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ilé čtenářky, milí čtenáři,
blíží se konec roku, období, kdy
bilancujeme, co uplynulý rok
přinesl.Většina roku byla z pohledu vedení obce
důkladně zbilancována již v předvolebním
boji. Vyvracením různých tvrzení a polopravd
z rozličných tiskovin bychom se zamotali
do kruhu nekonstruktivního osočování, které
by nás zbytečně odvádělo od práce. Vy jste
svými hlasy určili, jakým směrem chcete, aby
naše obec spěla. Věřím, že zvolení členové
zastupitelstva odložili kabáty odlišných barev
a oblékli si jeden společný dres. Dres, který
reprezentuje jeden tým – Babice nad Svitavou.
Dovolím si na tomto místě poděkovat panu
Miroslavu Martykánovi za práci a čas, který
Babicím nad Svitavou věnoval. Zůstal za ním
kus práce, který nikdo nemůže zpochybnit.
Přeji mu do jeho dalšího profesního
i soukromého života mnoho zdraví a sil.
Rok 2019 skýtá dle vlády relativně velké
dotační možnosti, ale obce na ně mají být
nachystány – kdo má projekt a stavební
povolení, ten se dostává blíže startovní čáře
a má větší šanci uspět. V současné době se
dokončení blíží projekt na rozšíření kapacit
ZŠ a MŠ (leden 2019), seznamujeme
se se stavem projektových dokumentací
chystaných v minulosti. Na leden plánujeme

svolat setkání občanů s vedením obce, kde
bychom rádi prezentovali stav řešených
projektů. Započaly práce na změně webových
stránek obce a zlepšení informovanosti
obyvatel prostřednictvím sociálních sítí.
Závěrem bych vám rád ze srdce popřál
klidný zbytek adventu, mnoho krásných
chvil s vašimi blízkými nejen během svátků
vánočních a do nového roku 2019 vám
a vašim rodinám přeji to nejdůležitější –
zdraví, lásku, porozumění, štěstí. Zkrátka jen
to nejlepší.
Eda Levý

Babický zpravodaj – občasník územního samosprávného celku, vychází 4x ročně, ročník XXVIII – prosinec 2018. Vydává
obec Babice nad Svitavou, IČ 00281557, tel. 545 237 208. Ev. č. MK ČR: E 10130. Redakční rada: Pavel Bartošek, Jiří
Beneš, Kateřina Golíková, Břetislav Kotulán, Jaroslav Panuš, Josef Ševčík. Šéfredaktor: Jan Šmikmátor. Layout a DTP: Petr
Havíř. Korektura: Martina Skalková. Kontakt na redakci: babickyzpravodaj@gmail.com.
Foto: redakce a autoři článků, pokud není uvedeno jinak. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky upravovat, případně neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Toto číslo vyšlo 19. 12. 2018, náklad 550 výtisků. Zdarma pro občany Babic nad Svitavou. Distribuce 20. 12. 2018. Pokud
vám zpravodaj nebyl doručen distribucí, je možné si jej vyzvednout osobně na obecním úřadě.
Veškeré materiály otištěné v babickém zpravodaji jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími
osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona.
Foto na obálce: Archiv Jaroslava Kocourka.
Logo zpravodaje vytvořil akademický malíř a občan Babic nad Svitavou Pavel Luﬀer. Děkujeme!
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ZMRZLÁ
KRÁSA
Zima sice přidělává starosti silničářům,
ale o to více radosti z ní mají děti.
A občas vykouzlí i ledové květy.
Foto: Jaroslav Panuš
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STA LO S E V B A B I C Í C H

STALO SE V BA B ICÍCH

100 LET VÝROČÍ
REPUBLIKY A ŠLP
Oblíbená akce s názvem Beseda o víně při víně se letos
konala již popáté, a to v netradičním termínu 28. září – v den
svátku svatého Václava. Tento termín vybrali organizátoři
záměrně právě proto, že tématem besedy bylo spojení vína
a náboženství.
Nešlo přitom jen o spojení vína a křesťanství, ale také
dalších světových náboženství – judaismu, buddhismu či
islámu. Při řízené degustaci měli přítomní možnost ochutnat vína z církevních vinných sklepů,
zejména vína mešní a košer, a to ve velmi dobré kvalitě.
O dobrou náladu se potom postarala výborná cimbálová muzika pod vedením Franty Černého
složená z bývalých i současných hráčů BROLNu. Více než pět desítek návštěvníků se skvěle
bavilo a s potěšením přijalo pozvání pořadatele na šestý ročník, který by se měl konat opět ve
tradičním listopadovém termínu.
(bk)

SEDM STANOVIŠŤ PRO
(VÍC NEŽ) SEDM STATEČNÝCH
Na tradiční stezce odvahy mohly děti ukázat svou statečnost v pátek 19. října. Rodiče s dětmi
(starší děti i samy) vyráželi postupně na trasu osvětlenou svíčkami. Na cestě potkávali odvážlivci
několik strašidel, duchů, přízraků a zjevení jako z jiného světa. V lese bylo celkem sedm stanovišť,
kde se plnily nejrůznější úkoly a sbírala razítka. V cíli všichni, kteří stezku úspěšně absolvovali,
čekala malá odměna, diplom za odvahu, medaile a občerstvení u ohně. Všem, kteří se na stezce
odvahy podíleli, děkujeme a těšíme se na příští rok.
(irl)

ŘEMESLNÝ JARMARK JIŽ
PODESÁTÉ
Jubilejní 10. ročník tradičního Řemeslného jarmarku uspořádal spolek Babyka v sobotu
10. listopadu v prostorách školy. Návštěvníci si mohli v jídelně dílny pochutnat na takových
dobrotách, jako jsou palačinky či ovoce máčené v čokoládě, ve třídách si mohli vyrobit ozdobičky
na vánoční stromeček, smaltované ozdůbky, umotat svíčku ze včelího vosku či ušít plyšového
mazlíčka. Měli jsme možnost zakoupit i hotové výrobky z keramiky či fimo hmoty. Děkujeme
Magdě Zdražílkové skvělou organizaci.
(kg)
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Před devadesáti lety byl k 10. výroči vzniku republiky postaven jednoduchý pomníček a vysazen
hájek exotických dřevin v levém rohu polního komplexu, lidově nazývaným Na Hójezdě,
počeštěno Na Újezdě.
Letos 28. října, v den oslav 100 let naší státnosti, se zde sešla delegace brněnské Mendelovy
univerzity a Školního lesního podniku (ŠLP) Křtiny. Odpoledne tohoto významného dne
zde na 30 účastníků položilo věnec s trikolórou a zástupci uvedených organizací přednesli
slavnostní projevy.
Jako první hovořil zástupce ředitele ŠLP Křtiny Pavel Čadský, který svůj projev ukončil
ukázkou z knihy T. G. Masaryka. Další projev zazněl z úst prorektora Mendelovy univerzity
Martina Klimánka, jenž zdůraznil význam tohoto výročí našeho státu. Projevy uzavřel zástupce
ředitele ŠLP Křtiny Lumír Dobrovolný.
Sedm přítomných trubačů zatroubilo 4 fanfáry a všichni přítomní zazpívali českou
a slovenskou hymnu. Nakonec všichni tři řečníci vysadili nedaleko pomníčku další exotický
strom – tis červený.
(jš)

DĚTI TANČILY V BRNĚNSKÉM
DIVADLE
Malé tanečnice a tanečníci z babického Sokola
vystoupili v pátek 30. listopadu v brněnském
Divadle Barka. Děti ze skupiny scénického tance si
tak mohly poprvé zatančit na jevišti opravdového
brněnského divadla. S tímto nelehkým úkolem si
velice dobře poradily a událost pro ně byla velkým
a nezapomenutelným zážitkem.
Děti vystupovaly s choreografií Co se děje
v moři, která vznikla pod pečlivým vedením
lektorky Jitky Mozorové. Scénický tanec funguje
jako pravidelný kroužek TJ Sokol Babice nad
Svitavou od září 2017 pro tři věkové kategorie
(3–5 let taneční přípravka, 5–6 let scénický tanec
1, 7–10 let scénický tanec 2). Lektorka s dětmi
už připravuje nové taneční představení, které
budete moci vidět na jaře příštího roku v babické
Sokolovně.
(kg)

TÉMA

STALO SE V BA B ICÍCH

DRACI, LÍPY A OHEŇ UCTILI
STOLETÉ VÝROČÍ
Již tradičně se na výročí 28. října v Babicích pořádá drakiáda, která vyvrcholí zapálením
Masarykovy vatry. Děje se tak pro připomenutí a oslavu událostí roku 1918, od něhož počítáme
novodobou historii našeho státu. Stoleté výročí si však zasloužilo něco mimořádného. Proto bylo
letos součástí akce i vysazení čtyř lip, našich národních stromů, na nejvyšším místě Babic. Lípy
byly vysazeny společně za obec Babice nad Svitavou, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a děti.
O to, aby letošní ročník nebyl obyčejný, se přičinilo i počasí, které bylo v původním termínu
tak špatné (obvykle na drakiádu pouze přestává foukat), že bylo nutné akci o týden odložit.
V novém termínu 3. listopadu nejenže nepršelo, ale dokonce i foukalo a trocha podzimní mlhy
vadila jen těm, kteří se snažili udělat nějakou pěknou fotku. Po obloze se proletěli draci zakoupení
v obchodech i krásní a originální draci z domácích dílen dětí a jejich rodičů.
Rej draků na obloze byl po zasazení lip vystřídán rejem jisker ze zapálené vatry.Ta byla veliká
úměrně ke svému stoletému významu a jistě leckoho napadlo, že je dobře, že akci spolupořádají
právě dobrovolní hasiči. Jim a sdružení Babyka patří velký dík za vydařenou akci.
(jp)

„Už jako kluk jsem toužil
vyniknout v nějakém sportu,
běhání mě bavilo a v tělocviku
se mi na delších tratích docela
dařilo, a tak jsem se
dal na běh...
“
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TÉMA

TÉM A

JAROSLAV
KOCOUREK:
MASO NEJÍM KVŮLI
FOTBALOVÉMU ZÁPASU
ŽIJEME V OBDOBÍ, VE KTERÉM SE NA NÁS, KTEŘÍ SE ZAJÍMÁME O SPORT,
HRNOU INFORMACE HLAVNĚ O FOTBALE, MÉNĚ PAK UŽ O HOKEJI, JEŠTĚ
MÉNĚ O TENISE A JEN VELICE STRUČNĚ Z OSTATNÍCH ODVĚTVÍ SPORTU.

Tvoje dodnes úctyhodné výkony nutně
musí být podloženy patřičnou přípravou.
V kolika letech jsi začal se systematickým
běžeckým tréninkem?
S pravidelným běžeckým tréninkem jsem
začal v patnácti letech. V prvních třech
letech se mi moc nedařilo, pak už to bylo
lepší.
Jak stoupala tvoje výkonnost a kolik
kilometrů jsi v době nejlepší výkonnosti
ročně naběhal?
Ročně jsem naběhal asi 10 000 km. V zimě
mezi 1 000 až 1 300 km měsíčně a v hlavní
sezoně asi 800.

jednodušší. V obchodech byly k mání dva
druhy běžeckých bot – za 120 a 230 Kčs.
Podobné to bylo i s oblečením. Pořádalo
se daleko méně závodů, běžců bylo málo
a všichni se znali. Jejich výkonnost byla
oproti těm nynějším lepší.
Souhlasím s tebou a potvrzuji poslední
dvě věty a přidávám otázku: Víš, na kolik
mistrovských titulů v maratonu by tvůj
nejlepší výkon 2:15:16 hod například
v posledních dvaceti letech stačil?
To jsem nevěděl, ale v maratonských
tabulkách na internetu je uvedený lepší
výkon naposledy v roce 2004.

ALE DNEŠNÍ TÉMA NEBUDE O FOTBALE, HOKEJI ANI TENISU, ALE O
NEJPŘIROZENĚJŠÍM LIDSKÉM POHYBU HNED PO CHŮZI – BĚHU.

K

dyž jsem se před lety přistěhoval
do Babic, bylo pro mě velkým
a milým překvapením, že tady bydlí
i můj bývalý sportovní parťák a soupeř Jarda
Kocourek. Mnozí z nás ho znají jako našeho
dodavatele internetu. V poslední době je

viděn především na sloupech nebo v jejich
blízkém okolí, aby nám zajistil ještě rychlejší
a kvalitnější spojení se světem. Většina z nás
ale už neví, že to byl také rychlý a hlavně
vytrvalý běžec, držitel mnoha – i světových
– rekordů.

Ing. Jaroslav Kocourek (1949) se v letech 1977 a 1979 stal mistrem republiky
v maratonu. Nejlepšího výkonu na maratonské trati dosáhl v roce 1977 časem 2:15:16,
který je na vteřinu stejný s časem, jakého v roce 1960 na Olympijských hrách v Římě
dosáhl vítěz Abebe Bikila.
Od roku 1996 se Jarda Kocourek začal věnovat ultramaratonu. V roce 1998 překonal
světový rekord v běhu na 48 hodin výkonem 423,262 km a v roce 2000 se stal v této
disciplíně mistrem světa. Šestkrát startoval v šestidenních závodech v Austrálii, z toho
čtyřikrát vítězně. Nejlepšího výkonu dosáhl v roce 1999, a to 925,6 km. V roce 1997 se
stal mistrem Anglie na 24 hodin a mistrem Německa na 48 hodin. Český rekord v běhu
na 24 hodin získal v roce 2002 v italské Veroně hodnotou 256,4 km.
Osobní rekordy Jaroslava Kocourka:
1 km: 2:32
3 km: 8:25
5 km: 14:24
10 km: 29:43
25 km: 1:18:30
maraton: 2:15:16
hodinovka: 19,191 km
24 hodin dráha: 256,399 km
48 hodin dráha: 423,262 km
Šestidenní: 925,6 km

V současně době je běhání téměř módní
záležitostí. Běhají tisíce lidí, organizují
se stovky závodů, prodává se nespočetné
množství značek, druhů a kvalit
sportovního vybavení. Zavzpomínej
na své běžecké začátky v šedesátých letech
minulého století. S čím jsme se museli
potýkat, v čem jsme běhali?
My jsme to měli, pokud se týče výběru
správné běžecké obuvi nebo oblečení, daleko

Co tě vedlo k běhání tak dlouhých tratí?
Pro většinu lidí je uběhnutí maratonu
nedosažitelným cílem. Ultradlouhé tratě
jsi začal běhat v době, kdy většina běžců se
závoděním končí – po čtyřicítce.
Už jako kluk jsem toužil vyniknout v nějakém
sportu, běhání mě bavilo a v tělocviku se mi
na delších tratích docela dařilo, a tak jsem
se dal na běh. Nejvíce by se mi líbilo běhat
tratě 800 a 1 500 metrů, ale na to, abych
se na nich prosadil, jsem byl moc pomalý.
Tehdy se říkalo „čím menší talent, tím delší
trať“, a tak jsem se postupem času dopracoval
až k ultramaratonům. Po čtyřicítce se mi
ještě se závoděním nechtělo končit a jediná
možnost, kde jsem mohl občas něco vyhrát,
byly právě ultramaratony.
Myslím, že čtenáři si kladou otázku, jak
jsi při závodě na 24 nebo 48 hodin řešil
základní lidské potřeby, jako jsou jídlo,
WC nebo spánek?
Při jídle jsem přešel do chůze, pití za běhu
a WC v místnosti určené tomuto účelu.
Spánek jsem ani na osmačtyřicetihodinovém
běhu nikdy nemusel řešit.

TÉM A

Při šestidenním závodě po průměrně sto
padesáti kilometrech za den, je pro mě
představa, že po spánku vstaneš a znovu
se rozběhneš, neuvěřitelná. Jak je něco
takového možné zvládnout?
Většinou jsem toho moc nenaspal, protože
jsem nemohl usnout. Zvládl jsem to i beze
spánku. Konkrétně v australském Colaku
jsme běhali na čtyřsetmetrovém okruhu
v parku na tamějším náměstí. Tam jsem měl
největší problém s motivací. Jednou jsem
měl před posledním dnem takový náskok
před ostatními, že bych vyhrál, i kdybych
až do konce odpočíval. Ne, že bych byl tak
dobrý, ale sešla se ten rok slabší konkurence.
(usmívá se) Když se běží z místa A do místa
B, tak je to jiné.
Kolik při takových závodech bývalo běžců
na startu? A kolik z vás doběhlo až do cíle?
Startovní pole nebývá moc početné, většinou
kolem třiceti běžců. Do cíle jich vydrží
většina.
Vím, že jsi před lety běhání pověsil
na hřebík a přešel jsi na cyklistiku. Před
pár lety jsi mi vyprávěl o svém výjezdu
na nejvýše položený sjízdný bod na světě
v Himálajích. Pokus se se čtenáři podělit
o tento zážitek.
V Himálajích jsem byl
dvakrát a na obě cesty
rád vzpomínám. Ta
druhá byla místy docela
dramatická. Hlavně kvůli
padajícím
kamenům,
které někdy i několikrát
za den blokovaly cesty.
Největším
zážitkem
byl pro mě výjezd
z Lehu do sedla
Kardungla do výšky
12
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5600 metrů nad mořem a následný téměř
padesátikilometrový sjezd zpět. Doufám, že
si něco podobného ještě někdy zopakuji.
Před lety jsi mi vyprávěl, jak se z tebe stal
vegetarián. Jestli mě paměť neklame,
tak se to přihodilo v roce 1989 za zcela
nevinných okolností. Pokus se, prosím,
na tu situaci zavzpomínat.
Vytvořil jsem tehdy pro mé kamarády
orientační běžce počítačový program na
vyhodnocování jejich závodů a za odměnu
jsem s nimi jel na závody do Švédska, kde
jsem chtěl mimo jiné navštívit přítele,
který tam před pár lety emigroval. Kromě
běhání se tam občas hrál fotbal a jednou
také vegetariáni proti těm „normálním“.
Vegetariánů bylo méně, tak jsem se k nim
přidal a od té doby nejím maso. Já s tím
problém nemám, manželce, která maso jí, to
trochu komplikuje vaření, ale za těch 30 let
už si zvykla.
Jardo, pro tentokrát ti děkuji za rozhovor,
i když bych měl spoustu dalších otázek. Přeji
ti, aby ti sloužilo zdraví alespoň tak jako
doposud, a ať se vydaří podobný bláznivý
výjezd jako na himálajskou Kardunglu.
Jiří Beneš, foto: Archiv J. Kocourka

BABICKÁ FAR
RNOST
SE PŘEDSTA
AVUJE
ážení a milí přátelé z Babic,
mám příležitost setkat se s vámi
takto zprostředkovaně na stránkách
Babického zpravodaje, kterou rád využívám.
Dovolte mi, abych se nejprve krátce
představil.
Jmenuji se Zdeněk Drštka a jsem katolický
kněz. Od letošního září mám na starosti
farnosti Babice nad Svitavou (tedy krom
Babic i Kanice a Řícmanice) a Ochoz
u Brna. Snažím se dělit svůj čas a síly mezi
tyto dvě farní komunity. Farářování se učím
„za pochodu“ – Babice a Ochoz jsou moje
první samostatná místa. Bydlím na faře
v Brně-Líšni.
Raději bych se s vámi ale podělil o to, co
nás v nejbližších dnech a týdnech čeká.
Vrcholí advent, doba, v níž se znovu učíme
těšit. Doba radosti a naděje, doba vyhlížení,
jestli už nad Betlémem vyšla hvězda. Doba,
která nás ujišťuje, že velké věci se rodí často
nenápadně, v tichosti a skrytu.
K času předvánočnímu patří iniciativa
„Betlémské světlo“. Sám k ní mám osobní
vztah, protože jsem ve svém skautském mládí
s tímto plamínkem naděje cestoval. K nám
do Babic dorazí Betlémské světlo v neděli
23. prosince na bohoslužbu v obvyklý nedělní
čas, tj. 10.30. Také na Štědrý den dopoledne
si pro ně budete moci přijít se svíčkou či
lampičkou do předsíně farního kostela, a to
od 9 do 12 hodin.
Pak už začnou Vánoce – svátky veliké
Boží lásky ztělesněné v malém betlémském
miminku; svátky Boží zamilovanosti
do člověka a Boží touhy být člověku co
nejblíže. Do vánočních oslav vstoupíme

bohoslužbou v noci ze 24. na 25. 12., tzv.
„Půlnoční“, byť ji letos oslavíme už ve 22.00.
25. prosinec – Boží hod vánoční – budete
možná chtít trávit v teple domova, se svými
nejbližšími. Přesto si dovolím vás pozvat
jednak na dopolední bohoslužbu v obvyklém
nedělním čase (10.30), jednak na zpívání
u jesliček. K němu se sejdeme v 17 hodin.
Ke zpěvu nás doprovodí převážně dětští
hudebníci z naší farnosti. Také následující
den – svátek sv. Štěpána – bude bohoslužba
v 10.30.
Se svátkem sv. Jana Evangelisty (27.
prosinec) se pojí zvyk žehnat víno. Naše
setkání s vínem a modlitbou uskutečníme
o den později, tj. v pátek 28. na závěr
bohoslužby v 18 hodin.
V sobotu 29. prosince nás navštíví
Cimbálová muzika Kalečník. Poslechnout
si ji můžeme od 17 hodin ve farním kostele.
Následující den je pak svátek Svaté rodiny;
na mši v 10.30 v ten den zveme zvláště
manželské páry, které budou mít příležitost
znovu si uvědomit, co si vlastně před lety
navzájem slíbily.
Za letošní rok poděkujeme při mši 31.
prosince v 16 hodin. Rok 2019 společně
zahájíme mší v úterý 1. ledna v 10.30.
6. ledna najdeme v kalendáři svátek Zjevení
Páně, lidově zvaný „Tři králové“. S ním
je spjata charitní Tříkrálová sbírka. Letos
se v naší farnosti koná v sobotu 5. ledna;
koledníky srdečně zveme na společné
zahájení a požehnání v závěru mše v 8.00.
Vánoční dobu uzavřeme hudebním setkáním
v neděli 13. ledna.
Srdečně zdraví Zdeněk Drštka
13
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BABICKÉ SOK
KOLSKÉ
VÁNOCE 201
18
JIŽ TŘETÍM ROKEM PROBĚHLY NA SOKOLSKÉ ZAHRADĚ BABICKÉ SOKOLSKÉ
VÁNOCE, PŘESNĚJI ŘEČENO ZAHÁJENÍ ČASU ADVENTNÍHO. Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ BYLY TENTOKRÁT V NEDĚLI.

hned po zahájení se na vyhřívaném
venkovním pódiu střídaly amatérské
soubory a žáci babické školy. Hosté,
kterých postupně přibývalo, sledovali
cimbálovku Svitava, žáky 1. třídy
a písničkáře Honzu Budína, následované
2. třídou, babickou countryovou skupinou
Wpohodě a 3. třídou.
Krátce nato se děti a rodiče přesunuli
do sálu sokolovny, aby zhlédli dětské
divadelní představení Bob a Bobek.
Po skončení opět venku vystoupily děti ze
Základní a mateřské školy s kombinovaným
pásmem písní, k nim se připojil i farní sbor
a babičtí senioři.
V půl šesté již všichni (a děti nejvíce)
s napětím očekávali rozsvícení krásného
vánočního stromu uprostřed sokolského
náměstí. Moderátor vyzýval přítomné, aby
co nejhlasitěji volali „Stromečku, rozsviť
se!“ A na třetí výzvu zazářil strom do tmy
mnoha barvami.
Poté za svitu vánočního stromu promluvil
nový pan farář Zdeněk Drštka. Hovořil
o adventu, Vánocích a jejich významu.
V podobném duchu se nesly projevy či
zdravice nového starosty obce Eduarda
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Levého a starosty Sokola Tomáše Krmíčka.
Poté se program přemístil opět do sálu,
kde místo nemocné Evy Pilarové vystoupila
jiná legenda populární hudby – paní Yvetta
Simonová. Zde smekám svůj širák údivem
a úctou, co tato dáma ve svých letech
na pódiu předvedla.
Rámec celé akce dotvořilo již tradiční
pohoštění babických spolků a organizací.
Sokolové, hasiči, fotbalisté, škola, školka,
ale i babické pekařky, pečené prasátko
Příhon, hodovníci, nebo rodiny Lokajova
a Šnedarova. Ti všichni se postarali o hlad
a žízeň účastníků tohoto babického
shromáždění. Velký dík patří výboru Sokola
a obecnímu zastupitelstvu, kteří se o zdárný
průběh oslav příchodu Ježíšova zasloužili.
Hlavní organizátor Pavel Bartošek jako
v minulých letech zajistil velice důstojný
průběh této početně navštěvované a oblíbené
akce. Ještě jednou díky všem, kteří se
o hladký průběh zahájení adventu zasloužili.
Maličkou kaňku na kráse nám způsobilo
počasí, zejména namrzající déšť. To byl
také důvod, proč se rozsvícení letošního
vánočního stromu nezúčastnila nejstarší
občanka Babic.
Josef Ševčík
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B A B I C KÁ KO PA N Á

SOKOL NABÍZÍ SPORT
PRO VŠECHNY
onec roku je čas bilancování,
a tak i mně dovolte, abych zhodnotil
výsledky snažení našich malých
sportovců. A nejen za tento rok, ale za celý
jejich sokolský život v Babicích.
Na začátku se musím vrátit o pár let
zpět, kdy náš babický Sokol začal pro
malé sportovce znovu ožívat. Právě tehdy
byly položeny základy dnešních úspěchů,
výsledků a rozsahu možností sportování
uprostřed naší krásné obce.
Metodiku a výběr sportovních přípravek
v Sokole vedeme v souladu s vývojem dětí
a jejich motorických schopností. Nejprve se
u dětí rozvíjí hravost, flexibilita a obratnost.
Od těch nejmenších to u nás reprezentuje
skupina Broučci, s návazností na cvičení
pro nejmenší. Jakmile děti udrží základní
disciplínu, přichází gymnastika mladší (4–5
let) a starší (6–7 let). Pro umělečtěji nadané
děti máme několik družstev scénického tance.
Od šesti let již děti mají jasné povědomí
o ovládání svého těla a mohou postupně
přecházet na další sporty, ve kterých využijí
obratnost a rozvíjejí i další motorické
dovednosti. Nejvíce obratnosti využívají
tři věková družstva v judu, které rozvíjí
schopnost a rychlost reakce a sílu.
V basketbalu a volejbalu hrají prim herní
dovednosti, individuální práce s míčem,
taktika a kondice. Sem patří i fotbal, který
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u nás hostuje v zimě. Pro starší přichází
zápas a dřevárenský šerm, kde získávají sílu,
postřeh a rychlost reakce. Síla a obratnost
celého těla se v mnoha věkových kategoriích
rozvíjí na workoutu.
Na hrazdě i bradlech si své sportovní
nadání připomenou rodiče a někdy
i prarodiče. Tělocvična také slouží
pravidelným
sportovním
aktivitám
dospělých – badmintonu, volejbalu či fotbalu.
Babický Sokol má 186 aktivních
členů, z toho je 141 dětí a 45 dospělých.
Malí sportovci využívají 25 hodin týdně
tělocvičnu, malý sál i venkovní workoutové
hřiště k pravidelné sportovní činnosti v 11
sportovních odvětvích. K tomu připočtěme
8 hodin pravidelné výuky tělesné výchovy
ZŠ a využití tělocvičny i malého sálu pro
aktivity školní družiny.
Je nám ctí poskytovat tomu všemu co
nejkvalitnější zázemí a máme radost, jak
nám rostou tělem i duchem zdatní naši malí
i větší sousedé.
Tomáš Krmíček
starosta TJ Sokol Babice nad Svitavou

BABICKÝ FOTBAL
L 2018
otbalový rok se nekryje s rokem
kalendářním.
Začátek
spadá
do přelomu první a druhé srpnové
dekády a končí kolem 20. srpna roku
následujícího.
O ukončení minulého ročníku již
na stránkách Babického zpravodaje byla
řeč, a proto uvádíme pouze pár faktů. Áčko
hrající I. B třídu se umístnilo na 4. místě
se ziskem 39 bodů. Béčko se umístilo se
ziskem 37 bodů na druhém místě IV. třídy
a díky mimořádným postupovým šachům
postoupilo do III. třídy.
Před zahájením podzimní části
mistrovské sezony 2018–19 Áčko posílilo.
Z Jedovnic se vrátil náš bývalý žák
a dorostenec Martim Tajnai a minimálně
na podzimní část přišel ze Startu Brno
Martin Kučera. Posílením A mužstva
posiluje automaticky i Béčko, které, a to opět
minimálně pro podzimní sezonu, získalo
brankáře Matúše Longauera.
A mužstvo střídalo lepší a horší
okamžiky. Venku nezakusilo hořkost
porážky, doma však své příznivce mnoho
nepotěšilo, protože ve třech případech
odešlo z domácího pažitu bez bodů. Špatná
byla rovněž fakta, že body nám sebrala
vždy mužstva figurující v tabulce za námi
s menším počtem bodů. Porážka v posledním
kole od průměrného Rájce však bolí nejvíce,
protože ji zavinila nekoncentrovanost hráčů

a branka hostí v úvodních vteřinách určila
charakter zápasu. Také Béčko promarnilo
svoji šanci a podlehlo špatně hrajícím, ale
obětavě bojujícím Moutnicím 2:1.
Vezmeme-li však v potaz celou sezonu,
musíme konstatovat, že byla vcelku úspěšná.
Áčko vybojovalo 26 bodů, což je nejlepší
bodový zisk v dosavadních 3 sezonách v I. B
třídě. B mužstvo ve III. třídě získalo bodů
13, což není špatné.
Je však třeba zamyslet se nad
tím, zda těch bodů v obou případech
nemohlo být více. To si v prvé řadě musí
odpovědět samotní hráči s trenérem. Jedno
z řešení vidíme v hojné účasti na zimní
přípravě. V případě Béčka je nutno přiznat,
že hlavní hybnou silou v získávání bodů byli
chlapci z Áčka.
Nyní následuje krátká podzimní
přestávka. Před ní je třeba poděkovat
všem hráčům, trenérovi, funkcionářům
a všem věrným divákům, kteří obě mužstva
povzbuzovali nejen na našem hříšti, ale i při
našich venkovních zápasech.
Při zápasech Áčka byly vždy k dispozici
programy pro jednotlivá kola. Byl to
zkušební test a uvidíme, jak se tato tiskovina
bude vyvíjet dále.
Tedy ještě jedno poděkování všem
na fotbalu zainteresovaným a na shledanou
v jarních měsících roku následujícího.
Výbor SK Babice
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O BE CNÍ VĚSTN ÍK

O B E C N Í V Ě ST N Í K

OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA TOHOTO ROKU SE I V NAŠÍ OBCI KONALY VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA. V OBCI JE ZAPSÁNO 962 VOLIČŮ. VOLEBNÍ ÚČAST
BYLA 73,39 %, ÚŘEDNÍCH OBÁLEK BYLO VYDÁNO 706 A ODEVZDÁNO 704.
KANDIDÁTEK BYLO PĚT A KANDIDÁTI OBDRŽELI CELKEM 6064 PLATNÝCH
HLASŮ. Z POČTU KANDIDÁTEK I ZÚČASTNĚNÝCH VOLIČŮ JE ZŘEJMÉ,
ŽE LETOŠNÍ VOLBY SI ROZHODNĚ NEMOHOU STĚŽOVAT NA NEZÁJEM
OBČANŮ BABIC NAD SVITAVOU.

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé
strany a jednotlivé kandidáty:

2. Věra Benešová
3. Jaromír Jílek

1. ZA BABICE!
Počet hlasů pro stranu:
1. Miloslav Richter
2. Petr Martykán
3. Jakub Holub
4. Aleš Jóba
5. Jiří Dostál
6. Lucie Přibylová
7. Jiří Válka
8. Dušan Jiříček
9. Milan Pidra

371
98
70
28
25
42
43
17
17
31

4. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Počet hlasů pro stranu:
1758
1. Miroslav Martykán
281
2. Radek Sotona
276
3. Miroslav Pelant
209
4. Martin Zvědělík
185
5. Milivoj Lupač
192
6. Pavel Šenkyřík
163
7. Martin Jelínek
152
8. Hana Rotreklová
153
9. Pavel Kosík
147

2. Společně pro Babice
Počet hlasů pro stranu:
1. Eduard Levý
2. Tomáš Krmíček
3. Josef Jahoda
4. Jaroslav Panuš
5. Kateřina Golíková
6. Břetislav Kotulán
7. Jitka Konečná
8. Petr Tutko
9. Kateřina Gančarčíková

2270
303
285
265
258
260
265
241
202
191

5. SDRUŽENÍ PRO BABICE
Počet hlasů pro stranu:
1. Marek Starý
2. Petr Ševčík
3. Jakub Dvořáček
4. Petra Prchalová
5. Petr Šťasta
6. Richard Prachař
7. Jan Hodovský
8. Petr Lokaj
9. Josef Klučka

3. Nezávislí pro Babice
Počet hlasů pro stranu:
1. Jiří Beneš

63
17

Bylo tedy zvoleno zastupitelstvo ve složení:
Eduard Levý, Tomáš Krmíček, Josef Jahoda,
Jaroslav Panuš, Miroslav Martykán, Radek
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32
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Sotona, Miroslav Pelant, Marek Starý, Petr
Šťasta.
Na prvním jednání nového zastupitelstva
pak byl do funkce starosty zvolen Eduard
Levý a do funkcí místostarostů Marek Starý
a Tomáš Krmíček.
Dovoluji si zde za všechny kandidáty
poděkovat občanům, kteří ve volbách
vyjádřili svůj názor. Demokratický systém
zajisté není dokonalý, ale to, že se tři čtvrtiny
obyvatel chtějí podílet na výběru svých
zastupitelů, je dobré znamení. Těm, kteří
svou možnost volby nevyužili, nezbývá než
doporučit, aby tak učinili příště. A těm
z nich, kteří tak učinit nemohli, protože
mají zapsáno trvalé bydliště jinde, opět
připomínám, že by to bylo vhodné změnit
a zapojit se do zdejšího společenství nejen
osobně, ale i úředně.
Pro všechny zvolené je velkou oporou
a současně závazkem, že každý má za sebou
více než 200 lidí, kteří mu důvěřují. Děkuji
též panu Levému, že se rozhodl přerušit své

působení na ředitelství velkého podniku
a přijmout úřad starosty naší obce. Určitě si
tím život nezjednodušil. Já věřím, že to byla
volba dobrá, všem prospěšná, což snad čas
potvrdí. Snad se podaří dále zvelebovat naši
obec dle představ většiny občanů. A nyní
hurá do práce!
Ještě zbývá omluva: V minulém zpravodaji
nebyly označeny oblasti, kde se vyskytovala
placená inzerce. Za redakci se omlouvám,
příště se již tato chyba opakovat nebude.
Jaroslav Panuš

1602
229
186
154
184
202
186
166
122
173
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B ABI ČTÍ HASI Č I

LMŠ

PODĚKOV
VÁNÍ
ovolte, abych zde jménem hasičů
poděkoval dnes již bývalému
starostovi obce, panu Martykánovi,
za patnáctileté období vzájemné spolupráce
na zabezpečení požární ochrany obce.
Obnova hasičské činnosti byla
především jeho myšlenkou a následně
společnou realizací. Rekonstrukcí hasičské
zbrojnice se podařilo vybudovat kvalitní
zázemí pro chod zásahové jednotky a činnost
Sboru dobrovolných hasičů. Byla obnovena
technika, pořízeny nové pracovní ochranné
oděvy, zakoupeno zařízení a vybavení
na profesionální úrovni.

Výsledkem je fungující zásahová jednotka,
která má na svém kontě od roku 2003
do dnešního dne přes tři stovky mimořádných
událostí uskutečněných na pomoc a ochranu
občanů.
Přeji všem občanům klidné a bezpečné
prožití vánočních svátků. V novém roce
štěstí, zdraví a co nejméně využití služeb
místních hasičů, kterým zároveň přeji, aby
svou činnost dále prováděli s radostí a bez
šrámů na těle a na duši.
Petr Kheil
velitel Jednotky SDH

STAŇ SE MLADÝM HASIČEM
Jednotka SDH Babice nad Svitavou provádí
nábor kluků a holek ve věku 13-18 let
(pro mladší ročníky zatím nemáme odpovědné vedoucí)

Být dobrovolným hasičem je jedinečná
zkušenost pro celý Váš život.

SEDMIKRÁSNÁ VZPO
OMÍNKA
NA ROK 2018
líží se nám konec roku, Vánoce jsou
za dveřmi. Doopravdy, ne jenom tak,
jak nám už před téměř dvěma měsíci
naznačovaly obchodní řetězce. A ruku v ruce
s koncem roku přichází bilancování. A tak
i já, jakožto ostatní tvorové lidští, rekapituluji
(sedmikrásný) rok 2018.
Pro Sedmikrásek a všechny jeho části
a členy, kteří je propojují a pečují o ně, byl
letošní rok ve znamení zkoušek. Máme
za sebou první oficiální zápisy. Stav plno.
Následovala nová kapitola s názvem Česká
školní inspekce, která nás ujistila, že to, co
děláme jinak, se nám daří. Dalším milníkem
jsou velké prázdniny a uskutečněné dva
turnusy táborů. A nakonec další šťastný start
v novém školním roce.
Teď už jsme tam, kde jsme již párkrát
byli. Z komínů našich jurt se poctivě kouří
a je nám tam hezky. Společně. A já si přeju,
aby nám to vydrželo i do dalšího roku. Jedno

jestli toho školního nebo kalendářního.
Pokud nevíte, co budou vaše děti dělat
o jarních prázdninách – my budeme mít
otevřeno. Čeká nás nové poznávání jak
venku, tak uvnitř.
Do roku 2019 si pro školku přeju, aby se
k nám na Den otevřené jurty přišly podívat
další rodiny, které hledají svou vlastní cestu.
A abychom pro ně byli tím bezpečným
přístavem, kde se jejich děti mohou smát
i plakat, diskutovat s námi a zažívat přírodu
přírodně – živě, opravdu, naplno.
A taky ať se nám podaří zabavit na celé
prázdniny děti z Babic i jeho okolí, protože
chystáme opravdu hodně táborů. Nejvíc
v naší historii. Nechte se překvapit.
Za celý Sedmikrásek vám přeju krásné
a plné dny neúprosně mizícího letošního
roku. A samozřejmě i toho dalšího.
Tereza Motyčková
Ředitelka LMŠ Sedmikrásek

Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete
profesionálních znalostí, které budete využívat i ve svém osobním
životě. Záleží jen na Vašem individuálním přístupu a chuti.
CO POTŘEBUJEME?
Obětavost a vytrvalost / Chuť se zlepšovat
CO ZÍSKÁŠ?
Zlepšíš si fyzickou kondici / Odborné vzdělání
v netradičním oboru / Naučíš se první pomoc /
Získáš nové kamarády
CO DĚLÁME?
Zásahy u požárů / Zásahy u dopravních nehod /
Technické zásahy (čerpání vody...) / Záchrana a evakuace
osob, zvířat a majetku / Obsluha speciálních zařízení /
Kulturní a sportovní akce / Výlety a exkurze
V případě zájmu nás neváhej kontaktovat!
Tel.: +420 728 544 168 / e–mail: cernym25@gmail.com
Martin Černý – Vedoucí mladých hasičů. Těšíme se na Vás!
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Z Á KLA D N Í Š KO LA

ZÁK LADNÍ ŠK OLA

BRUSLENÍÍ S KOM
METOU

DO BÍLOVIC NA BYSTR
ROUŠKU

Obec Babice nad Svitavou nám v rámci
projektu Království Komety zajistila pro
děti z celé školy lekce bruslení v Brně
zdarma. Tento balíček si začneme rozbalovat
na konci ledna 2019. Každá třída si dvakrát

Celá škola vyjela 21. listopadu zdarma na
výukový program k opeře Příhody lišky
Bystroušky. Kam jinam než do Bílovic nad
Svitavou! Pro většinu dětí to byl první krok
do operního světa. Sólisté spolu s orchestrem
Janáčkovy opery Národního divadla Brno
nám předvedli, jak umí vykouzlit zvuky

zabruslí s trenéry mládeže Komety. Akce je
vhodná i pro úplné začátečníky. Jsme rádi,
že obohatíme tělesnou výchovu o základy
tohoto krásného zimního sportu. Ahoj
na ledě!

ČTENÍ MÁ BUDOUC
CNOST
Zajímá vás, jak děti vnímají naši budoucnost?
Proto jsme se zapojili do projektu Jižní
Morava čte na téma Moje obec – moje
město – můj kraj za 100 let. Paní knihovnice
z Bílovic nad Svitavou přijela poděkovat

našim aktivním učitelům a vyhlásit vítěze z
naší školy. Téměř deset dětí ze 4. a 5. ročníku
začátkem prosince postoupilo do krajského
kola v kategoriích: literární, literárně-výtvarná
a audiovizuální.

ZA STARÝ PA
APÍR NOV
VÉ HRY
Na dvě tuny starého papíru se díky rodičům
a přátelům základní a mateřské školy
podařilo nasbírat v měsíci říjnu. Více než
2 500 Kč bude rozděleno do tříd na nákup

her a hraček. Také děkujeme za příspěvek
pořadatelům řemeslného jarmarku, jehož
10. ročník se ve škole úspěšně uskutečnil
v listopadu.

lesů, vod a strání. Pochvala od šéfdirigenta
patřila všem aktivním žákům 1.–5. třídy,
kteří se na hodinku doslova stali součástí
opery. Zeptejte se jich, kdo slyšel vážku,
komára nebo lištičku. Za tento hudební
dáreček Národnímu divadlu Brno děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
(kga)

ANGLIČTINA S MLUVČ
ČÍM
Rodilý mluvčí navštěvuje od listopadu
jednou týdně děti ze 4. a 5. třídy
v hodinách anglického jazyka. Pan
Barry Williams to má do Babic blízko
a už víme, že se narodil v Londýně. Učit
se reagovat v angličtině a konverzovat
s ním na různá témata – jako například
o jídle nebo o rodině – je výzvou nejen
pro děti. Tuto moderní metodu výuky
jazyků si můžeme dovolit díky účasti
v projektu MAS Slavkovské bojiště.

ŠŤASTNÉ PĚT
TKY
Do brněnské ZŠ Kuldova
zamířilo 13. listopadu 5 žáků 5.
ročníku. Zařadili se mezi 250
postupujících žáků městského
kola
matematické
soutěže
MaTeSo. Řešili celkem 15
netradičních úloh. A pětka byla
ten den šťastným číslem, když
Vojta Šťasta obsadil 5. místo.
Gratulujeme!
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BABI CK Ý O SEL

B A B I C KÝ O S E L

POŠTOVNÍ SC
CHRÁNKY
Y
A ČTYŘNOZÍ MILÁČCI
e to spolu nesouvisí? Čtěte
dále. V předvolebním čase jsem
si vyzkoušela práci poštovní
doručovatelky v Babicích. Práce je to
nelehká. Babice nemají kousek rovné silnice,
samé kopečky, uličky. Na pohled romantika,
ve skutečnosti fuška. Některé domy navíc
nemají poštovní schránku, některé ji mají
za brankou, na domě, nad schody a tak
podobně.
Pro obyvatele těchto domů je to
pohodlné, nemusejí chodit daleko pro
poštu. Pro doručovatele to znamená mnoho
kroků navíc a ve vesnici, jako jsou Babice,
je každý ušetřený krok dobrý. Zkusila jsem
spočítat, kolik kilometrů člověk ujde, aby se
ocitl ve všech domech. Nebudu vás dlouho
napínat – nedopočítala jsem se. Ale určitě to
bylo více než 15.
Další věc – snad na polovině schránek
chybí jmenovka. Na některých domech chybí
číslo popisné. Pokud se adresát splete v čísle,
s poštou se rozlučte. Pokud doručovatel
vhodí do schránky podle čísla, může se vaše
pošta ocitnout na druhém konci vesnice.
Vzhledem k neexistenci pojmenování ulic
jsou čísla popisná nic neříkajícím údajem
(čísla jsou přiřazována dle dokončení stavby).
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A jak jsem si posteskla výše, u některých
domů chybí i ta schránka.
Neexistuje zákon nebo pravidlo, kde má
být poštovní schránka umístěna a jak má
být označena. Ale měli bychom se řídit
selským rozumem a špetkou ohleduplnosti
k poštovním doručovatelům.
Samostatnou kapitolu pak tvoří pejsci
za plotem. Někdy pes převyšuje plot i o dvě
hlavy, takže když se přiblížíte, nad plotem
těsně vedle schránky se objeví hlídač
a štěkotem a vyceněnými zuby odradí
doručovatele od splnění úkolu – od plotu
odskočíte i s jadrným výrazem na rtech.
O psech samostatně se potulujících
po obci bez pána snad ani nemusím psát.
Někdy je sice pán v dohledu, ale pes bez
vodítka na ulici nemá co dělat (viz obecně
závazná Vyhláška o volném pohybu psů
č. 1/2007 a – opět – selský rozum). A že
bych s radostí uklízela před svým domem
po cizích psech? To ani náhodou. Ať si každý
po svém čtyřnohém kamarádovi uklízí sám.
Co dodat závěrem? Snad jen, že kdyby
každý při každé své činnosti myslel nejen
na sebe, ale i na ostatní, byly by Babice
mnohem lepším místem k životu.
Věra Benešová

NEDŮSTOJNÉ
É OSLAVY
Y
100. VÝROČÍÍ REPUBL
LIKY
neděli 28. října jsme si v celé
republice (ale nejen tam) připomněli
sté výročí ukončení první světové
války a vzniku samostatného Československa.
I babičtí občané se na událostech před sto
lety aktivně podíleli. Jednak v řadách armády
Rakouska-Uherska a jednak v řadách
československých legií. Právě legie hrály
významnou roli při vzniku ČSR, i když jejich
význam někteří historikové neuznávají.
Je pravdou, že právě babičtí legionáři,
a bylo jich 13, žádnou připomínku v Babicích
nemají. Ale to je na jinou diskuzi. V roce 1920
byl na Újezdě postaven pomník k výročí
vzniku republiky a k památce padlých
spoluobčanů. V Babicích je to prakticky
jediná připomínka tehdejších událostí
a považoval bych za normální, ne-li vhodné,
aby obec alespoň při příležitosti státního
svátku 28. října tento symbol zdůraznila.
A to zejména, když se jedná o kulaté,
navíc sté výročí. Alespoň úklidem prostranství
a položením věnce či kytice.
Vedle pomníku jsou stožáry pro umístění
vlajek. Ale to bychom chtěli po obci asi
mnoho, aby zde při této příležitosti byly
vlajky vyvěšeny. V několika domácnostech

byly vlajky za okny umístěny, ale to se již
po roce 1989 nenosí.
A co veřejné instituce? U hasičky vlajka
vlála tak jako u školy. A obecní úřad, jako
hlavní instituce v obci? Dva stožáry u vstupu
do areálu byly prázdné, vlajka byla umístěna
na asi dvoumetrové dřevěné tyči, která byla
přidrátována na zábradlí u vstupních dveří
do budovy. No hrůza. Ještě že je obecní úřad
mimo hlavní trasu, kam moc lidí nepřijde
a z cesty není na vchod přes stromy dobře
vidět.
Někdo možná namítne, že státní svátek
připadl na povolební období, kdy staré
zastupitelstvo skončilo a nové ještě nebylo
ustanoveno, a tudíž se o to neměl kdo
postarat. Ale není to až tak pravda. Vedení
obce v té době bylo stále ještě funkční a plně
kompetentní, ale bohužel z neznámých
příčin nečinné. Vyvěšení vlajky na budovách
státních institucí je pro obec povinnost,
položení kytice k pomníku sice ne, ale je to
výraz úcty a připomenutí historie zejména
pro mladší generaci.
Břetislav Kotulán
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BABI CK É RECEPTY

B A B I C KÉ Z D R AV Í

ŠTĚDRÁK EVY HROMKOVÉ
INGREDIENCE:
½ kg hrubé mouky
3 dcl mléka
120 g másla
100 g cukru
20 g droždí
3 žloutky
citrónová kůra, vanilka, sůl
20 g másla (na pomazání plechu)
1 žloutek (na potření koláče)
Povidlová náplň:
200 g švestkových povidel
citrónová kůra
Ořechová náplň:
2 dcl mléka
180 g mletých ořechů
30 g strouhanky
80 g moučkového cukru
vanilkový cukr, citrónová kůra
(Přiveďte k varu, přisypte ostatní přísady,
krátce zamíchejte a odstavte z ohně.)
Maková náplň:
2 dcl mléka
200 g mletého máku

120 g moučkového cukru
10 g másla
vanilkový cukr, citrónová kůra
(Přiveďte k varu, přisypte ostatní přísady,
krátce zamíchejte a odstavte z ohně.)
Tvarohová náplň:
300 g tvarohu
80 g moučkového cukru
80 g másla
2 žloutky
ze 2 bílků sníh
vanilkový cukr, citrónová kůra
Postup:
Zaděláme polotuhé kynuté těsto. Po vykynutí
rozdělíme na 5 stejných bochníčků. Ze
4 z nich vyválíme kola asi na prst silná.
Na máslem vymazaný plech položíme první
kolo a potřeme povidlovou náplní. Na první
kolo dáme druhé kolo a potřeme ořechovou
náplní, třetí makovou náplní a čtvrté kolo
tvarohovou nádivkou. Navrch koláče
uděláme z pátého bochníčku mřížky jako
na lineckém koláči a potřeme rozšlehaným
žloutkem. Necháme nakynout a dáme upéct.
Tip: Je lepší udělat dva
menší štědráky, lépe
se propečou.
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JAK NA SILVESTROVSKOU
NEMOC?
DOBA VÁNOČNÍ A HLAVNĚ POVÁNOČNÍ, SILVESTROVSKÁ A NOVOROČNÍ JE
OBDOBÍM, KDY SE NEMÁLO LIDÍ ODDÁVÁ NESTŘÍDMÉ KONZUMACI NÍZKO
- I VYSOKOPROCENTNÍCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ. PŘIPÍJÍ SE NA ZDRAVÍ
V NOVÉM ROCE, PIVO STŘÍDÁ VÍNO, K SILVESTROVSKÉ NOCI PATŘÍ NĚJAKÉ
TY BUBLINKY A TO VŠECHNO UMOCŇUJÍ PANÁKY VYPÁLENÉ Z LETOŠNÍ
PŘEBOHATÉ ÚRODY OVOCE.

J

e v zájmu každého popíjejícího
dodržovat tři přikázání, které
dělají očistec druhého dne o něco
snesitelnější: 1. Nesmícháš vína s pivem
a kořalky se sektem! 2. Zapíjeti pramenitou
vodou budeš! a 3. Pakliže piješ, musíš i jíst!
Jistě, jsou jedinci, kteří po prohýřené
noci vstanou a není na nich nic poznat.
Příčina úspěchu těchto jedinců je
dvojí – buď jde o (zřejmě původní slovanskou)
genetickou výbavu, nebo o relativně
mladý a neopotřebovaný organismus. Obě
tyto příčiny můžeme my ostatní jen tiše
závidět, hlasitě vzdychat a hledat recepty,
abychom následky nadměrné konzumace
alkoholických nápojů co nejvíce utlumili.
Především pamatujte, že co člověk, to

originál. Co dobře zabere jednomu, nemusí
druhému fungovat téměř vůbec. Berte tedy
následující rady jako jisté kompendium,
sebrané zkušenosti celých generací bojovníků
s kocovinou.
Vyspěte se z toho! Triviální, ale účinné.
Pijte vodu! Pokud jste nedodrželi 2. přikázání
zmíněné v úvodu už během večírku, udělejte
to alespoň ex post. Alkohol dehydruje a je
potřeba organismus opět zavodnit.
Oslaďte si to! Tělo potřebuje energii, aby
se s kocovinou mohlo poprat. Tak mu dejte
sacharidy. Babská rada uvádí například med.
V hlavě vám beztak bzučí jako v úle, tak to
zkuste! Další variantou jsou džusy, ale pozor
na příliš kyselé.
To je soda! Soda bikarbona, rozpuštěná
ve vodě, rychle a rázně zneutralizuje
překyselený žaludek. Lepší než pastilky
na pálení žáhy. Žaludek vyřešíte pár doušky
a během několika desítek sekund.
Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru…
Zazpívejte si, pak chyťte zázvor, nastrouhejte,
zalijte horkou vodou a pomalu vypijte.
Na zdraví v roce 2019!
Honza Šmikmátor
Autor není lékař.
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Z BABI CK É HI STORIE

Z B A B I C KÉ H I STO R I E

PO STOPÁCH BABICKÝCH
LEGIONÁŘŮ

NOVÁ ČTVRŤ ANEB STAVEBNÍ
BOOM PO I. SVĚTOVÉ VÁLCE

Č

P

eskoslovenské legie byl název pro
vojska formovaná z vojáků, kteří se
nějakým způsobem (zajetí, dezerce
apod.) dostali na stranu dohody v průběhu I.
světové války a ruské vlastenecké války. Název
legie vznikl až po válce. Během ní se používal
název Československá revoluční vojska.
Legie vznikaly zejména v Rusku, kde
bojovaly proti Rudé armádě, dále pak v Itálii
a Francii. Známé jsou hlavně osudy ruských
legií, které se vyznamenaly v Rusku, kde

ovládly postupně celou trasu Transsibiřské
magistrály a ruská města na ní ležící, včetně
Vladivostoku. Z tohoto sibiřského přístavu
se legionáři postupně po moři dostávali –
přes Ameriku, Asii či italský Terst – domů
do nové vlasti.
Legie podporoval T. G. Masaryk a jejich
vznik a bojové nasazení mělo zásadní vliv
na vznik samostatného Československa.
V legiích bojovala řada babických mužů.
Čest jejich památce.
Josef Ševčík

Legionáři v Rusku
Daňhel Antonín, čp. 184 (5. 11. 1893 – 27. 9. 1952)
Daňhel Augustin, čp. 109 (14. 8. 1897 – 4. 3. 1956)
Kapusta Alois, čp. 38 (7. 6. 1894 – ?)
Kovář Jan, čp. 92 (14. 10. 1894 – 8. 7. 1975)
Kubeš František, čp. 79 (9. 1. 1893 – 8. 6. 1975)
Nejezchleb Josef, čp. 89 (17. 3. 1890 – ?)
Nevím Jan, (24. 3. 1898 – 14. 2. 1966)
Pantůček František, čp. 39 (14. 1. 1894 – 28. 4. 1969)
Prachař Karel, čp. 82 (22. 7. 1892 – 14. 8. 1969)
Sedlák František (30. 3. 1896 – 30. 6. 1977)
Suchý Antonín, čp. 85 (16. 1. 1895 – leden 1919) padl u Vladivostoku
Suchý Vavřinec, čp. 85 (7. 8. 1891)
Legionáři v Itálii
Crhounek Vincenc, čp. 63 (22. 11. 1890 – 19. 1. 1987)
Ondráček Bohuslav, čp. 54 (29. 12. 1884)
Prachař Bohuslav, čp. 31 (15. 4. 1897 – 1945) zahynul v koncentračním táboře
Sehnal Osvald, čp. 23 (22. 3. 1892 – 18. 8. 1955)
Urban Emil (19. 5. 1894 – 22. 1. 1980)
Legionáři ve Francii
Beránek Josef, čp. 58 (16. 3. 1892)

o první světové válce byl v nové
mladé republice nedostatek bydlení,
zejména pro mladé lidi. Sehnat
podnájem bylo velmi obtížné. V Babicích
tomu nebylo jinak. V té době pracoval v naší
vesnici pokrokový revírník Kozel, za jeho
působení se v roce 1920 budovala myslivna
pod vesnicí směrem na Kanice a široká cesta
po vrstevnici k vlakové zastávce.
Krátce na to byl ustaven mladými muži, kteří
toužili po novém bydlení, stavební výbor,
v jehož čele stál průbojný Bohuslav Prachař.
Sekundovali mu B. Blatný, J. Nejezchleb, O.
Petr a A. Svoboda.
Prachař vedl složitá jednání s představiteli
Vysoké školy zemědělské v Brně, lesní
správou v Adamově a babickým obecním
zastupitelstvem. Vedení obce v té době řešilo
výstavbu silnice do Křtin a elektrifikaci
vesnice, akce, které vidělo jako svoji prioritu.
Prachař byl však velice důsledný, neoblomný.
V roce 1924 nastoupil do úřadu starosty
mladý a progresivní Dominik Kalvoda.
Nový starosta pochopil nutnost výstavby
pro rozvoj obce. Nakonec se přes odpor
členů tehdejší agrární strany podařilo
prosadit záměry s odkupem dosud
neprodaných parcel a výstavba mohla začít.
Před zahájením výstavby bylo nutné
zaplatit regulační plán. Ten si museli
stavebníci zaplatit, stejně jako studnu
na okraji čtvrti. Studnu vybudovali občané

svépomocí s celkovým nákladem 160 Kčs
na jednoho člena.
Rozvoji tehdejšího stavebního ruchu
napomáhala
současná
hospodářská
konjuktura a plná zaměstnanost. Přesto
většina babických občanů stavěla za vypůjčené
peníze a na dluh.
První stavbu zahájil A. Matuška. Po něm
se přidávali další, domů přibývalo a představa
se stávala skutečností. Postupně se prováděla
elektrifikace, zbytky lesa se měnily v zahrady.
U cesty před domy vysázeli noví obyvatelé
třešňovou alej, takže v jarním období Nová
čtvrť byla (a stále je) nádherná.
Tento kus vesnice je součástí Babic více
než 90 let. Ty chvíle zde popisované již dávno
odvál čas. Život duchovního otce a hlavního
organizátora výstavby pana Bohuslava
Prachaře vyhasl v roce 1945 v nacistickém
koncentračním táboře a postupně odešli
z tohoto světa i ostatní protagonisté nové
výstavby.
Nová čtvrť však stále stojí a rozrůstá
se do krásy i rozlohy. Bydlí zde potomci
těch prvních stavebníků i lidé noví. Vstup
do vesnice z Nové cesty k zastávce je stále
nádherný, zejména při vzpomínce na onu
rozkvetlou třešnovou alej.
S úctou a vděčností vzpomeňme na ty,
kteří se o tuto nádheru zasloužili.
(Zpracováno dle písemných materiálů Ladislava
Blatného.)
Josef Ševčík

František Sedlák byl dle jeho slov vojenským sluhou u poručíka Ludvíka Svobody a také jej v době,
kdy byl prezidentem, v Praze navštívil.
(František Sedlák, Jan Nevím a Emil Urban nebyli rodilí Babičáci.)
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USNESENÍ – 718
Přítomni:
Miroslav Martykán, MVDr. Radek Sotona,
Miroslav Pelant, Josef Jahoda, Tomáš Krmíček,
Marek Starý, Ing. Eduard Levý, Jaroslav Panuš,
Ing. Petr Šťasta.
Všichni členové zastupitelstva složili slib bez
výhrad. 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:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou určuje ověřovateli zápisu Marka Starého
a Radka Sotonu, zapisovatelem Petra Šťastu.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou schvaluje program ustanovujícího
zasedání.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou schválilo zvolení 2 místostarostů.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že
1. pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
uvolněn
2. pro výkon funkce 1. místostarosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce zvolilo starostou
obce Ing. Eduarda Levého

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou volí I) 1.místostarostou Marka Starého.
II) 2. místostarostou Tomáše Krmíčka.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou mít 5 členů.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou volí předsedou finančního výboru Petr
Šťastu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou volí předsedou Kontrolního výboru
Radka Sotonu.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce volí členy
finančního výboru: Miroslava Pelanta, Miroslava
Martykána, Radka Sotonu, Břetislava Kotulána.
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru:
Tomáše Vašíčka, Marka Pešku, Richarda Prachaře,
Jakuba Dvořáčka.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou nebude v roce 2018 čerpat paušálních
odměn pro neuvolněné zastupitele. Podmínky
pro udělení mimořádných odměn za rok 2018
neuvolněným členům zastupitelstva projedná
na následujícím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou ustanovuje 3 člennou inventarizační
komisi ve složení Eduard Levý, Marek Starý,
Eva Klučková, za účelem provedení mimořádné
inventury majetku obce, která bude součástí
předávacího protokolu.

USNESENÍ – 818
Přítomni:
Ing. Eduard Levý, Marek Starý, Mgr. Tomáš
Krmíček, Miroslav Martykán, Ing. Petr Šťasta,
Miroslav Pelant, Josef Jahoda, Jaroslav Panuš,
MVDr. Sotona Radek.
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších zákona
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Zastupitelstva obce
ze dne 22. listopadu 2018

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou:
1. Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá návrh
na změnu územního plánu obce Babice nad
Svitavou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění,
dotčené pozemky p.č.1021, 1022, 1023, 1020, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029/2, 1029/1, 1030,
1031, 1032, 1010/34, 1010/29, 1010/28, 1010/25,

1010/24, 1010/23, 1010/22, 1959, 1010/20,
1010/17, 1010/21, 1008, 1010/19, 1010/30,
1010/35, 1010/38, 1010/41, 1010/42, 1010/46,
1010/44, 1010/43, 1010/45, 1008, 1010/1, 1003/1,
1010/49, 1010/48, 1010/50, 1010/5, 1010/47,
1010/58, 1010/53, 1010/54, 1010/56, 1010/57,
1010/59, 1010/8, 1010/7, 1010/6, 1010/2, 1010/3,
1010/4, 1010/62, 1010/63, 1010/6, 1010/65 ze
stávající funkční plochy: orná půda na tuto funkční
plochu: stavební pozemek.
Zastupitelstvo obce zamítá souhlas se zpracováním
územní studie týkající se pozemků v místní části
Stádla, p.č.: 108/2, 983/107, 983/133, 983/77,
983/75 o celkové výměře 7014 m2.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 4 k 19. 9. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 5 k 22. 11. 2018
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním
postupem prací na projektové dokumentaci.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce doplnění
podkladů a zdůvodnění zdržení projektu ze strany
projektantky.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o mimořádný
příspěvek z rozpočtu obce ve výši 100 000,- Kč, dle
žádosti ZŠ a MŠ VIZ. příloha.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního

daru ve výši 6.400,- Kč na zakoupení pomůcek
a vybavení.
5. Zastupitelstvo projednalo žádost o mimořádný
příspěvek ve výši 57 838,- Kč pro SK Babice jako
dofinancování přestavby koupelny.
Zastupitelstvo obce si vyžádalo dodání zdůvodnění
rozdílu mezi nabídkovou a konečnou cenou.
Dále zastupitelstvo požaduje podrobný výčet
provedených akcí.
6. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se
společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Smlouva č.: 1030046164/002. Babice nad Svitavou
pč. 588, smyčka NN,K . Dotčený pozemek č. 591/2
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se
společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Smlouva č.: BM-014330047289/001. Dotčené
pozemky pč. 952, 961/2.
7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem
techniky a pověřuje starostu obce přípravou
výběrového řízení na nákup zimní techniky.
8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
vypracováním návrhu na vytápění Obecní hospody
a přípravou návrhu na výběrové řízení.

USNESENÍ – 918
Přítomni:
Ing. Eduard Levý, Marek Starý, Mgr. Tomáš
Krmíček, Ing. Petr Šťasta, Miroslav Pelant, Josef
Jahoda, 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:
1. Zastupitelstvo obce bylo informováno o plnění
úkolů z předchozího zasedání

Zastupitelstva obce
ze dne 3. prosince 2018

- zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku
s Ing. arch. Fixelovou.
- zastupitelstvo obce schvaluje pověřením starosty
obce vypsáním veřejné soutěže na nákup obecního
traktoru.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtu
obce na rok 2019.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný
příspěvek SK Babice.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
na dopravu živého betlému.
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