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Dne 11. 6. 2007 byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2007 v Baťově mrakodrapu za účasti hejtmana Libora Lukáše,
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Usnesení ZO ze dne 19. 4. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva
2. Zprávu o činnosti rady obce - bod č. 3 programu jednání ZO
3. Informace o slavnostním otevření cyklostezky St. Město – Babice
4. Informace v bodě 9 a 10 zápisu
II. Schvaluje:
1. Vstup do Mikroregionu Severní Chřiby a Pomoraví
2. Stanovy Mikroregionu Severní Chřiby a Pomoraví
3. Odkoupení pozemku PK 2103 v. k. ú. Babice

4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce
a závěrečného účtu obce za rok 2006
5. Odměny předsedům výborů a komisí
6. Úpravu rozpočtu – příloha č. 1
III. Ukládá:
starostovi:
1. Zorganizovat prohlídku MŠ a ZŠ před jednáním ZO. T – květen 2007
2. Požadovat po firmě Skanska uvedení poškozené cesty od Dostálkového do původního
stavu T – duben 2007
r a d ě o b c e:
1. Zabývat se žádostí manželů Huťkových
o zrušení cesty a následní odkoupení pozemku za jejich rodinným domem

Aktuální
• www.babice.eu – webové stránky obce
Chcete vědět co je nového v Babicích? Zajímá vás, o čem jednalo zastupitelstvo? Chcete si prohlédnout
fotografie z akcí, které v obci proběhly, rádi byste něco vzkázali svým spoluobčanům?
To vše (a ještě více) najdete na internetových stránkách obce, které jsou pravidelně aktualizovány. Takže i v případě, že budete mimo Babice, budete je mít jako na dlani.
Pokud nemáte přístup k internetu, nezapomínejte, že babická knihovna vám tuto možnost nabízí a je
škoda ji nevyužít.
• vaše názory, připomínky lze posílat na e-mailovou adresu babice@uh.cz, zpravodaj@babice.eu
• Pohlednice Babic – jsou k zakoupení na OÚ a v prodejně U Kopřivů
• Staré fotografie obce, lidí, dožínek, velikonoc, hodů, jízd králů, spolků, pozvánky – prostě všechno,
co se týká života v naší obci – můžete stále nosit k okopírování na obecní úřad. Všem, kteří tak učinili,
ale i těm co teprve přijdou, mockrát děkujeme.
• uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 1. 10. 2007 a to je tedy termín, do kdy můžete posílat své příspěvky.

Zveme všechny občany na Slavnostní svěcení kříže na Dílech
(za hřbitovem u silnice na Kudlovice),
které se uskuteční 5. července 2007 v 14:00hod.
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Knihovna
Čtvrteční večery v knihovně III a výstava fotografií Jana Mráze
Květnové setkání nad knihami se poněkud lišilo
od těch předešlých. Přišli je navštívit členové sdružení BAŇA. Přestože hlavním cílem jejich návštěvy
byla výstava fotografií, stihli Baňáci obohatit čtenářský klub o historky a příběhy, které napsal spisovatel největší – život. Veselé vyprávění bylo příjemnou kulisou fotografiím, které v knihovně vytvářely
poetickou atmosféru. Na autora vystavených fotografií, Jana Mráze, směřovala celá řada otázek, na
které ochotně odpovídal. Tak jsme se dozvěděli, že
pětadvacetiletý Honza fotí od svých sedmnácti a
přestože jeho fotky vypadají hodně profesionálně,
jeho povolání je umělecké fotografii hodně vzdálené. Z původní profese automatizačního technika
přešel do zcela jiné oblasti - finančnictví, kde zastává pozici finančního poradce. Ale svého koníčka neopustil a foťák má u sebe téměř stále. Nechce
promeškat žádný dobrý záběr. A že se mu to daří, o
tom jsme se díky výstavě, mohli přesvědčit. Spouští dovede cvakat v pravém okamžiku: detaily včely,
kraba, slunečnice, kukuřice … a úchvatné barvy
trávy, oblohy, nebo zapadajícího slunce… to je jen
několik témat, která se objevují na jeho fotografiích.
Přírodu má rád a je jeho nejčastěji zvěčňovaným
objektem. Mohli jsme to posoudit i díky další „výstavce“, do které nám nechal nahlédnou prostřednictvím notebooku, v němž má dalších dva tisíce

fotografií. Přestože má Honza dva další velké koníčky – automobily a motorky – fotografování zaujímá v jeho životě jednu z nejvyšších příček a proto
přemýšlí o studiu umělecké fotografie.
V závěru setkání jsme se znovu vrátili k umění
literárnímu. Povídali jsme si o zajímavé knížce anglické autorky Monici Ali, která ve svém románu Ve
čtvrti Brick Lane sugestivně popisuje život bangladéšských žen. Četli jsme si také z knihy Vítr dálek,
kterou napsal Peruánec Sergio F. Bambarén. Jeho
dílo v sobě skrývá celou řadu myšlenek o životě. O
jednu z nich se s vámi podělíme:
„Lidé neumírají ve chvíli, kdy jsou uloženi do hrobu, ale ve chvíli, kdy se vzdají svých snů“.

INFORMACE PRO ČTENÁŘE:
Výpůjční lhůta:
Knihy se domů půjčují na 1 měsíc, časopisy na
14 dní. Pokud nevrátíte knihy a časopisy včas naskakují upomínky:
l. upomínka – 10,- Kč
2. upomínka – 20,- Kč
3. upomínka – 30,- Kč
4. upomínka – 50,- Kč
Knihovní řád, kde jsou formulována práva a
povinnosti čtenáře i knihovny, jsou k nahlédnutí
v knihovně.
Léto/2007

Půjčování o prázdninách
(červenec a srpen):
Pondělí: 10:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 – 18:00 hod.
V úterý se nepůjčuje.

Dovolená:
2. července 2007
23. – 27. července 2007,
1. – 10. srpna 2007
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Noc s Andersenem
V Místní knihovně Babice jsme spali již po šesté. Letos jsme si pozvali děti z Dětského domova
Plumlov. Spalo nás celkem 23 dětí, z toho 7 dětí
z Plumlova, paní knihovnice, teta vychovatelka,
jedna liška - slečna Pája, kocour Mikeš – Staňa
a Eva. Ale dětí na cestu podvečerní pohádkovou
obcí přišlo daleko více.
Nejprve jsme se v knihovně seznámili a pak
začala cesta Po stopách kocourka Mikeše. Po
dědině bylo celkem 7 stanovišť, kde na nás čekaly
pohádkové bytosti z knížek pana Lady - prasátka,
myslivec, pes, kozel, vodník, poustevník, čarodějnice...., a aby to nebylo až tak jednoduché, plnili
jsme různé úkoly. Do pohádkového lesa nás pouštěla kmotra liška. Nakonec jsme došli až ke kocourkovi Mikešovi, kde nás čekala sladká odměna
a teplý čaj.
V knihovně jsme si pak s kmotrou liškou
zpívali, malovali, vyráběli kytičky, které se nám

krásně ve vodě rozvinuly, hráli na Městečko Palermo, divadélko s loutkami ... prostě řádili jsme
až do půlnoci. A protože někteří přece jenom
byli trošinku unavení, tak jsme si konečně vlezli do spacáčků a dospěláci četli různé pohádky.
Bylo to krásné, ale krátké na seznámení s dětmi z
Plumlova, i když si Štěpánka vyměnila s Růženkou adresy. Takže možná příště!!!!
účastníci Noci

POLICIE ČR UPOZORŇUJE
na nové formy trestné činnosti. Metody podvodníků jsou stále rafinovanější a vynalézavější. Pachatelé se prohlašují za obchodní zástupce firem, pojišťoven, příslušníky různých sekt a náboženských
skupin, nemocné, kteří potřebují napít vody, pečovatelky, sociální pracovnice, zaměstnance plynáren.
Používaná je také metoda: „známý vašeho známého či příbuzného vám údajně něco veze a rozbilo se
mu auto – potřebuje peníze na odtažení auta nebo na taxíka.“
V těchto případech se výše jmenované skupiny musí dopředu ohlásit a prokázat průkazem. Pokud si
ani potom nejste jisti, kontaktujte příslušný úřad nebo podnik, tam vám řeknou, zda je u nich dotyčný
člověk skutečně zaměstnán. Informace o údajných známých si ověřte.
Důležité je všechny trestné činy a pokusy o ně hlásit policii. Trvejte na nahlášení a popisu pachatele.
Policie ČR vyzývá občany ke zvýšené opatrnosti, před odjezdem na dovolenou doporučuje:
- nezveřejňovat datum odjezdu
- uschovat cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky či trezoru
- přerušit před odjezdem dodávku zboží do domu
- zkontrolovat okna a dveře, nezatahovat závěsy, rolety či žaluzie
- uschovat žebříky a jiné nástroje, které by mohly být použity ke vniknutí do domu
- zdokumentujte cenné věci ( seznam, fotodokumentace), případně sepsat výrobní čísla přístrojů
Co udělat pro své bezpečí, když jste doma sami?
- nikdy neotvírat dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi
- pořiďte si kukátko a pojistný řetízek
- cizí lidi nepouštějte do bytu, ověřte si jejich totožnost
- nalepte si důležitá čísla na váš telefon
- zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna, a to i v případě velmi krátké nepřítomnosti
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Kultura a sport
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BABIČTÍ NADŠENCI - BAŇA
Po prvním babickém fašanku se symbolicky
1. dubna sešli jeho účastníci, aby zhodnotili jeho
průběh, zkonzumovali jeho výdobytky a řekli si, co
dál. Když se začali ten aprílový večer scházet v hospodě Na Luži, ještě netušili, že budou svědky vpravdě historické chvíle! Toho večera totiž vzniklo folkloristicko-recesistické seskupení BAŇA a vyhlásilo
ofenzívu na poli kulturním a společenském.
Kde se vlastně vzalo pojmenování BAŇA? Když
se psaly plakáty na fašank, tak se nevědělo koho napsat jako pořadatele. Ona ho organizovala hrstka
nadšenců a tak Mařenku Bilíkovú napadlo - BABIČTÍ NADŠENCI. A od toho už nebylo daleko k
upravené zkratce ,, BAŇA“. S odstupem času musíme konstatovat, že ta zkratka má určitou symboliku, dvojsmyslnost a hlavně opodstatnění.
Samotná parta lidí se ale nedala dohromady ze
dne na den. Zdravé jádro funguje už víc jak 10 let
při organizování veškerých akcí pro děti v rámci
SRPŠ při mateřské a pak i základní škole, v knihovně, v kroužcích, souborech atd. Ale jak děti rostou
a vycházejí školu - odcházejí i rodiče, kteří jsou
schopni a ochotni něco zorganizovat, udělat něco
navíc, obětovat volný čas a to dobrovolně a zadarmo. Tomuto odlivu bystrých mozků a pracovitých
rukou se muselo nějak zabránit a proto taky vzniklo ono ,,sdružení,“ které už nechce jenom pomáhat
škole a bavit děti. Chce taky pobavit samo sebe i
ostatní a pomoct dědině.
Dalším důvodem zrodu byla i určitá nostalgie. S
moderní, hektickou dobou stále častěji zapomínáme na to, co nám zanechali naši rodiče a prarodiče.
Všecka ta zkušenost, moudrost, klid a vyrovnanost,
ale i čestnost, pracovitost, fortel a um ustupují do
pozadí před dnešním konzumem, vyspělou technikou, globalizací a nevím čím ještě. Chceme třeba
jen zavzpomínat na dobu, kdy se sice dřelo od slunka do slunka, ale kdy se taky lidi spolu zastavili, nahlas pozdravili, povykládali, popřáli všecko dobré,
kdy se žilo spolu a ne vedle sebe.
Nemějte nám proto za zlé, když se občas v dědině objeví skupina lidí třeba v kroji, za maškaru,
zpívající, nebo se jinak veselící. Máme taky rodiny,
zaměstnání, starosti, stres -akorát s tím bojujeme
strana 6

trošku jinak. Chceme jenom předat dál, třeba našim dětem, to co učili nás.
A bude pro nás největší odměnou, když se k
nám přidáte.
Tiskový mluvčí Broňa Hrdina

21.4. otevírání cyklostezky

30.4. slet čadodějnic

31.5. vítání konise Vesnice roku
Léto/2007
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Sečení humen a záhumenek – akce BANĚ
Tož sem si přečetl leták, že „Manfíld krachuje a
králíci chcú žrat“ a že bude sútěž v kosení. Tož jako
tajný dopisovatel STK sem sa vypravíl na tu sútěž
podívat, abych věděl co a jak. Ráno sa ně moc stávat
nechtělo, ale že su trocha zvědavý, tož sem z teho lúžka vylézl. Mám to na Krájanku kúsek a tož sem tam
byl skoro.
Už tam bylo nekolik nadšencú a zasvěceno debatovali a prubovali kose, jak je kerá nakutá, keré kosisko
je lepší, esli dřevěné lebo kovové. Chodili kolem lúky
a mudrovali kde začat. BAŇA měla určito připravené
zahájení, ale úderem šestej kdosik (nebudu ho prozrazovat) zavelél: „Tož chlapi idem, co tu budem mudrovat, to bysme nic neudělali!“ a začal séct a chlapi sa k
němu přidali. A BANisti čučali, že sa začalo, aj když
sa nezačalo. Tož sečení sa rozjelo a chlapi sékli o dušu.
Aj pan starosta sékl a docela mu to šlo. Nebyla to klasická sútěž v sečení. Nesékli jednotlivci ani sa neséklo
na čas. Sékli všecí pěkně v guči, sekáč vedle sekáča. Ale
sútěžit, to sa sútěžilo.
Tajná babská komis měla hodnotit šířku pokosa,
obsékání trnek (prý: jak sa chlap otáčá kolem trnky,
podle teho sa pozná, jak sa doma otáčá kolem robky
a když prý zatne do kmeňa, tož takový chlap je prý
nanic a robu doma aj mlátí ), měla hodnotit postoj při
sečení a taky kdo je jak sexy. No a znáte roby. Ve všeckém sa zhodly, ale v tem sexu né. Tej sa líbil ten, druhej
zas iný a třetí: „Robky, co ste hlúpé? Jak sa vám može
líbit neco takového? Hen ten, to je chlap!“ No a tak to
šlo pořád dokola. Nakonec sa nedomluvily a vítězama
vyhlásily všeckých 18 sekáčú.
Sekáče taky došly podpořit dvě pionýrky ve slavnostních pionýrských krojoch, s šátkama na krku a s
vlaječkama v rukách. Provolávaly budovatelské hesla
na podporu sekáčú a to im tak zvedlo pracovní tempo, že bylo za chvílku posečené.
Tož lúka byla posečená. A tych pokladú co sa našlo v trávě. Z tých flašek co sa našly, by sa dal natočit
další díl filmu Vratné láhve. Roby vzaly do ruk hrabě
a rozhodily pokose. A pak zavelely ke svačině. Škvařežiny byl plný kastról, slanina, pagáčky. No bylo teho
dost. Aj pití. Slivovica, víno červené aj bílé, nealko,
ale nekeří zaháňali žízeň rači pivem.
Po svačině proběhlo sympozium na téma: Co je to
Léto/2007

a kdy sa slaví MDŽ (Mezinárodní Den Ženáčú - neplést si to s MDŽ 8.března !!) Další téma bylo Sušení a
úklud sena a další dopodrobna rozebíralo povinnost
oznámení sečení úřadom, povolení od úřadu séct,
přes ekologické následky sečení a končilo u honění
ptákú. Paní starostová zase zazpomínala a vysvětlila, jak sa hrabalo prvej a jak sa hrabe včíl a k čemu
to hrabání vlastně slúžilo a slúží. Po sympoziu byly
ukázky kutí kos. Chlapi mudrovali a mudrovali, ale
správné kutí kose vysvětlil a ukázal až strýc Janú.
Protože pionýrky kromě vlaječek a pracovního
nadšení donésly aj hudební nástroje, tak sa ich hned
ujalo do známosti vcházajúcí „Duo kytaro - húslo
band cappele“ a začali hned preludovat slovácké aj
iné písničky. A všeci ostatní im pomáhali zpívat. A
tak sa jedlo, pilo a zpívalo. Potem sa BANisti rozhodli it séct do Súhrad. Tam sem už nešél. Bolely ně už
nohy. Tož sem eště tajno prošel pokosenú lúku. Dúfal
sem, že najdu nejakú tú chybu. Ale nenašel sem nic.
Ani holénku s utlú nohú, ani skotěnú trnku. Nic.
Tož myslím si, že sa to sečení vydařilo, že sa všichni co sa došli podívat dobře bavili a že sa im to líbilo.
Tož to by asi tak bylo! No nech! Tož tak.
Pozdravuje Vás strýc Jura z Babic

26.5. sečení

26.5. sečení
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
ČERVENEC
Červenec – srpen * Spolužáci ve fotografii Petra Daňka – výstava v knihovně
5. 7.
6. – 12. 7.
14. 7.
27. 7.

* Slavnostní svěcení kříže na Dílech ( za hřbitovem u silnice na Kudlovice) v 14:00 hod.
* LETNÍ KINO V BABICÍCH – 21:15 hod. areál „U Střešně“
* Myslivecký večer – 19:30 hod. areál „U Střešně“
* Setkání zastupitelů, členů spolků a zaměstnanců OÚ
19:30 hod., areál „U Střešně“

SRPEN
11. 8.
18. 8.

* Rybářský večer – 19:30 hod., areál „U Střešně“
* Myslivecký večer – 19:30 hod., areál „U Střešně“

Základní škola
Dětský den v Babicích
Už v devět hodin se hrálo na fotbalovém hřišti
Babic juniorské a seniorské mistrovství světa. V juniorském mistrovství světa se utkaly týmy Anglie,
Německa a Švýcarska. V seniorském mistrovství
světa se utkaly týmy Japonska a Česka.
Na juniorském mistrovství se jako první utkala Anglie a Švýcarsko. Anglie vyhrála 2:0 brankami Michala Haráska a Kryštofa Horníčka. Potom
Německo a Anglie. Zápas skončil v normální hrací
době 0:0. Pak přišly penalty. Nakonec vyhrálo Německo 2:1 brankami Tomáše Franka a Evy Palánkové. Za Anglii se trefil Martin Zelený. Pak šlo o vše.
Utkalo se Německo proti Švýcarsku. Vyhrálo Německo drtivým výsledkem 4:0, kde se třikrát trefil
Vojtěch Janečka a jednou Tomáš Frank. První bylo
Německo s pěti body, druhá Anglie se čtyřmi body a
poslední Švýcarsko, které bylo bez bodu.
Na seniorském mistrovství světa vyhrálo ve finále Česko nad Japonskem neuvěřitelně 10:1. Tohle netřeba komentovat.
A pak se vyhlašovalo. V juniorech bylo první
Německo. Nejlepší střelec v juniorech byl Vojtěch
strana 8
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Janečka z Německa a nejlepší hráč byl Kryštof Horníček z Anglie, nejlepší brankář Marek Škrabal.
U seniorů bylo první Česko. Nejlepší brankař byl
překvapivě Miroslav Káňa z Japonska. Nejlepší střelec byl Michal Štulíř z Česka a nejlepší hráč Tomáš
Martínek z Japonska. Tak to byl konec MS.
Ve dvě hodiny odpoledne byl „U Střešně“ Den

dětí. Bylo to tam fakt super. Soutěžilo se, jedlo se,
pilo se. Samozřejmě, že ne alkohol. Soutěžilo se o
Miss mokré tričko a Miss mokré trenky. Miss mokré tričko byl Ondřej Bičan a Miss mokré trenky byl
Martin Zelený. To je konec.
Jiří Čevela a Kryštof Horníček 4. třída

Den s čajem
Tak nevíme, jestli jsme poslední svátek dětí na ZŠ
Babice oslavili jako děti, anebo jestli nebyl malou
pomstou našich učitelů za devět let trápení s námi.
A co se vlastně 1.června u nás ve škole dělo? Celý
měsíc před Dnem dětí jsme připravovali projekt s
pracovním názvem Putování s čajem a připravili
pro svoje spolužáky ve spolupráci s firmou Oxalis
s.r.o. na 1.června Den s čajem.
Všechno začalo ve čtvrtek návštěvou čajovny
Modrá konvička v Uherském Hradišti a prezentací
našich znalostí.
V pátek jsme pak ve škole vypnuli zvonění a my,
deváťáci, jsme pak ostatní žáky II. stupně seznamovali se vším, co jsme se dozvěděli o čaji v různých
souvislostech. Např. o tom, kde se čaj pěstuje, jak
vypadá čajovník, jakou hudbu poslouchat při pití
čaje, co to jsou nečaje a jaká je historie čajů. V každé třídě jsme také nachystali ochutnávku tří vzorků
čajů a nezapomněli i na ověření nových vědomostí

formou kvizu či testíku. Výuka byla pro nás velká
zkušenost, protože jsme měli na konci roku možnost se dostat na druhou stranu barikády, a věřte,
že opakovat za den devětkrát stejnou věc není jednoduché. Celý projekt se vydařil a za to patří velký
díky všem, kteří se na něm podíleli.
Žáci devátého ročníku ZŠ Babice

Ekobus
Ve čtvrtek 3.5.2007 odjeli žáci osmého a části
devátého ročníku Ekobusem na exkurzi po provozech, které se zabývají zpracováním odpadů.
Ve Starém Městě je ve firmě Kovosteel čekali pracovníci VIS Bílé Karpaty s výukovým programem,
kde se dozvěděli informace o tom, jak a proč třídit
odpad.
Po svačince v altánku se projeli areálem podniku oblíbeným vláčkem.
V Kostelanech, kde byla další zastávka Ekobusu, si ve firmě Purus prohlédli výrobnu na zpracování plastového odpadu. Zážitkem pro ně byly
ještě teplé dlaždice, které sjížděly z výrobní linky.
Pro úplnost znalostí jsme dorazili do komLéto/2007

postárny v Buchlovicích. Hromady stavební sutě a
různých druhů biologického odpadů, které se zde
přetvoří v kompost, nás všechny na závěr utvrdily
v tom, že odpad třídit je nutností a patří k návykům, které je potřeba dodržovat.
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Dopravní hřiště
Ve čvrtek 3. 5. jsme jeli na dopravní hřiště. Nejprve jsme si opakovali dopravní značky a vyplnili
jsme těžký test. Vypůjčili jsme si jízdní kola a jezdili jsme na hřišti, kde nás řídily dopravní značky
a semafory. Šikovní čtvrťáci získali průkaz cyklisty. Třeťáci si všechno také zkusili a průkazy dostanou příští rok.
Žáci 3. a 4. třídy

Výlet do Westernového městečka
Červen je pro žáky školy doba školních výletů.
Letošní školní rok se žáčci první, druhé a třetí třídy vypravili mezi „indiány a kovboje“ do Boskovic
- Westernového městečka. Pro žáky byl připravený
program, kde se seznámili se životem na Divokém
západu. Nejpůsobivější byla ukázka o nádherném
vztahu indiánů k přírodě živé i neživé. Velký potlesk publika sklidilo i odpolední divadelní představení o známých postavách té doby. Některé děti
se domu vracely s pomalovanými tvářemi, jiné
s dárky pro své rodiče, sourozence a prarodiče.
Všem se výlet líbil.

DIAKONIE ČCE - středisko Cesta
Už téměř deset let existuje v Uh. Hradišti
středisko sociálních služeb pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením nazvané
Cesta. Působí jako denní stacionář – úlevová služba pro rodiny, které o svého blízkého s
postižením pečují doma.
„Naše služby umožňují pečovatelům, kteří
se doma celé dny starají o rodinného příslušníka, ukrojit si kousek volného času pro své
potřeby, nákupy, vyřizování na úřadech. Klientům, které nám přitom svěří do péče, nabízí
středisko Cesta bezpečné stimulační prostředí a péči školených pečovatelů,“ vysvětluje
Zuzana Hoffmannová, ředitelka střediska.
Ve středisku Cesta klienti absolvují různá
relaxační cvičení, dechovou gymnastiku, a dle
stupně postižení si mohou prostřednictvím
námětových, pohybových a didaktických her
osvojovat získané dovednosti. Osobnost klientů je rozvíjena prostřednictvím fyzioterapie
(stimulační a relaxační cvičení), muzikoterapie (zpívání u klavíru), ergoterapie (výtvarná
a pracovní výchova) či canisterapie (cvičení
se psem).
Středisko je otevřeno ve dnech pondělí až
pátek od 7.30 do 15.00 hod. Je zde i možnost
strana 10

zajištění oběda.
Budete-li mít pocit, že vám můžeme jakkoliv pomoci, volejte, pište, nebo se k nám přijeďte podívat.
DIAKONIE ČCE – středisko Cesta,
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště,
Tel.: 572 557 273, 737 507 915,
http://cesta.diakoniecce.cz,
e-mail: cesta@diakoniecce.cz

Léto/2007
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POVODNĚ 1997
Právě v těchto dnech tomu bude již deset let, co se také naší obce dotkla ničivá povodeň. Byl začátek
července, když začalo vydatně pršet a hladiny řek začaly stoupat. První povodňová vlna se u nás projevila ráno 7. července. Připomeňme si na několika fotografiích, jak to tenkrát v Babicích vypadalo.

Léto/2007
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MORAVA
Někdy mám chuť ráno si přivstat.
Přivítat den za rozbřesku na hrázích Moravy naší.
Vstanu a kráčím, nohy mě nesou – ví kam,
nemusím myslet ani jim poroučet.
Morava tichounce zpívá, oblázky kamínků omývá přitom.
Teče tak pomalu jako valčík –
jenom zvolna polehoučku,
jak vnouček, když s babičkou tančí.
Náhle si uvědomím, že jsem bos,
ani nevím kdy, ale vím proč jsem si boty zul.
Ranní rosa jak blahodárný lék k mé procházce patří.
Jindy jsou dnové slunečním žárem přehřáté
a hledám klid a stín.
Jdu znovu k mojí řece, ta ale zpívá dnes vesele, rychle.
Přesto jsem smutný a říkám PROČ?
A Morava odpoví – odpoví nahlas,
slyšet ji daleko, předaleko.
Potůčky, říčky a husté deště vzala jsem,
abych ti píseň zas jinou zapěla.
Dnes je to verbuňk, kvapík či šavlový tanec!
A já své řece vyčítám – co to děláš, má krásná,
zpěvná, rodná Moravo? Máš vše kolem, vše vzala jsi.
Snad nevíš o tom?
Tak čekám a zírám mnoho dní
až opět klidnou, svázanou v březích,
svou řeku opět uhlídám.
Trochu jí hrozím. Zvedám prst!
A přece: řeko má, má Moravo rodná!
Jsi mé dětství, mé všecko. Rád tě mám!
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Osobnosti
BABIČTÍ (7)
Každý člověk je výjimečnou a ojedinělou bytostí a každý z nás umí či dovede něco jiného. Proto o
každém se dá psát, neboť život jedince je složen z pestrobarevné mozaiky věcí velkých, ale i těch zdánlivě všedních, které by neměly být zapomenuty. Zkusme se dívat kolem sebe a připomínejme si lidi, kteří
jsou či byli babickými rodáky nebo v Babicích žili/ žijí. Určitě budeme překvapeni, kolik zajímavých
osudů se k nim váže.
Drahomír Kotlaba
Burácení motorů se zařezávalo do ticha a neslo
se vysoko nad krajinou, aby oznámilo, že je tady
motokrosový svátek. Každoročně se opakující a
každoročně lákající davy diváků z blízka i daleka na motokros, který se jezdíval ve Žleboch – v
Židáku. Nebyla to náhoda, že se závody jezdívaly na tomto místě. Místní motokrosový oddíl měl
základnu v Kudlovicích a vyrostlo zde několik
dobrých závodníků. Mezi ně neodmyslitelně patřil
Drahomír Kotlaba, se kterým jsme zavzpomínali
nejen na éru kudlovického motokrosu, ale především na jeho téměř dvacetileté závodnické období.
„S motokrosem jsem začal ve svých šestnácti.
Přivedl mě k němu Josef Zapletal, který jezdíval
přebory Moravy a mistrovství České republiky. On
svou závodnickou činnost končil a já jsem začínal.
Byl mým prvním trenérem“, řekl nám D. Kotlaba
a pokračoval: „Za oddíl AMK Svazarmu Kudlovice závodili tři jezdci, kteří jezdili na repasovaných,
ale velmi dobrých ČZ 250. Lidé kolem oddílu byli
obětaví. Například trať před samotným závodem
jich přišlo upravovat ručně motykami i padesát.
Nebo Zdenek Jabůrek. Ten nám dělal doprovod
snad na každý závod. Na náklaďáku (ereně) převážel motorky do místa soutěže“.
Drahomír Kotlaba za Kudlovice dlouho nezávodil. Bylo mu šestnáct, když jel svůj první závod
(v Dambořicích) a skončil na 3. místě. Mohl jet už
v tomto věku, i když řidičské oprávnění na motorku bylo od sedmnácti let. Dostal totiž zvláštní
povolení z tehdejšího Ministerstva dopravy, které
jej opravňovalo k jízdě na uzavřených okruzích.
V zápětí byl poslán na celostátní soustředění talentů ve Zbyslavicích u Ostravy, kde se ze 140 záLéto/2007

vodníků umístnil na 6. místě a byla mu nabídnuta
možnost vybrat si oddíl, za který by chtěl závodit.
Zvolil si Duklu Mošnov a od roku 1971 začal jezdit mistrovství Moravy a armády. V Dukle absolvoval i základní vojenskou službu, kdy začal jezdit na pětistovkách (YAMAHA, KTM). Dukelský
oddíl tvořilo šest jezdců, kteří mohli být nominováni do reprezentace na mistrovství světa. Drahomír Kotlaba jezdil v této době i sto závodů za rok
– někdy byl závod i ve středu. K jeho zážitkům,
na které rád vzpomíná, patřilo například společné
soustředění s mistry světa – ruskými závodníky
Kavinovem a Mojsejevem.

Ze závodu v Lipovském žlebě – Armádní přebor.
D. Kotlaba jel za Duklu na ČZ 380
strana 13
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Po návratu z vojny pokračoval v závodění a jezdil za Svazarm Medlovice. Zúčastňoval se mistrovství ČSSR a ČSR B, což byla tzv. Malá republika, ve
které soutěžili závodníci z Jihomoravského, Severomoravského a Východočeského kraje. Mnohokrát
jel rovněž kontrolní závody reprezentantů. Z nich
dva se jely i na Kudlovské Dolině na trati V Lípí.
Během své motokrosové kariéry stál Drahomír
Kotlaba na nejvyšším stupni v nejrůznějších závodech více než stokrát. V roce 1972 a 1973 byl
přeborníkem Jihomoravského kraje ve třídě 250
ccm, v roce 1975 čtvrtý na mistrovství armády a v
roce 1976 se umístnil na 4. a 8. místě v ČSR. Několikrát byl také vyhlášen nejlepším sportovcem
roku okresu Uh. Hradiště. Svůj poslední závod jel
v roce 1989. Bylo to mistrovství ČSR B, které se
jelo ve Žlutavách a D. Kotlaba skončil na 2. místě.
Rád na dobu svého života, kterou zasvětil tomuto sportu, vzpomíná a občas se setká s těmi,
se kterými závodil v Dukle. Patřili mezi ně například: Stodůlka, Nováček, Fridrich, Kavan, Zelenka, Ondryáš, Bartko. Přestože někteří z jeho vrstevníků jezdí závody veteránů, Drahomír Kotlaba
už se nechce k závodění vrátit a říká: „Za celou
dobu jsem měl naštěstí jen dvě zlomeniny a vážím
si zdraví, takže už to nechci pokoušet“.

19. 8. 1973 – Vítězství D. Kotlaby na závodě v
Kudlovicích, jel na ČZ 250 a bylo to v den jeho
narozenin

OÚ informuje
INVESTIČNÍ AKCE
DPS – V těchto dnech se stavba dokončuje
a připravuje ke kolaudaci. Probíhají poslední terénní a vnitřní úpravy.

KŘÍŽ NA DÍLECH – Kříž byl poškozen v
zimních měsících vichřicí. Byla podána žádost o
dotaci na jeho opravu. Od Nadace Děti – kultura
– sport jsme obdrželi dotaci ve výši 15 000,-Kč.
Celkové náklady činí 47 394,-Kč. Opravu provádí Ing. Habáň.
Na opravu finančně přispěli také farníci z
Kudlovic a to částkou 4 500,-Kč. Farníci z Babic přispěli na opravu babických křížů částkou
11 000,-Kč. Všem dárcům velmi děkujeme.
strana 14

INFRASTRUKTURA TŘESKOVICE II.
ETAPA – je zpracovaná projektová dokumentace
pro územní řízení, kterou zpracovala firma Centroprojekt a. s. Zlín. V této etapě se opět počítá s
výstavbou 13 domků. Zahájení výstavby je plánováno během dvou až tří let podle toho, zda se
podaří získat dotaci na výstavbu infrastruktury.

DLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ – také v letošním
roce pokračují práce na předlažďování chodníků
na místním hřbitově, které provádí zaměstnanci
obce. K tomuto účelu byla obcí zakoupena vibrační deska ke zhutňování pokladních i horních
vrstev chodníku.
Léto/2007
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OBEC UPOZORŇUJE
Na cyklostezku je zákaz vjezdu motorových
vozidel. Porušení tohoto zákazu je posuzováno
jako dopravní přestupek. Zároveň upozorňujeme občany, kteří sem chodí na procházky se
svými pejsky, že jsou povinni mít psa na vodítku. Není možné, aby volně pobíhající psi ohrožovali projíždějící cyklisty.

Odvoz komunálního odpadu – každý sudý
pátek

Všechny majitele psů dále upozorňujeme, že
jsou povinni uklízet po svých psech výkaly. Je
minimálně neslušné, pokud si vyjdete se psem
na procházku a svým sousedům a spoluobčanům necháváte před domy nelibě vypadající a
zavánějící navštívenku.

Svoz nebezpečných odpadů ( rozpouštědla, kyseliny, žárovky, baterie, televizory) proběhne 26. 9.
2007 v době od 18 – 19hod. ve sběrném dvoře.

Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení na OÚ nebo v prodejně u Kopřivů na nákupním středisku. Cena za kus 10,-Kč. Svoz v
roce 2007 probíhá každou první středu v měsíci tj. 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10.
Upozorňujeme občany, že k tomuto sběru
mohou použít pouze plastové pytle zakoupené
na OÚ nebo U Kopřivů. Odpad v jiných pytlích nebude svozová firma odvážet.

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 13:00
do 16:00 hod a každou sudou sobotu od 7:30
do 9:30 hod.

Řád veřejného pohřebiště - v loňském roce
vešel v platnost nový řád pohřebiště a nový ceník za služby s tím spojené. Občané postupně
dostávají k podpisu nové nájemní smlouvy na
pronájem hrobových míst. Tímto chceme také
občany upozornit, že veškeré práce ( obnova
pomníků, rámů) případně uložení či vyzvednutí ostatků jsou povinni předem hlásit správci pohřebiště = obci Babice ( není tedy možné
např. provést výkop hrobu či opravu pomníku
bez souhlasu správce pohřebiště). Informace
získáte na tel: 572 585 061 u p. M. Šuranské.

Spolky
Sbor dobrovolných hasičů

Léto/2007
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BABÉRY – dívčí družstvo aerobiku
6. května – převzalo grant od nadace Děti – kultura – sport
ve výši 10.000,- Kč
7. dubna – 2. místo v Uherském Brodě
14. dubna – 1. místo v Uherském Hradišti
1. května – 2. místo ve Veselí nad Moravou
19. května – 22. místo v Praze (ze 34 soutěžících družstev)
27. května – 2. místo v kategorii SMÍŠENÁ BASIC v soutěži
AQUILA AEROBIC TEAM SHOW 2007 v Otrokovicích

Babéry v Uh. Hradišti - 1. místo

Převzetí grantu Děti - kultura - sport

2. místo v Otrokovicích

Babéry v Uherském Brodě - 2. místo

Léto/2007
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Myslivecké sdružení Cerony Babice
Zpráva o činnosti
16. března 2007 proběhla výroční členská schůze
MS Cerony Babice, kde byl zvolen nový výbor MS.
Předseda:
Antonín Cablík ml.
Místopředseda a jednatel: Mário Mikulka
Myslivecký hospodář:
Ing. Martin Batůšek
Finanční hospodář:
Jiří Skřivánek
Člen výboru bez funkce: Jiří Fusek
Předseda revizní komise: MUDr. Igor Bychler
Člen revizní komise.
Ing. Vladimír Dostálek
Člen revizní komise:
Jaroslav Šmíd
V průběhu 1. pololetí roku 2007 se Myslivecké sdružení Cerony Babice zabývalo hlavně přípravou na vypuštění kačen a bažantů, přípravou
mysliveckých políček pro přikrmování pernaté a
srstnaté zvěře v honitbě a údržbou mysliveckých
zařízení v honitbě MS Babice.
Zhotovili jsme odchovné budky pro kačeny,
které byly rozmístěny u vodních ploch a to Babice
I, Babice II a Uhliska. Co nás, jako členy mysliveckého sdružení mrzí, je nevhodné chování některé
školou povinné mládeže, která buď ze zvědavosti nebo z neznalosti dané věci si chtěla prohlídnout vnitřní části těchto chovných zařízení a touto
zvědavostí byly některé budky poškozeny. Tímto
bych chtěl tyto osoby vyzvat, že se v případě zájmu o věc mají možnost legálně o odchovu kachen
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a bažantíků informovat buď u našeho mysliveckého sdružení nebo přímo u všech členů, kteří rádi
tuto problematiku vysvětlí a možná i zaujmou pro
další spolupráci s mysliveckou veřejností v budování dalších zařízení prospěšných pro myslivost.
V části vodní plochy Babice I, zvané Jezera,
byly vybudovány dva zásypy pro přikrmování
vypuštěných kačen a oplocena rákosím zarostlá
část vodní plochy, která byla po zadaptování kačenek odstraněna.
Jedna odchovna pro bažantíky byla vybudována v areálu ZD Pomoraví Babice a druhá odchovna je situována ve Žlebech pro odchov 120
bažantů a 7 kvočen – bohužel 2 kvočny jsou
usmrceny dravcem.
Rozmístili jsme napáječky pro drobnou pernatou zvěř, kdy voda do těchto napáječek je pravidelně doplňována a kontrolou těchto zařízení
je zřejmé, že jsou drobnou zvěří navštěvována.
V letošním roce v našich řadách máme dva jubilanty, kteří oslavili 60. let a to pan Jiří Skřivánek
a pan Josef Žálek. Blahopřejeme.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na Myslivecké večery, které se uskuteční 14. července a
18. srpna 2007 v areálu „U Střešně“.
Za MS Cerony Babice
Jednatel: Mário Mikulka
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Z historie
Z BABICKÉ KRONIKY z roku 1957
Počasí roku 1957
Zima byla v tomto roce velmi mírná, takže
brzy přišlo krásné jaro. Potom však nastalo dlouhé sucho, nepršelo týdny a týdny. V důsledku
toho zůstaly zvláště jařiny kratičké a dávaly proto
nižší výnosy. Zato úroda žita a pšenice byla velmi pěkná. Čemu prospělo trvalé a pěkné počasí,
že uspíšilo jarní polní práce i žně, takže kolem
15. 8. bylo již vše svezeno až na JZD, kde se práce opožďovaly. Státu dodalo JZD vše, soukromý
sektor asi 60 %.

Celkem napršelo 479,2 mm, měsíčně průměr
vodních srážek činil 39,8 mm.
Počasí letošního roku se vyznačovalo několika
zvláštnostmi. Únor a březen byly měsíci tak teplými, jak málokdy. V druhé polovině března bylo
obzvlášť teplo. Zato v dubnu a květnu se značně ochladilo a 2 mrazíky v dubnu, kdy kvetly již
některé stromy, způsobily škody na poli i zahradách. Červen se projevil dlouhým vysušujícím
obdobím s vysokými teplotami. Tropická vedra
překvapila začátek července, zatímco druhá polovina přinesla chladna s vydatnými dešti.

Obecní pečeť

Definice určuje pečeť jako „ znamení, zhotovené z určité látky v určitém tvaru, které nese
charakteristický obraz, mající význam pro majetníka pečeti a nápis, a které je určitým způsobem
připevněno k listinám.“
V době, kdy znalost čtení a psaní byla málo
rozšířená, pečeť dosvědčovala a ověřovala pravLéto/2007

divost a právoplatnost listiny. Časový rozsah
vzniku obecních pečetí na většině panství naší
oblasti zaujímá hlavně období od 2. poloviny 17.
století do konce 1. poloviny 18. století.
Nejčastějšími symboly na vesnických pečetích
jsou především pracovní nástroje a plodiny v
obci pěstované.
Babice do roku 1850 patřily pod panství velehradské, pak byly začleněny do politického okresu Uh. Hradiště.
Pečeť si obec Babice pořídila poměrně pozdě – v roce 1798. V pečetním poli lemovaném
úzkým vavřínovým věncem je vlevo vinařský
nůž, vpravo hrozen. Opis zní DIEDINA BABICE 1798. Toto znamení vidíme i na razítku z 2.
poloviny 19. století. Avšak již na razítkách užívaných kolem roku 1900 nacházíme pouhý hrozen.
Ve 30. letech se pak objevuje na obecním razítku
pluh. Současně s těmito typy existovala i razítka
s pouhým nápisem.
Podrobnější informace o vzniku a popisu pečetí
našeho okresu je možné nalézt v publikaci Pečetě
obcí okresu Uherské Hradiště autorů Jaromíry a
Jiřího Čoupka.
strana 19

Babický zpravodaj

Vzpomínky na staré časy - II. díl
Svatby bývaly ve všední den, trvávaly někdy
týden, u těch bohatších až čtrnáct dnů. Nebylo
výjimkou, že počet svatebních hostů převyšoval
sto hostů. Hostina se v té době velmi lišila od
dnešní. Bývala pořádána doma. Cukroví bývalo
jen výjimečně. V té době, až do poloviny padesátých let minulého století, se konávaly svatby
pouze v kostele, kde faráři také vedli matriky.
Po tomto období se potom konaly svatby prvně
na MNV a potom teprve až v kostele. V té době
přešly matriky na MNV. Svatba byla tak trochu
záležitostí celé dědiny. Lidé se chodili dívat na
svatební průvod, maškary si nenechaly ujít zatrhání. Večer se pak chodili ženy a mládež podívat a zatančit si na svatební muziku. Mnohdy se
hrával jeden kousek pro svatebčany, druhý pro
ostatní, říkalo se pro všední.
Z církevních událostí to bylo ještě Boží tělo,
to šel také průvod z kostela po dědině, před
každým domem bylo umeteno, učištěno, každá
hospodyně se chtěla pochválit svými okny, kde
mnohdy na tu příležitost bývaly nové firhany
( záclony). V některých domech bývaly oltáříky, co si pamatujeme, tak v čísle jedna, deset,
potom u Gabrielů na č. 59, na Křivé straně to
bývalo u Škrabalů v čísle 79, potom si pamatujeme u Chmelařů v čísle 84. Nevíme přesně, kdy
chodívala děvčata po Boře, někdo to jistě ví a
snad nám to doplní. Také bývalo procesí, kdy
se chodívalo modlit do polí. Říkalo se tomu
Prosebné dny, to se lidé modlili o úrodu, aby
nedošla živelná pohroma, neúroda a podobně.
Nemalá událost bylo jít s procesím na pouť. To
se šlo pěšky, jeden člověk vedl toto shromáždění
lidí. Šlo se s korouhvičkou, za zpěvu, modlení,
ale i různého povídání. Chodilo se na Velehrad,
to byla pouť jednodenní, ale chodilo se také ke
Svaté vodě, na Hostýn. To už se v jednom dni
nestihlo, tak tam procesí i nocovalo. Přes naši
obec chodívala procesí i z jiných dědin. To my
děcka jsme nahlížely, odkud jsou. Chodívalo se
přes Cerony, Zběhy a Záhumení, protože silnice, která vede okolo Sportu byla vybudována až
za II. světové války. V létě potom to bývaly růzstrana 20

né výlety. Byly to takové taneční zábavy, které
byly konány u někoho na zahradě. Pamatujeme
si výlety u Kučerů, Marčíků... kdo doplní ještě jiné domy? Tančilo se hned odpoledne, tam
měly přístup i děti a dospělí pokračovali i večer. Když bylo Sokolské, tak tam v létě bývaly
taneční zábavy, ty byly hojně navštěvovány mladými, hlavně chlapci i z jiných vesnic. Děvčata málokterá mohla jít na zábavu přes pole. Na
svatodušní svátky to byla jízda králů, tak jak ji
můžeme ještě dnes vidět ve Vlčnově. Tato tradice zanikla, protože ve vesnici tím, jak přišlo
ke kolektivizaci, koně se přestali chovat. Také
nemalá událost byl odvod na vojnu. To vždy některý hospodář odvážel na ozdobeném voze do
Hradiště určitý ročník chlapců, aby tam porota určila, kdo na vojnu půjde a kdo ne. Říkalo
se tomu jít k asendě. Na jaře a na podzim bylo
potom rukování odvedenců. To mnohá děvčica
plakala o svého vyvoleného. Také v hospodářství, když rukoval mladý chlapec, doma potom
chyběla pracovní síla. V létě, po skončení sklizně obilovin to byly dožínky. V té době byla celá
dědina, nejen dospělí, ale i děcka, zapojena do
sklizně obilí. Dnes ani nevíme, že jsou žně. Pár
šikovných kombajnérů a traktoristů to pomocí mechanizace zvládnou za nás. Milí spoluobčané, pokusily jsme se vám přiblížit, jak lidé v
minulosti žili. Jistě jsme nevzpomněly všechno,
čím se lidé v té době bavili. Prosíme vás, aby jste
i vy napsali, aby bylo možno sestavit kompletní
mozaiku zábavy našich předků.
Babky z Babic
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ZA PAMÁTKAMI
A HISTORIÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
UH. HRADIŠTĚ
Zveme Vás na bezplatné prohlídky města a jeho památek s odborným
výkladem PhDr. Blanky Rašticové, vždy poslední čtvrtek v měsíci
- 26. 7., 30. 8., 27. 9., 25. 10.
Sraz zájemců vždy v 17:00hod. na Masarykově náměstí před Městským
informačním centrem.
Krásnou tradicí v naší obci bývaly dožínky, Jízda králů nebo Slovácké odpoledne. Máte-li doma
další fotky a vzpomínky, podělte se s námi.

Slovácké odpoledne

Dožínky

Jízda králů

Redakční rada přeje
čtenářům pěkné léto.
Léto/2007
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SETKÁNÍ V BABICÍCH U TŘEBÍČE – letos již sedmé
„Moc se nerozhlížejte nebo už
vám nebudeme mít co ukázat“. To
byla slova, kterými nás přivítal v
sobotu 16. června starosta obce,
pan Miloslav Vecheta, před místním kulturním domem Tomáše
Kuchtíka. Co do počtu obyvatel je
to vesnička opravdu malá, ovšem
spravuje katastr mnohem větší
než my - 957ha. Obec má vybudovanou kanalizaci, plyn, čistírnu
odpadních vod či bezdrátový rozhlas. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1349. Vesničce dominuje nádherný kostel zasvěcený
Nejsvětější Trojici. První zmínky
o něm pochází z roku 1349 a jeho
historie je velmi pohnutá. Současný kostel byl nově vybudován na
místě původního v roce 1864. Pro
účastníky setkání zde byla sloužena mše. Na věži kostela jsou umístěny krásné zvony. Jejich nádheru
jsme mohli posoudit jak okem, tak
uchem – pro nás se zvonilo tento
den v Babicích poledne už ve 3/4
na dvanáct. Pokud by jste se chtěli
o obci dovědět víc informace najdete na internetových stránkách
www.obecbabice.eu
Odpoledne nám místní připravili prohlídku okolí. Viděli jsme
statek, kde se ukrývali aktéři případu „Babice“ a navštívili jsme
také budovu bývalé školy, kde se
tato tragédie odehrála. Dnes je zde
sídlo obecního úřadu a část budovy slouží k podnikání.
V nedaleké obci Kojetice, kam
jsme poté odjeli, se nachází vinařské a kulturní centrum Sádek. Kolem je na ploše 3 ha vinice osázena
asi 7.000 keři révy. Součástí centra
je hotel, vinné sklepy, vinotéka,
Léto/2007

amfiteátr, přírodní park. Dále je
zde vinařský sklep s unikátní eggerskou klenbou, který se skládá ze
tří lodí. V první je vinárna, ve druhé vinotéka a třetí loď slouží jako
produkční sklep ke zpracování
vína z místního vinohradu. Zdejší vinotéka nabízí rovněž prodej
archivních vín a sudových vín a
probíhají zde degustace. Také my
jsme měli možnost ochutnat dva
vzorky vína a ti, kterým zachutnalo, si odváželi nějakou tu lahvinku sebou.
Navštívili jsme také nedalekou
Třebíč. Město se rozkládá v malebné krajině. My jsme měli možnost prohlédnout si baziliku sv.
Prokopa, která byla v roce 2003
zapsána na seznam UNESCO.
Navštívili jsme židovský hřbitov a
prošli židovským městem. Museli
jsme ocenit velmi zasvěcený výklad správce židovského hřbitova,
který dokonce ovládal hebrejštinu.
Zástupci našich hasičů si nemohli
nechat ujít prohlídku místní hasičárny. Přestože má obec tak malý
počet obyvatel, má vlastní hasičárnu i s hasičským autem.
Po večeři přišlo předávání dárků. Letošního setkání se účastnily
Babice u Třebíče, u Rosic, nad Svitavou, u Třebíče, z Polska, u Šter-

nberka, Okrouhlic, Kelče a Uh.
Hradiště.
Starostové jednotlivých obcí informovali o tom, co se za uplynulý
rok podařilo či co se připravuje.
Na tomto setkání byl také položen
základ k nové hymně Babičáků.
První sloku tvoří verš, který složili
vloni babičáci od Svitav, letos přidali sloku Babice od Hradiště:
Babičák je pašák, poctivá je to
krev, miluje muziku, víno, ženy a
zpěv.
Babice, Babice sú krásná dědina, sú tady děvčice s pěknýma
vnadama.
A pak už se každý bavil po
svém. Těm, co tančili, hrála dívčí
skupina James Blond. Ti co netančili – byli to převážně starostové, se
bavili nejen o problémech, se kterými se ve svých obcích potýkají,
ale také o tom, co se kde podařilo.
Protože nás čekala dlouhá zpáteční cesta, museli jsme se kolem 1
hodiny rozloučit. A aby řidič neusnul celou cestu jsme mu zpívali.
Možná to byl takový malý babický
rekord – řekněte, vydrželi by jste
zpívat tři hodiny v kuse?
Na závěr nezbývá než říct, že
přestože jsou Babice u Třebíče
malé počtem obyvatel, žijí tu lidé
s velkým srdcem.
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STALO SE...

30. 3. - Po stopách kocoura Mikeše – putování pohádkovou
obcí

14. 4. – CM Stanislava Gabriela
získala cenu FOSKAR z 5 nominovaných muzik z celé ČR

15. 4. – Vzpomínkový galakoncert Jiřího Vrány – koncert
Stříbrňanky

21. 4. – Slavnostní otevření cyklostezky Staré Město – Babice

30. 4. – Stavění máje

30. 4. - První slet čarodějnic
nad Babicemi

13. 5. – Láska brány otevírá –
hudební pořad ke Dni matek

19. 5. – Setkání po 50 letech ze
ZŠ

26. 5. – Sečení humen a záhumenek

27. 5. – Druhá farní pouť na
Klimentek

12. 6. – MŠ – sportovní olympiáda v Uherském Hradišti

13. 6. – Beseda s důchodci
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