nejdůležitější. Nestačí, aby byl
šéfredaktor zkušený profesionál a výtisky byly
ve schránkách zadarmo. Aby mělo médium
tohoto typu důvod k existenci, aby mělo
životnost delší než do nejbližšího podpalu
kamen, musí se na něm podílet co nejpestřejší
skupina aktivních lidí. Byť i jenom tím, že budou
informovat o pořádání nějaké drobné akce.

Věřím, že se ostatní nechají snadno strhnout
a poznají, že taková akce může být zajímavější
než megaakce z televizní reklamy. Ono se toho
těsně kolem nás neděje až tak málo.
Na závěr ještě jedno neskromné přání,
aby zpravodaj poskytoval nejen informace
směrem k občanům, ale aby se také lidé
naučili reagovat. Tedy napsat, co se jim líbí, k
čemu mají výhrady, a dokázali ocenit i nějaký
dobrý nápad.
Zatím netuším, zda se naplní má očekávání
a časopis skutečně potěší všechny, kterým se
dostane do ruky. Je jasné, že každý nestojí
o změny. Tím spíše, že to, co jeden vnímá jako
změnu pozitivní, může jiný brát opačně. Náš
první pokus vychází shodou okolností v čase
Vánoc. Pokud tedy budete mít nějaká přání,
která se týkají obsahu nebo stylu zpravodaje,
zkuste nám je sdělit a třeba se něco podaří
do jarního čísla splnit.
Přeji všem čtenářům šťastné Vánoce a celý
nový rok!

STUDIO DŮM PŘEDVEDLO
BETLÉM
Betlém slovutné režisérky Evy Tálské,
připravený z lidových her moravských
s několika vstupy básní Adama Michny
z Otradovic, viděli Babičtí v sobotu 15.
prosince. Je součástí cyklu lidových výročních
her, kde kromě Hry vánoční a velikonoční byla
v plánu Hra masopustní a Hra o svaté Dorotě.
Byl a je to plán divadelního Studia Dům Evy
Tálské, v němž se mladí lidé učí základům
divadla.
"Betlém, my všichni, kteří se jeho realizace
zúčastňujeme, milujeme. Zvykli jsme si na něj,
neboť je základem našich Vánoc. Sjíždí se

bývalí členové Studia Dům z celé republiky
a přibírají se další noví. Je to očistná inscenace.
S radostí je předávána všem, kteří s námi
přijdou prožít naději," říká Eva Tálská. (red)
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TJ SO K O L B A B ICE

SOKOLSK
KÝ ROK
K 2017

Tomáš Krmíček

ROK 2017 BYL PRO SOKOL BOHATÝ PO VŠECH STRÁNKÁCH. SPORTOVNÍ
I SPOLEČENSKÉ, PROVOZNÍ I INVESTIČNÍ. V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU JSME
PRACOVALI NA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK A MOŽNOSTECH SPORTOVÁNÍ, ZEJMÉNA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ, STEJNĚ JAKO NA ORGANIZACI SPOLEČENSKÝCH
A KULTURNÍCH AKCÍ A NABÍDKOU MÍSTA NA PŘÍJEMNÁ SETKÁVÁNÍ.

nažíme se ctít ducha tradic i poslání
České obce sokolské, a proto jsou
všechny námi pořádané akce zdarma.
Jde přece v prvé řadě o přátelská setkání
obyvatel Babic a smysluplný volnočasový
program pro jejich potomky. Tímto
bychom rádi poděkovali celému babickému
zastupitelstvu za průběžnou finanční
podporu. Vše připravujeme a organizujeme
bez nároku na honorář a ve svém volném čase,
stejně jako mnoho našich příznivců, kteří nám
po celý rok pomáhali při brigádách a dalších
příležitostech. I jim patří velký dík!
Zima
Zprovoznění kluziště položením nepropustné
fólie (sponzorsky zajistil bratr Bartošek) se
ukázalo jako ideální řešení pro zamezení úniku
vody a zamrznutí 15 - 20 cm souvislé ledové
plochy, na které celý měsíc leden a část února
bruslili nejen děti a mládež, ale i dospělí. Pro
pobavení jsme společně s Babykou uspořádali
i Maškarní rej na ledě s občerstvením.
Jaro
Nejdůležitější akcí jara bylo společenskokulturní pálení čarodějnic nazvané Babické
čarodky. Za účasti asi 350 obyvatel obce
(z toho 90 dětí) jsme nejprve sledovali
dětské soutěže a skupinu Maxim Turbulenc,
abychom s nastávajícím šerem upálili
čarodějnici a večer si užili koncert skupiny
Robo Patejdla.
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Léto
Na začátku léta jsme v areálu Sokola hostili
hody a hned poté jsme se vrhli do stavby
workoutového
hřiště. Díky
tlumicí
dopadové ploše je sportování na nářadí
pod širým nebem bezpečné a příjemné, což
okamžitě po otevření hřiště dokazovala
stálá návštěvnost od nejmenších prcků přes
gymnastické tréninky a školní tělocvik až
po teenagery a trochu starší, mezi kterými je
tento druh sportování velmi populární.
Podzim
Se začátkem školního roku se naše hlavní
energie soustředila na zajištění co nejbohatší
nabídky sportovních kroužků. Nyní nabízíme
pro děti různého věku gymnastiku, volejbal,
basketbal, judo, zápas, florbal, všestrannost,
cvičení pro nejmenší, scénický tanec,
a dokonce i základy programování. Všem
cvičitelům a trenérům patří velký dík za jejich
skvělou práci s našimi dětmi.
První adventní víkend jsme připravili
tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené
s bohatým gastronomickým i kulturním
programem.
Kromě sportovních a kulturních akcí máme
za sebou celou řadu investic a revitalizace
přístupové chodby a toalet haly.
Za celý výbor Sokola s neutuchajícím elánem
a tahem na branku Vlaďka Fousová, Pepa
Jahoda, Míťa Ivanov, Radek Černý, Pavel
Bartošek a Jirka Peroutka.

BABIC K Á K OPAN Á

KOPANÁ V BA
ABICÍCH MÁ
BUDOUCNOS
ST
BABICKÝ FOTBAL JDE KUPŘEDU. JAKÉ VÝSLEDKY PŘINESL SVÝM
FANOUŠKŮM V UPLYNULÉ SEZONĚ A V PODZIMNÍ ČÁSTI TÉ SOUČASNÉ?

o získání titulu okresního přeborníka
v sezoně 2015/16 postoupilo naše
A mužstvo do I. B třídy Jihomoravské
župy fotbalové a bylo zařazeno do skupiny A.
Zde byla na pořadu nová derby, která jsme
léta nehráli. Čekala nás mužstva z Blanenska
– Rudice, Jedovnic, Lipovce, Vilémovic,
Rájce nebo Černé Hory, a to i mužstva
z brněnského venkova či moravské metropole
– Podolí, Čebín, Slovan Brno, Start.
Naše první působení na půdě Jihomoravského
kraje dopadla v podzimní části přímo
fantasticky. Získali jsme 25 bodů a okupovali
horní příčky soutěže. V jarní části se nám
již tak skvěle nedařilo, přesto jsme nakonec
skončili 7. se 13 výhrami, 1 remízou a 12
porážkami. Celkové skóre 53:44 a 40 bodů.
Rezerva neboli B mužstvo hrálo IV.
Základní třídu. Kolektivu béčka se nedařilo
dle představ a skončil na 9. místě s 19 body.
Z 20 odehraných zápasů jsme 6x zvítězili, 1x
remizovali a 19x utrpěli porážku. Skóre 50:52.
Starší přípravka se pod vedením Petra
Hlouška a Marka Ševčíka fotbalové abecedě
teprve učí a na jejich nevyrovnaných výkonech
je to vidět. Přesto dosáhli několika zajímavých
výsledků a skončili ve středu tabulky.
V srpnu letošního roku

začal pro naše A mužstvo další ročník I. B
třídy, který (jak známo) bývá pro loňského
nováčka daleko horší než ročník úvodní. Naši
chlapci si vedli maličko hůře než v uplynulé
sezoně a získali 22 bodů, což je dobrý základ
pro jarní boje. Některé zápasy jsme ztratili
zbytečně, když chyběly opory, ale někdy
i srdíčko. Naopak naši hráči porazili celé čelo
tabulky a husarský kousek předvedli na hřišti
vedoucího týmu soutěže mužstvu Pačlavic,
kterému přichystali jedinou podzimní
porážku.
Béčko, které dostalo jakýsi řád a systém,
po podzimu svoji čtvrtou třídu vede a chystá
se na jaro. Naši malí postoupili o kategorii
výše, do mladších žáků.
Výbor SK Babice nad Svitavou děkuje všem
divákům, hráčům a funkcionářům a těší se
na jarní část sezony. Děkujeme z celého srdce
obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou
za finanční příspěvek na činnost našeho
sportovního klubu. Stejný dík patří našim
sponzorům.
Závěrem prosíme zájemce, kteří by nám chtěli
jakýmkoliv způsobem pomoci, přihlaste se
a pojďme společně postrkovat káru babického
fotbalu kupředu.

15
Babický A tým na domácím hřišti. Foto: SK Babice nad Svitavou

BABI ČTÍ H A SIČI

JAKÝ BYL HASIČSK
KÝ ROK?
ROK 2017 SE NÁM BLÍŽÍ KE KONCI, A TAK MŮŽEME ZAČÍT
REKAPITULOVAT, CO NÁM PŘINESL. Z POHLEDU HASIČŮ SE JEDNÁ
O ROK NAPROSTO MIMOŘÁDNÝ.
Richard Prachař, starosta SDH

a letošní rok jsme řešili již 51
mimořádných událostí a činností.
Oproti předchozím rokům to je
asi dvojnásobný počet. Tento rok tak plně
prověřil cisternový automobil, který naše
jednotka dostala na podzim loňského roku.
Tím, že se nám podařilo poskládat věci
potřebné u zásahů ze dvou aut do jednoho, se
nám řešení nejednoho zásahu velice ulehčilo
a praxe ukázala, že nové auto splňuje veškeré
požadavky, které jsme od něho očekávali, a že
rozhodnutí tento automobil pro jednotku
zakoupit bylo správné.
Další, koho tento velký počet výjezdů
prověřil, jsou členové naší jednotky. S určitou

úlevou můžeme sdělit, že i ti obstáli. U všech
výjezdů jsme splnili požadovanou dobu
výjezdu, tj. 10 minut od vyhlášení poplachu.
Pokud se jednalo o události přímo v obci,
stihli jsme být většinou do 10 minut na místě
mimořádné události. Za celý rok byl jen jeden
výjezd, kdy k zásahu vyjížděli pouze tři hasiči.
Nejvyšší počet zasahujících byl 12. Většinou
se držíme průměru kolem 5 až 7 zasahujících
hasičů.
Vzhledem k tomu, že se k zásahům jezdí
i v odpoledních hodinách ve všední dny,
kdy jsou mnozí členové jednotky v práci
nebo ve škole, je i toto velice dobrý výsledek.
Podařilo se nám navýšit počet řidičů, tedy

Statistika za rok 2017:
▪ Jednotka na území obce provedla 17 činností, tj. řešila událost, která snesla časový
odklad, a využila při ní technické vybavení, které má k dispozici, většinou na žádost
starosty obce.
▪ Jednotku vyslalo krajské operační středisko k řešení 34 mimořádných událostí.
▪ z toho 12 stromů přes cestu
▪ 8 zásahů s AED
▪ 7 dopravních nehod
▪ třikrát odstranění nebezpečného hmyzu
▪ jednou záchrana osob z uzavřených prostor
▪ jednou záchrana uvízlého zvířete
▪ jednou únik chemických látek na komunikaci
▪ jednou vyjela k požáru (požár lesa v katastru obce Hostěnice)
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BABIČ T Í H AS IČ I

členů jednotky s řidičským oprávněním C.
Do našich řad vstoupil další “klučina”, který
využil možnosti připravovat se s jednotkou
od svých patnácti let, a zúročil tak tři roky
tvrdé práce a výcviku. Jedinou odměnou mu
bude, že se sveze pod houkajícím majákem.

Práce a výcvik ho čekají po celou dobu,
po kterou bude členem zásahové jednotky.
S tím, jak roste rozmanitost výjezdů, roste
i množství používaného vybavení a tím roste
i náročnost výcviku a požadavky na zasahující
hasiče.

Z výčtu je patrné, že zásahy, na které je
jednotka vysílána, jsou opravdu rozmanité.
Díky tomu, že v zásahové jednotce máme
dva profesionální hasiče ochotné věnovat
spoustu svého času výcviku těch ostatních,
je naše jednotka připravena a vycvičena
poskytnout adekvátní pomoc v případě
nouze. I obecní zastupitelstvo v čele se
starostou obce si uvědomuje, jak důležitou
roli v naší obci zásahová jednotka plní. To vše
se příznivě odráží na materiálovém vybavení
jednotky, které je na velice slušné úrovni.
Díky penězům z rozpočtu obce a dotacím
získaným z dotačních titulů Jihomoravského
kraje se každý rok daří vyplnit určité mezery
v potřebném vybavení. Pro představu
uveďme, že jen nákup základních osobních

ochranných prostředků zasahujícího hasiče,
ke kterým patří zásahový oblek, helma, boty
a rukavice, stojí řádově desetitisíce korun.
Touto cestou bychom tedy chtěli poděkovat
starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu
za přízeň, sponzorům za poskytnuté finanční
dary a zručným řemeslníkům za pomoc
při úpravách techniky a vybavení. Velké
poděkování pak samozřejmě patří především
členům zásahové jednotky za to, že hasičině
věnují tolik svého času.
Závěrem mi dovolte popřát všem klidné
prožití svátků vánočních, vše nejlepší
do nového roku a ať se s námi, hasiči,
potkáváte jen na kulturních akcích, které
pořádáme.
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LM Š

LMŠ SEDMIK
KRÁSEK
V NOVÉM ŠK
KOLNÍM ROCE

Pavel Golík,
Tereza Motyčková

edmikrásek vstoupil se třinácti
zapsanými dětmi do třetího roku
života, a to druhou jurtou, která
navyšuje kapacitu až na 15 dětí. Kromě toho
se nám podařilo úspěšně vstoupit do rejstříku
škol a školských zařízení. Lesní školka tedy
mimo jiné může vzdělávat děti v předškolním
ročníku.
V prvním roce po zápisu do rejstříku je
příspěvek na provoz pouze 60 %, poté, co
projdeme všemi kontrolami ČŠI, KHS
atd., bychom mohli získat nárok na stejný
normativ jako obecní MŠ, což by umožnilo
například snížení školkovného zejména pro
babické děti nebo pořízení definitivního

zázemí v podobě dřevostavby či velké jurty.
Babičtí Broučci i s maminkami chodí jednou
za 14 dní dopoledne do jurty a testují její
pohodlí.
V souvislosti s navýšením kapacity máme
ve školce 3 volná místa, která bychom rádi
nabídli babickým dětem.

BROUČCI – ZÁBA
AVA
PRO NEJM
MENŠÍ
aminka s kočárkem, další za ní
spěchá, jiná s dítkem chodícím.
Středeční dopoledne, něco před
devátou hodinou. Kampak všechny spěchají?
Do Sokolovny na slet Broučků, setkávání
nejmenších dětí, které v Babicích na různých
místech probíhá již od roku 2007.
Od letošního školního roku přebrala
pomyslnou štafetu vedení trojice maminek
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Kateřina Stará

Jitka, Verča a Lenka. Jitka vede propracovaný
a systematický program v sokolovně,
zajímavý a interaktivní program u jurty má
Verča. Lenka obstarává kytarový doprovod.
Letošním podzimem tak již děti provedl
Brouček, Ptáček, Dráček, setkaly se se
Světélkem, svatým Martinem, sbíraly jablíčka,
lístky a těší se, co je čeká dál.
Děti tradičně vítá Beruška, následuje pásmo
říkadel a písniček, během kterého se děti
aktivně zapojují. Po krátké pauze na svačinku
následuje tematické tvoření.
Na závěr děti obdrží do Zápisníku malého
Broučka razítko za odměnu.
V letošním roce je nejen v sokolovně plno.
A tak je příjemné, že si rodiče s dětmi mohou
užívat program pro nejmenší i bez cestování.

BABY K A

REPORTÁŽ Z JARMAREČNÍHO
ODPOLEDNE
E

Kateřina Urbánková

volněnou, podzimní a voňavou
atmosféru řemeslného jarmarku
mohli Babičtí zakusit první
listopadovou sobotu, a to znovu po roce.
Zábavy bylo dosytosti. Stejně jako
rozplývajících se koláčků z rukou babických
paní pekařek, medových dobrot z včelího
stánku, čerstvých lívanečků s náplní dle
výběru a jiných pochutin.
Rozverná pohádka o kvásku a novém věku
zemědělců nastínila téma. Tentokrát bylo
mottem jarmarku Od obilí k chlebu, tedy
asociace na řemesla mlynářská a pekařská.
Smělí zájemci si mohli vyzkoušet mlácení
obilí cepem, mletí a výrobu mouky či vloček,
zvídaví se mohli přiučit něco o pečení
tradičního domácího chleba s kváskem.
Součástí jarmarku byla soutěž o nejlepší
pomazánku z darů našich zahrádek. Malí
i velcí mlsalové hodnotili pomazánky z řepy,
mrkve, dýně či luštěnin. Kromě jarmarečních
stálic – prodejních stánků s keramikou,
marcipánem (úctyhodných 6 kg zmizelo hned
chvíli po zahájení), křehkými háčkovanými
a paličkovanými ozdobami, něžnými
textilními hračkami, svíčkami a drobnými
šperky – přibyly i nové. Za zmínku stojí

například ukázka česání a předení vlny či
výtvory ke koupi z patchworku. Největší
chloubou jarmarku se staly stánky, kde se
vlastnoručně tvoří a vyrábí.
Každým rokem přinesou nějakou novou
příležitost vyzkoušet vlastní šikovnost (či
neumětelství) a nechají vzniknout těm
titěrným věcem s duší za pomoci vlastních
rukou. Je to výzva nejen pro děti všeho věku.
Někdo si ušoulal vonnou svíci z včelího vosku,
někdo vytvořil vlněné zvířátko, někdo ozdobil
skleněný svícen nebo stvořil krasohled pro
krásné koukání. Někteří dokonce zvládli
všechno. Ruchu, hemžení, barev, vůní, chutí
a řečí byla plná škola. Již podeváté a stále lépe.
Jarmark organizuje paní Magda Zdražílková
a Babyka z.s. spolu se Základní školou
v našich Babicích.

BABICKÝ
Ý MASO
OPUST
rdečně zveme všechny na
2. ročník obnovené tradice
Babický masopust, který se bude
konat v neděli 11. února 2018. Sraz maškar
bude ve 14:00 u kostela, poté půjdeme
průvodem vsí. Masopustní veselici zakončíme
občerstvením okolo čtvrté hodiny odpolední

v sokolovně.
Vítáme všechny masky, tradiční i novodobé.
Občerstvení můžete přinést před časem srazu
přímo do sokolovny.
Nebudou chybět tradičně výborné koblihy
a snad ani živá hudba.
Na všechny se těší pořadatelé z Babyky.
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PLUJEME NO
OVÝM
ŠKOLNÍM RO
OKEM
září 2017 babická základní škola
přivítala celkem 77 dětí. Sedmičky
jsou většinou z nás chápány jako
šťastné číslo, symbolizující nové začátky.
A podařilo se! Díky přestěhování Obecní
knihovny mohla vzniknout nová učebna,
a celková kapacita školní budovy se tak zvýšila
na sto žáků. Tvůrčí atmosféra u nás panuje
do odpoledních hodin – nabídka kroužků se
rozšiřuje.
Pamětníci vědí, že v naší malotřídní škole
bývalo snad odjakživa zvykem spojování
ročníků. Letos poprvé otevíráme pět

Kateřina Gančarčíková

samostatných tříd pro 1.–5.ročník. Počet
dětí zde narůstá a dobrá spolupráce s obcí
nám umožňuje i větší investice. Již rok
máme v provozu první interaktivní tabuli,
která byla nyní doplněna mobilní katedrou
s dataprojektorem. Snažíme se o zavádění
moderních metod výuky. Podporujeme práci
ve skupinách a projekty třídní i celoškolní.
Těší nás, když nalézáme způsoby, jak spojit
vyučování s praxí. Tématem prvního pololetí
se stalo třídění odpadů a recyklace. O dalších
možnostech zapojení vás budeme informovat.
Přejeme příjemné svátky vám všem.

SBĚR PAP
PÍRU
běr starého papíru a kartonů se v naší škole uskutečnil v první polovině listopadu.
Celkem jsme za tuto dobu nasbírali 2740 kg papíru. Vydělané peníze jsme rozdělili
mezi jednotlivé třídy školy i školky. Třídy je využijí na nákup her pro děti. Přispět mohli
i ostatní občané Babic, a proto děkujeme všem, kteří se zapojili.

HALLO
OWE
EEN
alloweenské vyučování se konalo 1. listopadu. Děti i učitelé přišli v originálních
kostýmech a v průběhu vyučování řešili tematicky zaměřené úkoly. Celý den si všichni
moc užili (viz foto).
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AKCE 72 HO
ODIN
kce s názvem 72 hodin – pomáháme všichni se 15. října zúčastnily i děti z naší školy.
Podstatou akce jsou dobrovolnické aktivity, které mohou pomoci občanům i obci.
A jak konkrétně žáci pomáhali? První třída hrabala listí u parčíku na začátku cesty
Šutrovaná, druhá třída se postarala o úklid zahrady (hrabání listí, úklid odpadků), třetí třída si
vyzkoušela úklid celé školy, čtvrtá třída rekonstruovala historický lustr a pátá třída upravovala
terén pro kluziště. Děti byly šikovné a odměnou jim byly náramky od pořadatelů akce, kterým
byla Česká rada dětí a mládeže.

JA
ARO, LÉTO, PO
ODZIM, ZIIMA –
VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY
Y PRIMA
eden z nekrásnějších měsíců v roce
bývá pro děti prosinec. Jak to v tomto
krásném adventním čase ve školce
vypadalo?
V pátek 1. prosince se všechny děti společně
s pedagogickými pracovnicemi převlékly
za čertíky a užily si tak tuto tradici, na kterou
poté navázala Mikulášská nadílka. Opravdu
přišel čert, Mikuláš i anděl.
V sobotu 2. prosince jsme se účastnili
rozsvěcování vánočního stromu u sokolovny,
kde bylo pro děti připravené divadelní
představení Slyšte, slyšte aneb Jak to bylo
v Betlémě.
12. prosince jsme ve školce s dětmi pekli
a zdobili perníčky.
18. prosince se konalo adventní posezení
s rodiči s nadělováním dárečků pod
stromečkem.
19. prosince jsme se zúčastnili vánočního
vystoupení v Domově seniorů Santini Křtiny
a Norbertinum Brno-Židenice, abychom
společně s dětmi potěšili i ty, kteří jsou
na tomto světě o něco déle.
Krásné a pohodové Vánoce všem přeje
Mateřská škola Babice nad Svitavou.
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PRÁCE NAŠ
ŠICH DĚT
TÍ
Nikol, 5. ročník: Zima
To je zima, to je mráz,
jdeme ven, jdeme si hrát.
Jdeme se koulovat, jdeme sáňkovat,
brr, to je zima, já jdu domů, já jdu se hřát.
Anna, 3. ročník: Sob Šmudla
Sob Šmudla má velkou práci,
nemyslí teď na legraci. Sníh mu padá
na čumák, pomůže mu sněhulák.
Vánoce už přicházejí, starosti nám nadělají.
Adam, 3. ročník: Vánoce
Na kopci je domeček
a v něm ozdobený stromeček
a na něm jsou baňky
a na papíru kaňky.
Děti běží ven, všechno je bílé jako sen
a až zazní zvon kostela, uděláme anděla.
Karolína, 3. ročník: Vánoce
Venku sněží, Vánoce se blíží a děti se těší
na dárečky. Děti se radují, že bude Ježíšek,
děti se radují, že bude snížek.
Matěj, 5. ročník
Sníh, snížek padá z nebe,
sněhové vánoční ovce bečí bé bé.
Když Vánoce nastanou, pečeme cukroví,
až ho sníme, dárky rozbalíme.
Bílé střechy a smích chi chi,
zazpíváme koledu, pojedeme na ledu.
Vendula, 5. ročník: Naše zima
Zima je prima, protože jsou Vánoce
a plno sušeného ovoce. Pak se jdeme koulovat,
nemůžem si stěžovat.
Už jsme doma zase, cukroví se nese,
dárky už jsou tady a naše teta taky.
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ANKETA
ODPOVÍDALI ŽÁCI 2. ROČNÍKU
Koho máš nejraději – čerta, anděla nebo
Mikuláše?
Čerta, protože je roztomilý. Lea
Mám ráda Mikuláše, protože nosí dětem
sladkosti. Tereza
Mám rád Mikuláše, protože mi dává
sladkosti. Vít
Já mám ráda anděla, protože je hodný.
Simona
Já mám ráda čerta, protože je roztomilý. Elen
Mám ráda Mikuláše a čerty. Mikuláše,
protože chrání, a čerta, protože jsou
srandovní. Markéta
Mám nejraději Mikuláše a čerty, protože
čerti jsou srandovní a Mikuláš je hodný. Gita
Proč máš rád(a) zimu? / Co máš nejraději
na zimě?
Mám rád sníh, protože si s ním můžu
hrát. David
Protože je kouzelná, dá se bobovat a chutná
mi led. Šimon
Protože můžu stavět sněhuláka. Jakub
Protože je sníh, Vánoce a Mikuláš. Alžběta
Protože se můžem koulovat. Bart
Na zimě mám nejraději Vánoce, protože se
sejde celá rodina a protože zdobíme celý
dům. Anička
Na zimě mám ráda, že chodí Ježíšek.
A že sněží. Ella H.
Já mám ráda zimu, protože mám v prosinci
narozeniny. Klára
Na zimě mám nejraději bráchovy
narozeniny. Štěpán

MUDr. Dita Krajtlová,
praktická lékařka

BABIC K É Z D RAVÍ

JAK PŘEDCHÁZET NACHLAZENÍ
ZIMA A NACHLAZENÍ – TO JE SPOJENÍ, KTERÉ K SOBĚ PATŘÍ.

P

od pojem nachlazení řadíme celou
řadu onemocnění horních cest
dýchacích, z nichž většina je virového
původu. Jedná se o snadno šiřitelná infekční
onemocnění, mezi jejichž symptomy patří
kašel, bolesti v krku, rýma a horečka. Akutní
virové onemocnění horních cest dýchacích
(„nachlazení“) je nejčastějším infekčním
onemocněním, dle statistik se dospělý člověk
nachlazením nakazí dvakrát až třikrát ročně,
průměrné dítě šestkrát až dvanáctkrát. Hlavní
metodou prevence je udržování zdravého
životního stylu – dostatek pohybu, spánku
a odpočinku, vyvážená strava, dostatek
vitamínů ve stravě v podobě čerstvého ovoce
a zeleniny.
Základem prevence proti nakažení je mytí
rukou a vyhýbání se většímu množství lidí
v období epidemií virových onemocnění.
Posílit imunitu je možné přidáním vitamínů
v podobě potravinových doplňků, zejména
vitamínů C a D, vhodné je také sezónní
užívání betaglukanů, hlívy ústřičné, rakytníku
a dalších.
Na nachlazení neexistuje kauzální lék, léčíme
jeho symptomy a pomáháme tělu posílit
jeho obranyschopnost. Nejdůležitější je ale
dostatečný příjem tekutin a odpočinek. Pokud
se stav nezlepší do sedmi dnů, nemocný by
měl zanechat samoléčení a navštívit lékaře.
U dětí, zejména malých, je rozhodující
trvání vysokých teplot (ne déle než 3 dny),
apatie, dechové potíže, bolesti uší či známky
dehydratace – pak je namístě neprodleně
navštívit lékaře. Jinak jim nejlépe pomůže
klid a dostatek tekutin.
Na teplotu a bolesti hlavy či kloubů se
užívají dle závažnosti stavu běžně dostupná

analgetika/antipyretika – Paralen, Ibalgin
v doporučeném dávkování, při vyšších
teplotách zábaly či vlažná sprcha.
Na kašel lze užívat volně prodejná mukolytika
(Mucosolvan, Ambrobene, ACC LONG…),
ale i přírodní prostředky, k nimž patří jitrocel,
tymián, mateřídouška či sléz.
K uvolnění nosu a vedlejších nosních dutin
je možné vedle dostupných nosních kapek
použít inhalaci heřmánku či tymiánu.
K celkovému posílení imunity se hodí česnek,
zázvor, ženšen, echinacea a další.
Pokud se základní symptomatická léčba
zanedbá, může nachlazení přejít i ve vážnější
onemocnění – oslabený organismus je méně
odolný vůči bakteriální nákaze, oparům či
třeba chřipkovým virům.
Právě s chřipkou je často nachlazení
zaměňováno, chřipka je však onemocnění
závažnější, provázené vysokými horečkami,
výraznými bolestmi hlavy a kloubů,
vyčerpávajícím dráždivým kašlem. Po nemoci
únava přetrvává i celé týdny, u oslabených
jedinců může být chřipka komplikována
například i zápalem plic či zánětem srdečního
svalu. Senioři nad 65 let, pacienti v zařízeních
dlouhodobé péče a pacienti s onemocněním
srdce, dýchacího ústrojí, ledvin či diabetem
mají doporučeno (a pojišťovnou hrazeno)
očkování proti chřipce a pneumokokovým
onemocněním.
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BABICE – MÍS
STO S NEJČISTŠÍM
VZDUCHEM? V ZIMĚ ANI
NÁHODOU!
V RUBRICE BABICKÝ OSEL BYCHOM SE CHTĚLI ZAMĚŘIT NA NEŠVARY
VYSKYTUJÍCÍ SE V NAŠÍ OBCI A ZNEPŘÍJEMŇUJÍCÍ ŽIVOT V NÍ. DNEŠNÍ TÉMA
JE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Z LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH ZDROJŮ.
Břetislav Kotulán

íše se rok 1936 a začíná se stavět
Brněnská přehrada (dokončena byla
v roce 1940). Tato lokalita ještě není
pro rekreaci objevena a Babice jsou v té době
vyhlášenou turistickou destinací. Někteří
měšťáci si zde dokonce pronajímají části
domů k letnímu pobytu. Obliba zdejšího
katastru nebyla jen pro krásnou přírodu, ale
také pro nezvykle zdravé a čisté ovzduší. Však
se těmto lidem říkalo „lufťáci“, od německého
Luft-vzduch. Podle oficiálních měření
byla kvalita vzduchu srovnatelná s kvalitou
vzduchu v Karlově Studánce v Jeseníkách,
a to ještě v době po druhé světové válce.
Současnost je ale trošku odlišná. Na to, že
přichází zima, nemusíme mít ani kalendář.
Stačí se mnohdy jen porozhlédnout
po komínech vypouštějících „zdravou“
barvu kouře, nebo nasát štiplavý a „voňavý“
vzduch. Někdo možná namítne, že obec se
rozvíjí a nelze tedy srovnávat současný stav
obyvatel a zastavěnosti s dobou minulou. Je
to samozřejmě pravda, ale jen částečně. Ještě
v padesátých letech minulého století byla
nemovitostí asi polovina a topilo se především
dřevem. Dnes máme modernější a výkonnější
tepelné zdroje, topí se elektrickou energií,
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využívají se tepelná čerpadla, ale realita je
mnohdy poněkud jiná.
Povinností provozovatelů stacionárních
tepelných zdrojů je řídit se zákonem
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kde je
mimo jiné uvedeno, že se mohou spalovat
pouze paliva, která „splňují požadavky
na kvalitu paliv stanovené prováděcím
právním předpisem a jsou určená výrobcem
tepelného zdroje“.
Zákon jde až tak daleko, že určuje přípustnou
tmavost kouře. Každý provozovatel
tepelného zdroje o jmenovitém příkonu
do 300 kW musí navíc osobám pověřeným
ministerstvem – obecním úřadem a inspekci
– umožnit přístup k tepelnému zdroji a jeho
příslušenství, používaným palivům za účelem
kontroly dodržování povinností podle zákona
(tato pasáž je z praktického hlediska velmi
diskutabilní a problematická, ale v zákoně je).
Nechme však zákon zákonem. Bude úplně
stačit, když se každý bude chovat zodpovědně
nejen k sobě, ale zejména ke svému okolí. Jak
jinak totiž nazvat takového homo sapiens
– člověka moudrého, který spaluje plasty,
hadry, překližku a jiné podobné palivo, než
babickým oslem.

BABIC K É REC EP TY

MARTINSKÉ ROHLÍČKY
CHUTNAJÍ VÁM ROHLÍČKY OD BABICKÝCH PEKAŘEK?
TAK SI JE UPEČTE SAMI DOMA!
Podle receptu paní Evy Hromkové, ilustrační foto: Jan Spáčil

Postup:
V mléce s cukrem necháme vzejít kvásek. Smícháme mouku s Herou, vejcem a solí, přidáme
vzešlý kvásek a vypracujeme hladké těsto. Dáme odpočinout do lednice a připravíme si
ořechovou nádivku. V mléce spaříme ořechy s moučkovým cukrem. Přidáme šťávu z citronu,
vanilkového cukru a sníh ze dvou bílků. Troubu si předehřejeme na 180 °C.
Těsto rozdělíme na 6 bochánků. Každý bochánek rozválíme, poté rozdělíme na 8 trojúhelníků
a plníme nádivkou (může být povidlová, maková nebo ořechová). Rohlíčky smotáme, zatočíme
do požadovaného tvaru a dáme na pečicí papír na plech. Pomašlujeme vaječným žloutkem.
Pečeme v troubě asi 20 minut. Po upečení cukrujeme
moučkovým cukrem.
Ingredience:
50 dkg hladké mouky
1 Hera
1 vejce
trochu soli
Na kvásek:
10 lžic mléka
2 lžíce krystalového cukru
5 dkg kvasnic
Na ořechovou nádivku:
20–30 dkg vlašských ořechů
15 dkg moučkového cukru
šťáva z citrónu
vanilkový cukr
2 vejce
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FRANTIŠEK POKORNÝ
BY LETOS SLAVIL 115.
NAROZENINY

Josef Ševčík

FRANTIŠEK POKORNÝ SE NARODIL V ROCE 1902 V ADAMOVĚ.
DO BABIC SE S RODINOU PŘESTĚHOVAL NA ZAČÁTKU PRVNÍ SVĚTOVÉ
VÁLKY. PO JEJÍM SKONČENÍ SI FRANTIŠEK POSTUPNĚ ZÍSKÁVAL PŘÁTELE
MEZI ČLENY BABICKÉ KULTURNÍ FRONTY.

S

eznámil se s pokrokovým brněnským
malířem Ottou Petrem, později
s lesním inženýrem Bohušem Kočím,
řídícím Karlem Páralem a bratry Olejníčky.
Kulturní záběr Františka Pokorného byl
skutečně široký. Kreslil, maloval, skládal
básně. Působil rovněž v ochotnickém divadle,
kde hrál, režíroval, maloval kulisy, maskoval
a maloval herce.
Franta, jak mu kamarádi důvěrně říkali, byl
rovněž vynikajícím sportovcem, gymnastou
i atletem, a stal se dokonce rekordmanem
župy. Jeho hlavní parketou však byla kultura.
V roce 1946 zorganizoval akci „Výstava
svého druhu“, kam lidé nosili potenciálně
zajímavé exponáty a písemnosti. Výstava měla
obrovský úspěch a svým významem přerostla
rámec Babic.
Z dílny Františka Pokorného vyšla spousta
akvarelů, olejů a perokreseb, a to převážně
s babickou, respektive venkovskou tematikou.
Řada z nich dodnes zdobí babické veřejné
prostory.
Bylo jen málo kulturních, pedagogických
a společenských témat, které by Františka
minuly. Byl dlouholetým předsedou kulturní
komise při MNV Babice a v oné době
pulzoval na vesnici čilý kulturní život, divadla,
přednášky, výstavy.
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Navrhl
pomník
věnovaný
památce
sovětských vojáků padlých ve druhé světové
válce u vstupu do Nové čtvrti, vytvořil model
busty Josefa Hybeše na Újezdě. Z jeho rukou
vyšla pamětní deska mučedníků Prachaře
a Crhonka umístěná na fasádě babické školy.
Restauroval křížové cesty v Babicích,
Křtinách a Bílovicích, kde také obnovil
portréty věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na portálu bílovického kostela. Z dalších
mimobabických
mistrových
aktivit
jmenujme alespoň Adamovské kováky

Z BABIC K É H ISTORIE

na budově ředitelství Adamovských strojíren
či desku s názvem Mučedníci na brněnském
Špilberku.
Pamětníci na Frantu vzpomínají jako
na příjemného, všestranně vzdělaného

člověka se smyslem pro humor s velmi
přátelským přístupem ke každému člověku.
Pro mne je to jedna z nejvýznamnějších
osobností 20. století v Babicích a snad
i v dějinách babické kultury vůbec.

BABICKÝ PLANDA TAHAL
CHLAPY NA BRIGÁDY
V LETOŠNÍM ROCE VZPOMÍNÁME ČTYŘICET LET OD NENADÁLÉHO
A PŘEKVAPIVÉHO ÚMRTÍ PANA RADOSLAVA KALVODY. BYL V TÉ DOBĚ
TAJEMNÍKEM NÁRODNÍHO VÝBORU A PAMĚTNÍCI SI JISTĚ VZPOMENOU,
ŽE BYL FUNKCIONÁŘEM DOBRÝM A U LIDÍ OBLÍBENÝM.

B

yl jediným synem pana Dominika
Kalvody, dlouholetého starosty
Babic, který vedl obec v nelehké
době německé okupace a protektorátu. Svým
rozvážným jednáním a osobní statečností
zachránil pan Dominik Kalvoda v těchto
těžkých časech řadu babických občanů.
Rada, jak mu kamarádi a známí říkali, měl
dvě sestry, z nichž mladší, Věra Veselá žijící
v Blansku, oslavila nedávno 90. narozeniny.
Rada byl čestný a poctivý muž, skvělý
kamarád a společník, který se nebál jakékoliv
práce. Na stavbě přísálí sokolovny koncem
padesátých let odpracoval stovky hodin
a patřil k nejaktivnějším členům Sokola
na této stavbě. Svým elánem dokázal strhnout
další lidi. Na četných plesech v šedesátých
a sedmdesátých letech, které se svou půvabnou
manželkou Alenkou pravidelně navštěvovali,
patřil vždy ke lvům salonů a bývával pravidelně
hlavním tahounem pěveckých skupin, jež
v oněch dobách při přestávkách kapely bavily
návštěvníky kulturních podniků.
Byl rovněž dobrým sportovcem. Cvičil
na nářadí, hrával odbíjenou a košíkovou.

V místním fotbalovém mužstvu působil
(a to velmi dobře) v brance, kde si vysloužil
přezdívku Planda, jako trochu větší kopie
slavného brankáře pražské Slávie Františka
Pláničky.
Byl to silný muž. V přetahování rukou,
ve kterém byl takřka nepřemožitelný, porazil
i půl hospody. Poražení pak byli nuceni přijít
následující sobotu na brigádu organizovanou
pro potřeby obce.Rovněž v Adamově,potažmo
v ADASTu, kde pracoval ve vedoucích
funkcích, byl velice oblíben a právě v době
svého předčasného odchodu z tohoto světa
měl nastoupit do funkce vedoucího jednoho
z nejprestižnějších výrobních provozů tohoto
strojírenského podniku.
Ve fabrice měl také mnoho dobrých
přátel a kamarádů, kteří na něj v dobrém
vzpomínají. Přestože lidí, kteří tohoto muže
znali, neustále ubývá (nebo právě proto), je
třeba si připomenout dobrého chlapa, který
zemřel plný elánu a dalších smělých životních
plánů ve věku pouhých sedmačtyřiceti let. Vy,
kdo jste ho znali, si na něj na chvíli vzpomeňte
a vzdejte mu hold.
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USNESENÍ – 517
Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou ze dne 11. července 2017
Přítomni:
1.
Miroslav Martykán
2.
MVDr. Radek Sotona
3.
Ing. Richard Prachař
4.
Marek Starý
5.
Ing. Eduard Levý
6.
Jaroslav Panuš
Zastupitelstvo obce 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 projednali následující
body:
1. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem
kontroly. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce, aby se ke zprávě vyjádřil dle uvedených
termínů. Zastupitelstvo dále pověřuje
kontrolní komisi kontrolou výkazu práce
zaměstnanců a brigádníků, pracovních smluv
a knih jízd vozidel za uplynulých 12 měsíců.
Termín kontroly: do 11. 8. 2017.
2. Zastupitelé v souladu s usnesením 216
ze 7. 4. 2016 souhlasí s přestěhováním
obecní knihovny. Zastupitelé jsou si vědomi
problémů se stěhováním knihovny do domu
čp. 140, vzniklých v důsledku nečinnosti
starosty v této věci a jsou o budoucím umístění
knihovny rozhodnuti jednat na mimořádné
pracovní schůzi. Před touto schůzí starosta
připraví možné návrhy nového umístění
knihovny včetně odhadu nákladů na realizaci.
Nejpozději do 21. 7. 2017 bude stávající
místnost vyklizena a knihy provizorně
uskladněny v budově školy tak, aby bylo
možné včas zahájit práci na úpravě nové třídy
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ZŠ. Stěhování provedou obecní zaměstnanci
za dohledu starosty obce.
3. Zastupitelstvo zřizuje redakční radu
Babického zpravodaje. Tato rada bude volena
zastupitelstvem, bude mít minimálně 3
členy a minimálně jeden z nich bude z řad
úřadujících zastupitelů - mimo starosty. Rada
vytvoří pravidla pro vydávání zpravodaje
a ustanoví redakci. Budou osloveni zástupci
občanů, školy a spolků, aby pomohli
s vytipováním vhodných kandidátů. Volba
redakční rady proběhne na nejbližší schůzi
zastupitelstva dne 18. 8. 2017.
4. V souladu s usnesením 217 ze dne 6. 3. 2017
zastupitelstvo projednalo urychlené řešení
situace s uložením posypu a parkováním
techniky.
Zastupitelstvo
nesouhlasí
s umístěním přístřešku na posyp na pozemku
u domu č.p. 140, na parcelách č. 488 a 489.
Starosta do příští schůze zastupitelstva,
tedy do 18. 8. 2017, předloží návrhy jiných
vhodných lokalit.
5. Zastupitelstvo požaduje před započetím
stavby altánu předložit ke schválení stavební
studii umístění stavby.Také požaduje, aby bylo
seznámeno s celkovou koncepcí rekreační
zóny za fotbalovým hřištěm, kde by měl být
altán umístěn.
6. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nebylo
informováno o plánované instalaci kašny,
požaduje informace o této stavbě. Do té doby
s touto instalací zastupitelstvo nesouhlasí.
Do příští schůze zastupitelstva, tedy do
18. 8. 2017, předloží starosta varianty
umístění kašny.
7. V souladu s usnesením 217 ze dne 6. 3.
2017 zastupitelstvo pověřuje koordinační

OBEC N Í VĚST N ÍK

činností při pořízení územního plánu starostu
obce Miroslava Martykána. Tento je povinen
veškeré zamýšlené změny územního plánu
sdělit zastupitelům do 18. 8. 2017. Konečnou
verzi dokumentu musí mít zastupitelé
k prostudování minimálně 15 dní před
konečným schvalováním.
8. Zastupitelstvo si dle usnesení 416 ze
dne 29. 6. 2016 a zprávy kontrolní komise
vyžádalo vyjádření starosty obce ke studii
pro výstavbu chodníků a měření intenzity
osvětlení.
9. Zastupitelstvo si dle usnesení 416 ze dne 29.
6. 2016 a zprávy kontrolní komise vyžádalo
vyjádření starosty obce o postupu práce

na změnách v dopravním pasportu obce.
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
rozpočtové opatření k 11. 7. 2017. Znění
v příloze.
11. Zastupitelstvo požaduje provedení
mimořádné inventury v Obecní hospodě
ke dni 31. 8. 2017.
12. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje
zakoupení počítače pro starostu, aby nebyl
k pracovním účelům využíván počítač
soukromý. Zálohování dat bude dořešeno
po konzultaci s odbornou firmou.
13. Zastupitelstvo požaduje snížení dřevěného
plotu okolo pozemku na maximální výšku
210 cm.

DĚTSKÝ BASKETBAL SOKOLA:
RAKETOVÝ START
rvní zápasy odehrál babický
basketbalový potěr na prosincových
turnajích v Podolí a Bílovicích nad
Svitavou. A to po pouhých dvou měsících
tréninku! Basketbalová přípravka se pod
vedením zkušeného trenéra Oty Rotrekla
připravuje v babickém Sokole každou středu.
Na zápasy pak jezdí společně s dětmi z Bílovic
a Kohoutovic.
Na obou zmiňovaných turnajích se naši malí

P

košíkáři rozhodně neztratili. To, co jim zatím
chybí na technice, nahrazovali bojovností
a zápalem. V Mikulášském turnaji v Podolí
obsadilo naše smíšené družstvo 3. místo
z 6 zúčastněných týmů, o týden později
v Bílovicích to už ale bylo místo druhé!
Za babickou část týmu nastoupili: Lea
Šnédarová, Elenka Bartošková, Markétka
Malíková, Kuba Hanzal, Tonda Kulheim,
Petr Drexler a Kryštof Krmíček.
(krt)
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USNESENÍ – 617
Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou ze dne 18. srpna 2017
Přítomni:
1.
Miroslav Martykán
2.
Ing. Richard Prachař
3.
Ing. Eduard Levý
4.
Jaroslav Panuš
5.
Ing. Petr Šťasta
6.
MVDr. Radek Sotona
7.
Ing. Petr Ševčík
8.
Marek Starý – přítomen
od projednávaného bodu č.3
Zastupitelstvo obce 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 projednalo následující
body:
1. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku obcí
na financování systému IDS JMK. Celková
částka 60.400,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva
č. 1030034089/002-V Pozemky p.č. 586/3
v katastrálním území Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice nad Svitavou, p.č.
587/1, smyčka NN, Válka“. Břemeno
1.000,- Kč.
3. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
rozhoduje o územní působnosti Destinačního
managementu oblasti „ Moravský kras
a okolí“ na území obce Babice nad Svitavou
a hlásí se k území turistické oblasti „ Moravský
kras a okolí“ K této oblasti náleží společně
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s obcemi sdruženými v DSO Časnýř.
4. Zastupitelstvo obce zvolilo šestičlennou
radu obecního zpravodaje ve složení: Kateřina
Golíková, Pavel Bartošek, Jiří Beneš, Břetislav
Kotulán, Josef Ševčík, Jaroslav Panuš. Rada
se sejde do příštího jednání zastupitelstva
a předloží návrh pravidel.
5. Zastupitelstvo ukládá starostovi povinnost
v souladu se zákonem vést knihy jízd,
výkazy pohonných hmot a po ověření jejich
nutnosti i provozní deníky mechanizace.
Zastupitelstvo spolu se starostou prověří
možnosti odkupu pozemků vhodných
pro stavbu skladu posypových materiálů.
Zastupitelé byli seznámeni s umístěním
altánu a souhlasí s jeho stavbou. Vzhledem
k tomu, že již starosta bez vědomí zastupitelů
vynaložil finanční prostředky na zbudování
kašny s pitnou vodou u nového chodníku pod
fotbalovým hřištěm, bere zastupitelstvo tento
stav na vědomí. Zastupitelům bude starostou
přeposlán dopis z Městského úřadu Šlapanice
s metodickými pokyny ke tvorbě nového
územního plánu.
6. Starosta byl upozorněn na porušování
zákona 285/95 Sb. § 20 písmeno „O“ o tom, že
je zakázáno znečisťovat les odpady a odpadky,
konkrétně jde o odpad z ořezu stromů, což
se týká i vlastního – obecního lesa. Dále
zastupitelstvo ukládá starostovi odpovědět
na dopis manželů Kubešových, týkajícího se
úklidu obce nedaleko jejich domu.
7. Zastupitelé obce vystěhují obecní knihovnu
brigádnickým způsobem zítra, tedy v sobotu
19. 8. 2017 v 8.00, ze stávající místnosti
v základní škole do starostou určených prostor
na OÚ.

Z AST UP IT ELST VO

USNESENÍ – 817
Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou ze dne 10. listopadu 2017
Přítomni:
1.
Miroslav Martykán
2.
Ing. Eduard Levý
3.
Jaroslav Panuš
4.
Ing. Petr Šťasta
5.
Ing. Petr Ševčík
6.
Marek Starý
Zastupitelstvo obce 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 projednalo následující
body:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Řád
veřejného pohřebiště obce Babice nad
Svitavou. Řád veřejného pohřebiště obec
vydává po předchozím souhlasu Krajského
úřadu JMK a KHS JMK. Pohřebiště je
na parcelách číslo 2 a 4/2 v k.ú. Babice nad
Svitavou.
2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost
o finanční podporu rodinného festivalu
Mezilesy, který se bude konat 8. září
2018 v Babicích nad Svitavou. Začátek
programu 10.00 a poslední vystoupení bude
ve 23.00 hodin. Bude zajištěn doprovodný
program. Předpokládaný rozpočet festivalu
cca 160 000,- Kč. Zastupitelstvo obce
souhlasí s finančním příspěvkem na akci
v částce 80.000,- Kč. Úhrada vystupujícím
do stanovené částky bude proplácena obcí.
Zastupitelstvo požaduje snížené vstupné pro
místní občany.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním
příspěvkem 70.000,- Kč na hlavního hosta
v programu při rozsvěcení vánočního stromku.

Vystoupení bude fakturováno přímo obci.
4. Zastupitelstvo obce zamítá odprodej
pozemku 1306/18 v k.ú. Babice nad Svitavou.
Žadatel: Ivan Kozák, Drobného 319/62,
602 00 Brno. Jedná se o pozemek v chatové
oblasti.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou
úpravou ke dni 9 . 11. 2017. Znění v příloze.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
rozpočtu obce na rok 2018. Znění v příloze.
7. Obec zveřejní výzvu k podání žádostí
o individuální dotace z rozpočtu obce na daný
rok na své úřední desce a internetových
stránkách. Pravidla pro poskytování dotací
zůstávají v platnosti. Příjemce dotace nad
50.000,- Kč je povinen podat finanční
vyúčtování dotace do 15. 12. daného
kalendářního roku.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
finančního daru pro ZŠ Babice nad Svitavou,
p.o. od paní Magdy Zdražílkové, Babice
nad Svitavou 337, 664 01 ve výši 5.777,- Kč
a Dity Krajtlové Babice nad Svitavou 133,
664 01 ve výši 5.000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
na akci setkání rodáků ve výši max.
40.000,- Kč. Byl vytvořen přípravný výbor
k uspořádání setkání rodáků, ke kterému
již byly uskutečněny dvě schůzky. Setkání
bude otevřené pro všechny věkové kategorie,
ale se zaměřením na ročníky 1945 – 1952.
Předpokládaný termín setkání je květen 2018.

Zapsal: Jaroslav Panuš
Starosta obce: Miroslav Martykán
Zástupce starosty: MVDr. Radek Sotona
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