Babický zpravodaj

Léto 2006

Cena 5 Kč

2/2006

Krátce
z obsahu
Usnesení
Aktuální
Knihovna
Kultura a sport
Listárna
MŠ a ZŠ
Osobnosti
OÚ informuje
Spolky
Z historie
Stalo se

Červen/2006

strana 1

Babický zpravodaj

Zastupitelstvo obce dne 18. 5. 2006 schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

obecně závaznou vyhlášku 2/2006 – Požární řád obce
výsledek přezkoumání hospodaření obce č. 204/2005 KŘ
závěrečný účet obce za rok 2005
vedení účetnictví cenných papírů podle zák. 563/1991 Sb. § 9 ve zjednodušeném rozsahu
převod zisku MŠ ve výši 6029,86 Kč a ZŠ ve výši 1110,-Kč do rezervního fondu
rozpočtové opatření č. 1 obce na rok 2006
zakoupení pozemku p. č. 387/5 o výměře 54m2 vedené jako ostatní komunikace za částku dle znaleckého
posudku ve výši 2 700,-Kč od Slovácké realitní kanceláře s. r. o.
zakoupení pozemku p. č. PK 1681/2 o výměře 724m2 za cenu 41992,-Kč od pana A. Škarka, bytem Babice 348
za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, vypracované JUDr. Blankou Černou, nám. Hrdinů 264,
Staré Město.
změnu č. 16 ÚP sídelního útvaru Babice
obecně závaznou vyhlášku 3/2006 – O změně č. 16 ÚP sídelního útvaru Babice.
pořízení nového územního plánu obce
v souladu se stanovami Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě členský příspěvek
pro rok 2006 ve výši 1,50Kč na obyvatele a rok.

KONEČNĚ POSTUP 1. MUŽSTVA!
Konečně se zablýskalo na lepší
časy i u mužstva mužů. Po postupu žáků a dorostenců do krajských
soutěží, postoupilo i mužstvo mužů
ze základní třídy skupiny A do
Okresní soutěže.
Mužstvo mužů po podzimu
skončilo na prvním místě společně
s Medlovicemi se ziskem 20 bodů
a náskokem 1 bodu na třetí Jankovice. Pro jarní část bylo jednoznačným cílem postoupit do vyšší soutěže. V jarní části jsme ztratili pouze 2
body za remizu 0 : 0 v Medlovicích.
V jarní části soutěže jsme získali 25
bodů a s celkovým počtem 45 bodů
a skóre 41 : 12 jsme obsadili 1. příčku, a tím postoupili do vyšší sou-
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těže! Nejlepším střelcem mužstva
byl Michal Urbanec se 14 brankami, který vyhrál i místo nejlepšího
střelce soutěže. Druhým nejlepším
střelcem mužstva byl věkem ještě dorostenec Drahoš Kotlaba s 8
brankami, který začal hrát za muže
až ke konci podzimní sezony. Největší předností mužstva byla obrana
(společně s brankáři), která za celou
soutěž obdržela pouze 12 branek,
a brankáři Libor Kovařík a Mirek
Skovajsík měli nejvíce odchytaných
zápasů s nulou v soutěži –Kovařík 6
a Skovajsík 4. Mužstvo se opíralo o
zkušené hráče – Zdeňka Ondryáše,
Jirku Lahodného, Jendu Věrného,
Mirka Gottwalda, Martina Tuhé-

ho a mladé hráče Michala Urbance, Drahoše Kotlabu, Petra Bučka,
Martina Malinu, Zdeňka Maňáska,
Davida Horníčka. Velkým přínosem byl příchod hráčů na hostování
Tondy Poiselta, Franciska Da Costy
a do svého zranění i Jirky Skřivánka.
Zvláštní ocenění zaslouží nejstarší
hráč v mužstvu, šestačtyřicetiletý
Jirka Lahodný, který svou poctivostí, nespornými fotbalovými kvalitami a kamarádskou povahou výrazně pomohl mužstvu k postupu.
Úkolem mužstva v nejvyšší soutěži je hrát důstojnou roli a úspěšně
reprezentovat obec Babice.
Za FC Babice Výbor FC
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Aktuální
• www.uh.cz/babice
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 nebo obecbabice@seznam.cz
• Pohlednice – na obecním úřadě jsou k zakoupení pohlednice Babic.
• Staré fotografie obce, lidí, dožínek, velikonoc, hodů, jízd králů,
spolků, pozvánky – prostě všechno, co se týká života v naší
obci – můžete stálenosit k okopírování na obecní úřad. Všem, kteří
tak učinili, ale i těm coteprve přijdou, mockrát děkujeme.
• Sběr nebezpečných odpadů (rozpouštědla, kyseliny, žárovky, baterie,
televizory) proběhne 11. 10. 2006 od 18:00 do 19:00 hod ve sběrném
dvoře
• připravujeme nové internetové stránky obce – přivítáme vaše připomínky, nápady, návrhy
• připravujeme stolní týdenní kalendář na rok 2007 s fotografiemi
obce
• 9. 9. 2006 turnaj scrabble
• 9. 9. 2006 zveme všechny občany na Slavnosti vína a otevřených
památek do Uh. Hradiště. Naši obec budou reprezentovat dětský soubor Kalinka a cimbálová muzika St. Gabriela. V tento den lze navštívit také budovy a památky, které jinak nejsou pro veřejnost přístupné.

POZOR, POZOR
FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ !
Připravujeme fotografickou výstavu – Rok v Babicích. Výstava
bude koncem roku. Proto všichni,
kteří rádi fotíte – foťte Babice po
celý rok – domy, lidi, akce, zahrádky, okolí a vše, co vás v obci upoutá. Fotografie budou koncem roku
vystaveny ve vestibulu OÚ a ty nejzdařilejší budou použity pro kalendář na rok 2008.

DÍVEJTE SE KOLEM SEBE
Za poslední dva roky došlo již
k sedmé krádeži oplechování na smuteční síni. Z toho poslední tři případy
během jednoho týdne. Všechny krádeže byly ohlášeny Policii ČR. Prosíme a vyzýváme všechny občany, kteří
by byli svědky podobné nezákonné
činnosti, aby vše neprodleně ohlásili
na Policii ČR, případně na Obecním
úřadě. Neustálé opravy jsou hrazeny
z obecního rozpočtu, a tedy z peněz
nás všech – proto by nám podobné
činy neměly být lhostejné.
Smutná a hlavně trapná nám připadá i skutečnost, že se ztrácí z hrobů
květiny, čerstvé zasazené dřeviny, svíce a různá drobná výzdoba. Jestliže si
někdo doma zakládá skalku, jak jej
na ní mohou těšit rostliny ukradené těm, kteří se již nemohou bránit?
Červen/2006

Jednou k nim taky budeme patřit.
Proto cítíme povinnost za ně bojovat. Uvědomujeme si, že vzhledem
k hodnotě těchto kradených věcí nepůjde o trestný čin, ale jen o přestupek.
V možnostech našeho Zpravodaje
však je, každému usvědčenému zloději způsobit zaslouženou ostudu nejen ve vlastní obci, ale tím, že Babický
zpravodaj vychází i v internetové podobě, téměř na celém světě.
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Knihovna
NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ JIŽ POPÁTÉ

Ještě hodinu před začátkem Noci
padaly v obci kroupy a pršelo. Ale
pak, jako pohádkovým zázrakem,
se vyjasnilo a svítilo i sluníčko.
Přímo v knihovně letos spalo jen
12 holčiček a 1 knihovnice, protože
děti z dětského domova Plumlov
u Prostějova pro nepřízeň počasí
nepřijely.
Nejprve se děvčata v knihovně
zabydlela a pak pod vedením Petra
Daňka, který si pro nás řadu zdařilých soutěží sám připravil, jsme
se vydaly Za Rumcajsem lesem Řáholcem – což bylo podvečerní putování pohádkovou obcí pro děti,
kterou na jedničku připravili nadšeni dospěláci.
Akci zahájily děti z dramatického kroužku paní učitelky Vrankové vlastní pohádkou Růženky Machálkové O dobrých vílách a pak
se kluci a holky vypravili hledat
Rumcajse. V hledání a překonání strašidelné cesty jim pomáhaly
postavičky z knížek pana Čtvrtka
– např. víla Amálka, motýl Emanuel, Maková panenka, vodník
Česílko…Všichni jsme se nakonec setkali u jeskyňky Rumcajce
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a Manky (v areálu U Střešně), dostali perníček a pamětní list, který si děti mohly uvnitř kulturního
domu při hrníčku teplého čaje i
samy vymalovat.

Byla to opravdu noc plná kouzel
a překvapení – moc děkujeme!!!
Všechny pohádkové bytosti se
pak znovu představily v knihovně.
„Spáčky“ nakonec rozhodly, že připravenou Cenu loupežníka Rumsajce o nejpěknější pohádkovou
postavu si zaslouží všichni a odměnily je velkým potleskem. Vochomůrka (Pavla Juráňová) si přinesla
kytaru a společně jsme si i zazpívali
a zatančili.
Ale noc ještě neskončila. Náš
„babinec“ se pustil do přípravy
vlastních masek, zahrály jsme si
pohádky… fotil nás Petr, který až
po půlnoci odešel domů. Usínaly
jsme při čtení příběhů Křemílka
a Vochomůrky.
Ráno nám snídani připravila
Manka (paní Mikulková) a upovídaný Ondra. Bylo veselo a ani se
nám nechtělo jít domů.

PŮJČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH: Pondělí a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hod.
DOVOLENÁ: od 7. do 11. srpna, čtvrtek 24. srpna, od 30. srpna do 8. září 2006.
Červen/2006
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Kultura a sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
ČERVEN
8. – 30. 6. * Výstava výtvarných prací dětí z MŠ - KD
30. 6.
* Ukončení školního roku „U Střešně“
ČERVENEC
1. 7.
* Babické pískoviště – turnaj v plážovém volejbalu 9.00 hod. sportovní areál
15. 7.
* Myslivecký večer – 20.00 hod. areál „U Střešně“
16. 7.
* Slavnostní otevření přístaviště na Baťově plavebním kanálu 10.00 hod.
SRPEN
4. 8.
* Setkání zastupitelů a spolků – 19.30 hod. areál „U Střešně“
12. 8.
* Rybářský večer – 20.00 hod. areál „U Střešně“
19. 8.
* Prázdninové rejdování – sportovní den pro děti i rodiče
9.00 hod. sportovní areál, 14. 00 hod. přijde kouzelník – areál „U Střešně“
26. 8.
* Myslivecký večer – 20.00 hod. „U Střešně“
ZÁŘÍ
8. 9.
* Tenisový turnaj senioru
9. 9.
* scrabblový turnaj – 9.00 hod. KD

BABÉRY - DÍVČÍ DRUŽSTVO AEROBIKU
Většina dívek se aerobiku věnuje
dva roky a cvičí jedenkrát týdně hodinu a půl od září 2005.
20. května 2006 děvčata vystoupila ve složení Petra Koudelníčková,
Daniela Koudelníčková, Petra Pučalíková, Petra Janečková, Martina
Janečková, Petra Fusková, Monika
Žaludová, Marie Janečková, Denisa
Huťková a Eva Palánková v Praze ve
finále soutěže ČR Děti Fitness aneb
Sportem proti drogám 2006. Akce se
zúčastnilo na 110 týmů s téměř 2500
cvičenci. Porota kladla při hodnocení důraz na pohybovou dovednost,
připravenost dětí, techniku provedení, ale také na nápaditost sestavy,
kostýmů, účesů a líčení.
Babická děvčata se ve své kategorii umístila na krásném 13. místě
a určitě si zaslouží naše uznání. Jejich cvičitelkám patří poděkování za
čas, který jim ze svého volna věnují.
Jak jsme postoupily do Prahy
Nebylo to tak jednoduché. První soutěž byla v Uherském Hradišti,
další ve Veselí nad Moravou, v Uherském Brodu a v Otrokovicích. Právě
v Otrokovicích byla postupová soutěž
do Prahy a my jsme postoupily. Měly
jsme velkou radost. Celý měsíc jsme
Červen/2006

musely pilovat a upravovat sestavu.
Bylo to náročné, ale nakonec jsme to
zvládly. Soutěž se jmenovala Děti Fitnes aneb sportem proti drogám.
Pak už byl pátek, den odjezdu
a blížil se den plný aerobiku. Ráno
jsme musely brzy vstávat. V sobotu
pro nás přijely dvě větší auta a odvezly nás do UK Hostivař. Soutěžilo
se v různých věkových kategoriích. V
té naší bylo 18 týmů. Vystoupení se
nám velice povedlo a umístily jsme se
na 13. místě. Je to úspěch na takové
velké akci z celé České republiky.
D. Huťková
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SCRABBLE - BABICKÉ STRÁNKY 2006
V roce 2002 byl uspořádán z iniciativy manželů Dostálkových scrabblový turnaj, kterého se zúčastnilo
šestnáct hráčů z Babic a okolí. Po
tomto turnaji byl založen klub Žudro, který se pravidelně schází každý
měsíc (obvykle každý první čtvrtek
v měsíci v 17 hodin) a každoročně
pořádá turnaj pro veřejnost. V současnosti se zde schází 6 – 12 scrabblových nadšenců. Někteří se již zapojili úspěšně do celorepublikových
turnajů a Babice se staly již známými mezi všemi českými scrabblisty.
Loňský turnaj, kterého se zúčastnilo
72 hráčů z celé republiky, včetně absolutní špičky, se již započítával do
kvalifikace mistrovství republiky.
Letos se zde kvalifikace bude konat
opět, a to 9. září. Babice jsou mezi 13
pořádajícími místy místem nejmenším, ale po loňském organizačním
úspěchu se sem již hráči těší.
Jak dopadly dosavadní turnaje?
2002 (16 hráčů): 1. Milan Dostálek
(Babice), 2. Eva Dostálková (Babice), 3. Pavel Palička (Huštěnovice)
2003 (20 hráčů): 1. Miroslav Piňos
(Olomouc), 2. Monika Koupilová
(Litovel), 3. Lenka Paličková (Huštěnovice)
2004 (28 hráčů): 1. Yvetta Hlubinko-
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vá (Ostrava), 2.Pavel Palička (Huštěnovice), 3. Lenka Fuhrmannová
(Slušovice)
2005 (72 hráčů, kvalifikace MR): 1.
Petr Landa (Praha), 2. Martin Kuča
(Praha), 3. Jindra Voráčková (Praha)
Babické Žudro je stále jediným
scrabblovým klubem ve Zlínské
kraji. Udržujeme kontakty s jinými
kluby, zejména na Moravě (Brno,
Litovel, Ostrava), a 19. 3. 2006 jsme
uspořádali v Babicích přátelské klubové utkání s Raky Brno. Zápas
desetičlenných týmů jsme prohráli

28:42, ale už se těšíme na odvetu,
která bude asi na podzim v Brně.
Kdo se o scrabble zajímá, najde
hodně informací na stránkách České asociace scrabble (ČAS): www.
scrabble.hrejsi.cz (pravidla, slovníky, informace o klubech a turnajích, výsledky a žebříčky). A kdo
si to chce zkusit, je vítaný některý
čtvrtek na Obecním úřadě v Babicích. Rádi vysvětlíme pravidla a zasvětíme do tajů této hry. Informace
podá Pavel Palička, tel. 572 585 128,
e-mail palickap@email.cz .
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THE MOOD HRÁLI V RUSKU
Budou tomu přibližně dva roky,
kdy za námi po vystoupení na
FLUFF festivalu v Plzni přišel mladý klučina s myšlenkou koncertů v
Rusku. Po roce přišla z jeho strany
konkrétní nabídka. Jednalo se především o účast na festivalu STOP
THE SILENCE – indie meets emo
(Moskva), jehož první ročník se
konal v létě roku 2005. Již na tento
první ročník jsme byli jako kapela
zváni, avšak v té době jsme aktivně
pracovali na formě nového alba. Po
rozumné úvaze jsme se domluvili,
že bude rozhodně lepší, prezentovat
na těchto koncertech nové album.
A jak tomu bývá, ne vždy vše vychází dle plánů a nakonec jsme měli
štěstí a mohli tuto desku sebou vzít.
Ještě se žhavými kusy nového alba
Cupid in your pump, které jsme obdrželi 3. května 2006 z výroby, jsme
tedy v noci ze 3.5. na 4.5. vyrazili
vlakem ze Starého Města do ruské
metropole Moskvy. Náš itinerář nakonec čítal tři koncerty, a chvílemi
se nám zdál i nad lidské síly:
Pátek 5. května:
Moskva (3mm art kino)
Sobota 6. května:
Petrohrad (Griboedov club)
Neděle 7. května:
Moskva (Apelsin club) – Stop the
silence festival
Po příjezdu do Moskvy v pátek
ráno, následovalo ubytování a krátký odpočinek. Zdlouhavé cestování
metrem a moskevskými taxíky do
klubu. Před koncertem ještě stíháme krátkou procházku centrem,
která nás zavede na Rudé náměstí
(pořizujeme typicky kýčovité fotografie s onou budovou v pozadí
– chrám Vasilije Blaženého).
První koncert se odehrál v komorním prostoru art kina 3mm
s návštěvností okolo sta příznivců.
Po kratším spánku vstáváme v 7
hodin a opět zdlouhavě cestujeme
na vlakové nádraží. Aby nebylo nic
fádní a nudné, dobíháme na tento
Červen/2006

vlak opravdu na čas. Sobotu trávíme opět ve vlaku. Jedná se o typický ruský vlak (třetí třída), bez kupé,
v posledním díle Objektivu jste
mohli o tomto vlaku vidět reportáž.
Do Petrohradu přijíždíme přibližně
v 18 hodin. Do klubu Griboedov je
to 20 minut chůze, která nám po
8 hodinách ve vlaku přišla vhod.
Koncert začíná ve 21 hodin a hrají
opět nějaké místní kapely, po kterých přicházíme na řadu. Toto vystoupení se zapisuje do paměti celé
naší výpravy jako jedno z nejlepších
s nejvřelejším přijetím a potleskem
v historii kapely. Také interview
v angličtině do studentských novin, a následné nabídky a pozvání místního promotéra do větších
klubů kapelu hřejí u srdce a ženou
dál. Zde doslova na poslední chvíli,
jelikož po sbalení vlastního vybavení a krátké pauze, naše družina
opět chvátá na vlak zpět do Moskvy, který vyjíždí hodinu po půlnoci.
Tentokrát se jedná o luxusnější typ
vlaku, ve kterém si (v porovnání
tím předchozím) připadáme jako
v letadle. Krátce po probuzení již
sledujeme předměstí Moskvy a z
nádraží rychle zpět na byt alespoň
trochu odpočinout. Je neděle odpoledne a po ještě kratším spánku

opět vyrážíme již na poslední koncert v Moskvě, který se má odehrát
v nejluxusnějším klubu, jaký jsme
kdy viděli. Již před klubem vidíme
na reklamní plachtě rozpjaté přes
širokou moskevskou ulici, že naše
THE MOOD je hlavní hvězdou
večera. I organizátoři si tento klub
pochvalují jako jeden z nejlepších
v Moskvě! A mají pravdu. Druhý
ročník festivalu STOP THE SILENCE začíná. Je to festival s dobrou propagací, článek v ruském
ROLLING STONE, a propagace
kapely THE MOOD v ruských rádiích. Účastní se asi šest kapel a pak
přicházíme my. Po důkladné zvukovce, která proběhla dávno odpoledne, je velmi jednoduché rychle
začít. THE MOOD hrají přibližně
pro 300 lidí, kteří si závěrečným
potleskem vymohou i přídavek.
Opět dobrý koncert, jen malé
zklamání, že vše již pomalu končí.
Po veselé oslavě narozenin jedné
z dívek organizátorů se probouzíme
do opět pěkného slunečného odpoledne. Pondělí je posledním dnem
v Moskvě, a tak přichází na řadu
naše druhá turistická chvilka, kterou jsme využili k malému výletu
po městě, nákupu suvenýrů. Před
pokračování na str. 8
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půlnocí opouštíme Moskvu a se
štěstím na běloruských hranicích se
vracíme domů bez úhony s velkou
zásobou zážitků, zkušeností a inspirace do dalšího počínání. Tímto
chceme poděkovat naší obci a především panu starostovi Maňáskovi
za jeho podporu a důvěru v nás.
Děkujeme!
Aleš Gajdošík (The Mood)
http://www.themoodmusic.com

Městské divadlo Zlín
oznamuje všem
příznivcům,
že je možné si objednat předplatné na sezónu 2006/2007.
V nabídce této sezony najdete
takové tituly jako R.U.R. od Karla
Čapka, Limonádový Joe – J. Brdečka, J. Rychlík, V. Hála, Kdo hledá,
najde – A. N. Ostrovskij, Král Lear
– W. Shakespeare, Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou – J. K.
Tyl, Výborná kachna – Neil Simon
či Goetheho Fausta. Podrobné
informace o předplatném získáte
na www.divadlo.zlin.cz
nebo na tel.: 577 636 202,
577 636 206, 577 636 220.
strana 8
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ŠESTÉ SETKÁNÍ BABIČÁKŮ
Jak se pozná babičák? Má tričko
s nápisem: Babičák je pašák, poctivá
krev, miluje vínečko, hudbu a zpěv.
To bylo poznávací znamení účastníků letošního setkání v Babicích
nad Svitavou 10. června 2006.
Vesnice leží v nadmořské výšce 460 m, 13 km severovýchodně
od Brna, na které je krásný výhled
přímo z kanceláře zdejšího starosty a má 870 obyvatel. Atmosféru
vesničky vystihuje verš z obecní
kroniky:

vy obecního úřadu. V podvečerních hodinách se předávaly nejen
dárky, ale také zkušenosti. Babice
u Šternberka – předaly putovní
pohár setkávání, který v Babicích
nad Svitavou zůstane po celý rok.
Starostové zhodnotili, co se ve které obci podařilo a co se plánuje do
budoucna. Je zajímavé si poslechnout, jaké zkušenosti, starosti či
nápady mají v jiných obcích. A to
je také smyslem podobných setkávání.

Nad Svitavou, na vršíčku strání,
v zlaté slunce malá víska kdes,
cos marně tak pohozena plání,
v klíně lesů, přímo u nebes.
Chaty v chlumu jako hejno
ptáků
s kostelíkem, vrškem dědiny –
to je hnízdo jarých Babičáků,
kout v pohádky v světě jediný.
Dominantou obce je kostel Sv.
Jana Křtitele z roku 1448. Obec má
za sebou bohatou historii – vypálení obce Švédy v roce 1645, vpády
francouzských či pruských vojsk,
několik požárů. Naše obce mají
společné třeba to, že i jim se po 2.
sv. válce ztratila kronika, kterou
její autor v obavě před zničením
ukryl a nepodařilo se ji doposud
najít.
V současné době má obec 9.
členné zastupitelstvo, které se schází každých 14 dnů. V obci je mateřská školka, kterou navštěvuje asi 20
dětí a základní škola o pěti třídách.
Starší děti jezdí do školy do sousedních Křtin.
Hostitelé pro nás připravili bohatý program – prohlídku Kateřinských jeskyní, návštěvu větrného mlýna v Rudicích, vojenského
krytu Výpustek, Staré huti Josefov
či krásného poutního kostela ve
Křtinách. Mohli jsme se podívat
do místního kostelíka, mateřské
a základní školy a také do budoČerven/2006
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Listárna
Děkuji za krásny večer co prožili
včera důchodci naší obce Babic !!!!
I když žiju 850 km daleko, už
jsem se to dozvěděla. Máma brečela
radostí a že tohle už nikdy v živote
nezažije.
Ještě jednou díky za všechny
důchodce, co to prožívali jako maminka.
MB

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat za velmi šetrný zásah Sboru
dobrovolných hasičů Babice, při
likvidaci požáru v lokalitě Uhliska.
Rovněž bych chtěl poděkovat panu
starostovi za nabídnutou pomoc.
J. Jirský

Dobrý den.
Musím Vás pochválit za zkulturnění sportovního areálu. Celkový dojem
je moc pěkný, ty nové chodníky to jenom umocnily. Ale neodpustím si postesknutí nad chodníkem u autobusové zastávky do Zlína. To Vám opravdu
nezáleží na lidech, co jezdí dennodenně do práce? Část chodníku jste již
opravili, ale jenom po bývalý mostek. A dál mi to připadá, jako by to už
nebylo obecní. A přitom, když je po dešti tak opravdu je celý chodník jedna
kaluž. Už ve Zpravodaji hodně lidí kritizovalo chodníky, tak se připojuji
také. Podle mne je třeba zvážit, jak moc frekventované místo obce se musí
či nemusí opravit. Děkuji za pochopení. BB
Odpověď:
Opravy chodníků a cest v této části obce jsou jenom provizorní a
jsme si vědomi, že nejsou dostatečné. Jak jsme již dříve informovali, je
plánovaná celková oprava chodníků a komunikace v ulici na Zběhoch a
také v okolí zmiňované zastávky. Oprava je však finančně velmi náročná a z důvodů provádění jiných investičních akcí (o kterých je zmínka
na jiném místě tohoto zpravodaje) a na které se podařilo získat dotace,
nebylo možné ji zařadit do rozpočtu na letošní rok. Obec bude pokračovat v provizorní opravě chodníku v okolí samotné zastávky, ostatní
úpravy však budou provedeny až při celkové opravě komunikace.

MŠ a ZŠ
PŘEDŠKOLNÍ INSTITUCE V NAŠÍ OBCI
Podle údaje na první straně
kroniky MŠ Babice byl do konce
školního roku 1961 v Babicích celoroční zemědělský útulek a od 1.
září 1961 byl tento útulek přeměněn na mateřskou školu se dvěma
třídami. K 1.září 2006 je podle
tohoto údaje 45. výročí existence mateřské školy jako instituce v
obci. K dispozici nemáme žádný
další dostupný písemný údaj ani
materiál ke vzniku MŠ v Babicích.
Existují ale vzpomínky občanů na
provoz sezonního a později celoročního zemědělského útulku v
naší obci před tímto datem.
Prosíme proto občany, kteří
mají jakékoliv informace nebo
případně i písemné doklady či fotografie z doby existence útulku
a později i mateřské školy až do
dnešních dní, aby je poskytli buď
strana 10

v originální podobě nebo je alespoň zapůjčili k pořízení kopie.
Rovněž uvítáme osobní vzpomínky rodičů dětí a „absolventů“
útulku i mateřské školy i těch, kteří zde pracovali. Mohou se týkat
například toho, ve kterých budovách v obci a ve kterých letech
byl útulek nebo MŠ v provozu, jak
dlouhá byla provozní doba, jaké
byly podmínky docházky, kolik
dětí bylo v oddělení nebo ve třídě,
zda a jaké poplatky a v jaké výši se
platily za pobyt dětí, jména pracovnic, které se staraly o děti, věk
docházejících dětí, jak probíhalo
stravování dětí – druhy jídel, jaké
musely mít děti do útulku nebo
do MŠ oblečení - případně další
vybavení, jaké byly hračky a vybavení útulku nebo MŠ, jaký byl
výchovný program, co se dětem a

rodičům líbilo a nelíbilo v době
jejich docházky ať už do útulku
nebo do MŠ, jak se rodiče mohli
podílet na provozu a programu
útulku nebo mateřské školy atd.
Uvítáme i různé např. humorné
historky a zážitky.
Tyto materiály můžete předat
nejlépe ředitelce mateřské školy
paní Marii Maňáskové nebo paní
Marii Šuranské na obecním úřadě Babice. Kdo by chtěl něco sdělit jen ústně, rádi ho po dohodě
navštívíme. K předání informací
můžete využít osobní návštěvu,
telefon MŠ: 572 585 062 i elektronickou adresu mateřské školy:
msbabice@uhedu.cz .
Získané údaje a dokumenty bychom chtěli dále zpracovat.
Předem všem děkujeme.
ředitelka MŠ
Červen/2006
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
24. dubna 2006 proběhly přijímací zkoušky na střední školy. Někteří žáci byli přijati bez zkoušek,
ostatní museli tuto první životní
zkoušku absolvovat. Z naší školy
letos vychází 34 žáků, 30 žáků z 9.
třídy a 4 žáci z 8. třídy. Všichni žáci
byli přijati. 21 z nich bude studovat
na středních školách a středních
odborných učilištích, které ukončí
maturitní zkouškou a 13 žáků nastoupí do učebních oborů, po jejichž ukončení obdrží výuční list.
Všem přejeme hodně úspěchů v
dalším studiu.

TURNAJ DÍVEK V PŘEHAZOVANÉ
10. května 2006 se turnaje v přehazované se zúčastnilo 6 družstev děvčat z 5. – 8. třídy.
1. místo – 8. ročník (Ivona Babáčková, Barbora Havalová, Jarmila Hrňová, Veronika Dovrtělová, Lucie Gablasová, Zdeňka Vaculíková)
2. místo – 6. ročník (Tereza Jelínková, Eva Palánková, Denisa Huťková,
Michaela Čevelová, Martina Janečková, Aneta Botková)
3. místo – 7. ročník (Michaela Cablíková, Monika Hučíková, Klára
Káňová, Kamila Gregůrková, Anna Kloudová – Iveta Vaculková, Blanka
Vyskočilová)

PŘESPOLNÍ BĚH - ZÁVOD
VE VYTRVALOSTNÍM BĚHU
2. května 2006 se 30 žáků ZŠ zúčastnilo vytrvalostního běhu jednotlivců. Děvčata běžela trať dlouhou
500 metrů, chlapci 1000 metrů.

Výsledková listina:
Přespolní běh – děvčata 4. - 5. roč.
1.
Klára Fusková
2.
Ivona Gablasová
3.
Simona Tvrdá
Přespolní běh – děvčata 6. - 7. roč.
1.
Pavlína Bílá
2.
Kamila Gregůrková
3.
Monika Hučíková
Přespolní běh – děvčata 8. - 9. roč.
1.
Šárka Buchtíková
2.
Petra Pučalíková
3.
Klára Janíková
Přespolní běh – chlapci 4. - 5. roč.
1.
Adam Říha
2.
Dominik Liška
3.
Viktor Jurák
Přespolní běh – chlapci 6. - 7. roč.
1. David Tvrdý
2. Martin Harásek
3. Miroslav Káňa
Přespolní běh – chlapci 8. - 9. roč.
1.
Filip Litoš
2.
Lukáš Trávníček
3.
Martin Janošek
Červen/2006
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SOKOLNÍCI
12. května v dopoledních hodinách se žáci I. a II. stupně spolu
se svými vyučujícími vypravili na
fotbalové hřiště do Kudlovic, kde se
zúčastnili výchovně vzdělávacího
programu skupiny ochránců dravého ptactva.
Už několik let za námi přijíždí
spolu se svými opeřenými chráněnci a seznamují nás se způsobem
jejich života. Celý program žáci pozorně sledovali, zasoutěžili si a snad
největším zážitkem bylo předvedení
praktické ukázky výcviku dravců.

SUPERSTAR

BAREVNÝ TÝDEN

17. května - pouze dívčí obsazení perstar. Nejlepší zpěvačkou školy se
Ve dnech 15. – 19. května proběhla
měla tentokrát soutěž ve zpěvu Su- stala Zdeňka Vaculíková ze třídy 8. B. na naší škole akce Barevný týden. Vše
spočívalo v tom, že se žáci i učitelé
snažili mít na sobě co nejvíce oblečení
zadané barvy. Čím více měli na sobě
tohoto oblečení, tím více získali bodů!
Barvy byly: pondělí – zelená
úterý – bílá
středa – oranžová
čtvrtek – modrá
pátek – červená
Soutěž měla velký ohlas a dopadla takto:
Třídy: 1. místo – 2. třída
2. místo – 6. B
3. místo – 4. třída
Učitelé: 1.místo - paní uč. Luxová
a Gablasová
2.místo – paní uč. Pavlicová
3.místo – paní uč. Kloudová
a Drábková

ŽIVÁ ZAHRADA
V týdnu od 22. do 26. května se
zúčastnili žáci šestých a sedmých
tříd soutěže ČSOP Živá zahrada.
Pozorovali na školní zahradě živočichy, kteří si zvolili školní zahradu jako své útočiště, zdroj potravy,
vody nebo úkryt. Výsledky svého pozorování zasíláme kanceláři
ČSOP do Prahy.
Zároveň tímto děkuje paní učistrana 12

telka Kloudová svým žákyním Lence Vlachynské, Kláře Janíkové, Šárce Buchtíkové, Martině Polákové,
Gábině Janečkové a Martině Vrankové, které se přihlásily do soutěže
s názvem Velká soutěž o životním
prostředí a vytrvaly v ní až do konce. Soutěž to byla velmi náročná a
představovala každý měsíc po celý
školní rok zpracovat dvě až pět otá-

zek souvisejících s ochranou přírody a šetrným životním způsobem
života. Výsledky soutěže nejsou ještě známé, ale ať už budou jakékoliv,
v této oblasti platí více než jinde, že
není důležité zvítězit, ale pochopit,
že jsme na této planetě na chvilku
jako hosté a máme velkou zodpovědnost ji alespoň takto předat dalším generacím.
Červen/2006
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TURNAJ CHLAPCU V PŘEHAZOVANÉ

BARVY LESA

19. května se pět družstev chlapců roslav Káňa, Michal Harásek, LiV současné době si lidé uvěbor Kostílek, David Smělík, Martin domují, jak důležitá je pro život
zúčastnilo turnaje v přehazované.
1. místo : Štefan Klamarik, Mi- Huba
ochrana přírody a životního prostředí. Učitelé naší školy přispívají
k výchově mladé generace i tím, že
do svých vzdělávacích plánů zařazují programy k posílení ekologického cítění žáků.
Zásluhou paní učitelky Danuše
Kloudové se nám podařila navázat
spolupráce se střediskem Domu
dětí a mládeže Zlín. Jednou ze zdařilých akcí, která má už několikaletou tradici, byl i dvouhodinový program pro žáky 4. a 5. ročníku Barvy
lesa. Žáci se při plnění praktických
úkolů na školní zahradě přesvědčili, že rozmanitost, kterou nám příroda poskytuje, je neopakovatelná
a jedinečná a je třeba ji chránit.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
MISS A MISSÁK 2006
V pátek 2. června 2006 se u příležitosti Dne dětí uskutečnilo pokračování soutěže Miss a Missák školy.
Z každé třídy byli vybráni dva uchazeči, kteří soutěžili v následujících

disciplínách: módní přehlídka, volná
disciplína za spoluúčasti třídy, scénka
v maskách a odpovědi na otázky poroty. Celou akci pořádali žáci 9. třídy
a na vítěze čekaly pěkné ceny.

S CHUTÍ DO DIVADLA
Velmi dobrou a dlouholetou tradicí na naší škole je pravidelné předplatné žáků I. a II. stupně na divadelní představení. Žáci I. stupně jezdí
do Městského divadla Zlín, žáci II.
stupně navštěvují Slovácké divadlo v
Uherském Hradišti.
V letošním školním roce se malí
žáčci radovali s Popelkou a pohádkou O perníkové chaloupce, trošku
se báli při hře Strašidelný mlýn či

Malá čarodějnice.
Ti větší zase shlédli klasiku naši i
světovou (Maryša, Maškaráda), pobavili se u Vraždiček a snad nejlépe
jim bylo s Rychlými šípy. Zájem o
toto předplatné je každoročně velký. Věříme, že i nadále budeme v
této činnosti pokračovat, a to i díky
finanční podpoře SRPDŠ (úhrada
autobusu).
Díky.

Začátkem měsíce května proběhl na škole již tradiční sběr starého
papíru. Do soutěže se zapojili téměř
všichni žáci školy. Bylo nasbíráno
více než 8 tun papíru.
Vítězkou se stala Veronika Cablíková z 5. třídy, která nasbírala více
než 2 tuny papíru. Ta také pomohla
k celkovému vítězství žáků 5. třídy.
Hodnotnou cenu obdržela nejen
ona, ale také E. Palánková ze 6. B (2.
místo) a L. Rosík z 8. B (3. místo).
V této velmi prospěšné a současně výchovné akci budeme i v budoucnu pokračovat. A tak už dnes
můžete začít shromažďovat starý
papír.
Výtěžek vždy doplní školní vybavení o další potřebné pomůcky.

SOUTĚŽE NA NAŠÍ ŠKOLE
Žáci naší základní školy se ve olympiády, fyzikální olympiády a olympiády nás reprezentoval M.
2. pololetí letošního školního roku matematických soutěží Pythagori- Harásek ze 6. B (6. místo) a D.
zúčastnili několika soutěží: ze- áda a Klokan.
Kraváček ze 7. B (6.místo). Škol
měpisné olympiády, matematické
V okresním kole zeměpisné
pokračování na str. 14
Červen/2006
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ního kola matematické olympiády v 6. ročníku se účastnilo 10
žáků, v okresním kole nás reprezentoval M. Harásek (6.B) a O.
Matocha (6.A). Školní kolo matematické olympiády v 7. ročníku řešili 2 žáci, kteří do okresního kola
nepostoupili. Školního kola matematické olympiády v 8. ročníku se
zúčastnilo 6 žáků, v okresním kole
nás reprezentovali J .Hrňová (8.A),
Z. Střítecká (8.A) a P. Daněk (8.A).
Školního kola Pythagoriády pro 6.
ročník se účastnilo 32 žáků, úspěšní řešitelé M. Čevelová (6.A) a P.

Bílá (6.A) reprezentovali školu v
okresním kole. Školního kola Pythagoriády pro 7. ročník se účastnilo 28 žáků, v okresním kole nás
reprezentoval D. Kraváček (7.B).
Mezinárodní soutěž Matematický klokan proběhla 17. 3. 2006 za
účasti 199 žáků. V nejmladší kategorii Cvrček (2. + 3. třída) soutěžilo
33 žáků, 1. místo obsadil L. Fritcher
(3. tř.), 2. místo F. Pavlica (2. tř.) a 3
.místo K. Horníček (3.tř.). V kategorii Klokánek (4. + 5. třída) soutěžilo 47 žáků, 1. - 2.místo obhájili I.
Gablasová a A. Říha (5.tř.) a 3. místo R. Machálková (5.tř.). V katego-

rii Benjamín (6. + 7. třída) soutěžilo
59 žáků, 1. místo získal D. Kraváček
(7.B), 2. místo M. Harásek (6.B) a 3.
místo K. Gregůrková (7.A). V kategorii Kadet (8. + 9. třída) soutěžilo 60 žáků, 1. místo získal M. Číž
(9.tř.), 2. místo K. Janíková (9.tř.) a
3. místo L. Vlachynská (9. tř.).
Školního kola fyzikální olympiády se v 9. třídě účastnilo 10 žáků.
Úspěšnými řešiteli se stali R. Paulus
a L.Vlachynská.
Všem soutěžícím děkujeme za
účast a úspěšným řešitelům gratulujeme.

Osobnosti
BABIČTÍ (3)
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 nebo žijí. Určitě budeme překvapeni, kolik zajímavých osudů se k nim váže.
František Rybka
(rozená Marholtová) se přistěho- jména to byl pozdější hudební sklavala z Halenkovic, byla to teta mojí datel Břetislav Bakala, se kterým ho
babičky Františky Tomaštíkové z pojilo celoživotní přátelství. Patřil
Kudlovic, kde měli kdysi moji pra- k nim i starší spolužák Valeš Lisa,
rodiče hospodu, obchod a polnosti. který pak působil v Otrokovicích
Odtamtud si jako malé dítě americ- jako varhaník, ředitel školy a sběkého strýčka pamatuju. Františkův ratel lidových písní. K jeho kamatatínek však brzy zemřel, mamin- rádům patřil i spolužák F. Mrázek,
ka zůstala ve Vídni sama se čtyřmi rodák z Napajedel. Studium neprodětmi. František měl čtyři roky a bíhalo bez nesnází. Bylo i období,
už rozpoznatelný talent. Začal se kdy chtěl studia zanechat, aby poučit už v tomto ranném věku hře mohl mamince v jejím nelehkém
na housle. Maminka se provdala údělu. Rodinu navštívil sám Leoš
znova, vzala si slovenského přítele, Janáček a dohodl se s Františkem
ale soužití bylo nedobré, plné kon- i celou rodinou, že studia budou
fliktů. Rodinné neshody vyústily dokončena, protože František paútěkem maminky i se čtyřmi dět- třil k jeho nejlepším žákům. Školu
mi do Brna. Zde si zřídila krupař- řádně ukončil a v roce l9l3 přichází
ství. Všechny děti musely pomáhat do rodných Babic, kam se postupně
Rodina Františka Rybky po- a měly se co ohánět. Maminka si vrací celá rodina. Chvíli bydlí na
chází z Babic. Zde se František v velmi zakládala na talentovaném Zběhoch, pak se stěhují do čísla 80,
roce l895 narodil. Jeho tatínek, Františkovi, a ten přes všechny ne- kde se rodina Rybkova schází dotaké František, pocházel z čísla 99, snáze pokračoval ve výuce hry na dnes. František po studiu nastupuje
byl povoláním zemědělec a dobře hudební nástroje. Jeho nadání bylo jako varhaník místní farnosti.V tu
rozuměl zejména koním. Své zna- tak výrazné, že se dostal na proslu- dobu však dostává dopis od svého
losti uplatňoval jako správce země- lou varhanickou školu, kde byl jeho kamaráda Mrázka, že se naskytuje
dělských usedlostí a za touto prací učitelem Leoš Janáček. Měl zde ně- možnost dobré práce v Americe, ve
se dostal až do Vídně. Maminka kolik významných spolužáků, zepokračování na str. 15
strana 14
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státě Ohio. Odjíždí na Slovensko za slovenským farářem, který
tam rovněž má nastoupit. Navštíví
ho a dohodnou se na spolupráci.
Odjezd do Ameriky je pak velmi
rychlý. Tetička M. Čechová mu
na cestu dává tři metry babických
klobásek, maminka nabalí buchty
a další potraviny, a ty ho sytí celou
cestu. Bere si jen nejnutnější a po
několika týdnech vysedá z lodi v
New Yorku. První co vidí, je socha
Svobody a nápis Good Beer (dobré
pivo). Dává si americké pivo, které
je nasládlé a k nepití. Tento zážitek
ho velmi znejistí a učiní závěr, že v
zemi s tak špatným pivem nebude
žít. Chce se vrátit do Evropy. Jenže
návrat už z finančních důvodů není
možný. Je příliš mladý a taková
rychlá rozhodnutí patří k tomuto
věku. Je mu sedmnáct let, anglicky
neumí, má pouze lísteček, na kte-

rém je napsáno Young Stonn, Ohio.
To má být jeho příští působiště. Po
několikadenním putování tam konečně přijíždí. Slovenský kněz je už
na místě. K Františkovu zklamání však nabízí za hraní, v rozporu
s původní dohodou, místo smluvených padesáti dolarů polovinu,
pouze dvacet pět. František je však
neoblomný, nejde mu ani o peníze, považuje to za podraz a odmítá
nastoupit. Dohody se mají dodržovat, a dané slovo platí, tak byl vychovaný.Volí raději nejistotu. Sází
ale také na své schopnosti, talent a
pracovitost. Obejde několik farností a za pomoci kamaráda Mrázka
rychle uspěje. Angažmá je dohodnuto. Plat sto dolarů. Je rok l9l4 a v
Evropě začíná válka. Téměř celých
pět let je František bez kontaktu s
domovem. Je to pro něj těžké období, rodinné pouto je velmi silné,
denně myslí na své tři sourozence,

na maminku, na Babice. První dopis, který v roce l9l9 z Babic dostává je smutný, zemřela mu jeho sestra Karolínka, kterou velmi miloval.
Mamince posílá první peníze, v
Americe se mu vede dobře, je už
uznávaným varhaníkem, výborně
hraje i na violoncello. Vypracoval
se i ve svém mládí, je mu přes dvacet let, v respektovanou uměleckou
osobnost. Postupně se seznamuje s
hudebním skladatelem R. Frimlem,
mladým J. Masarykem, houslovým
virtuosem J. Kubelíkem, vynikajícím klavíristou R. Firkušným, napajedelským rodákem. Ale největší
přátelství vzniká později, v letech
třicátých. Je to jeho neobyčejný
vztah s geniálním hudebním skladatelem B. Martinů. Poprvé se setkali ve Francii. František se stěhuje
už i s rodinou do New Yorku. Ale o
tom zase příště.
Jiří Severin, Slovácké muzeum

OÚ informuje
INVESTIČNÍ AKCE
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, obec podala během
prvních dvou měsíců letošního
roku řadu žádostí o dotace. A tak
letos čeká naši obec spousta změn.
Největší akcí z hlediska finančního je oprava ZŠ Babice. Tady se
modernizace dočká elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace. Budou
vyměněna okna, celá budova bude
zateplena a nakonec dostane novou
fasádu. Na akci dostala obec dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 8 milionů Kč. Celkové náklady dosáhnou částky přibližně
11 milionů Kč. Zbylou částku hradí obec ze svého rozpočtu. Opravu
provede firma Stamos, která byla
vybrána výběrovým řízením.
Druhou největší akcí letošního
roku je zahájení výstavby Domu
s upravitelnými chráněnými byty.
pokračování na str. 16
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Tady budou stavební práce zahájeny již v měsíci červnu a dokončení
celého objektu je plánováno na léto
příštího roku. Dotace od MMR činí
6 800 000,-Kč. Celkové náklady dosahují částky 7 500 000,-Kč.
Stejně jako v ZŠ také v Mateřské
škole dojde během prázdninových
měsíců k výměně oken. Na tuto
opravu byla poskytnuta dotace ve
výši 300 000,-Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj. Celková částka
je cca 610 000,-Kč.
Nové komunikace se dočkali
obyvatelé na Sušicku v ulici U Trati. Tuto akci plně hradila obec ze
svých finančních prostředků – 450
000,-Kč.
Od hradišťské nadace Děti –
kultura – sport, se podařilo získat
grant ve výši 15 000,- Kč na výstavbu pergoly u tenisových kurtů a 25
000,-Kč na krojové dovybavení a
prezentaci souboru Kalinka.
Do prázdnin bude dokončena
technická infrastruktura v lokalitě
Třeskovice a poté budou moci již
stavebníci zahájit výstavbu rodinných domků.
Další velikou akcí je vybudování
cyklostezky po hrázi Baťova kanálu
z Babic do St. Města. Dle projektové dokumentace je rozpočet 16 500
000,-Kč. Dotace od Státního fondu
dopravní infrastruktury činí 9 888
000,-Kč. Připravuje se výběrové
řízení na dodavatele stavby. Pokud nedojde k žádným prodlevám,
mohla by být stavba zahájena v měsíci srpnu. Na tomto místě patří poděkování všem babickým občanům,
kteří se před 2 lety zúčastnili ankety
o potřebnosti takovou stezku vybudovat. Výsledky naší ankety značnou měrou tuto stavbu podpořily.
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SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE OZNAMUJÍ
V souvislosti s dlouhodobým a
podrobným monitorováním kanalizační sítě kamerovým vozidlem
upozorňujeme majitele nemovitostí
připojených na veřejnou kanalizaci,
že vypouštění odpadních vod bez
uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod je neoprávněným vypouštěním odpadních vod
ve smyslu § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu
ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněné vypouštění odpadních
vod do kanalizace je přestupkem
nebo správním deliktem, za který

může být příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností
(MěÚ Uh. Hradiště) uložena pokuta až do výše 100 000,-Kč.
Z tohoto důvodu budou od 1.
7. 2006 příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně i policii ČR,
ohlašovány všechny zjištěné případy neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu a dále může být za
dobu neoprávněného vypouštění
odpadních vod zpětně doúčtováno
stočné.
Do 1. 7. 2006 mohou majitelé
nemovitostí, které jsou napojeny

na veřejnou kanalizaci, přihlásit
kanalizační přípojku v úřední dny
na provozu kanalizací (tel: 572 530
146) a uzavřít smlouvu o odvádění
odpadních vod bez jakékoliv sankce nebo zpoplatnění.
Úřední hodiny:
Po 7:30 – 11:00 12:00 – 14:00
St 7:30 – 11:00 12:00 – 16:00
Informace o provozované kanalizační síti, o smlouvách s odběrateli
a o zpoplatnění odvodu odpadních
vod je možné získat v sídle firmy
Slovácké vodárny a kanalizace a. s.,
za Olšávkou 290, Uh. Hradiště.

SV. JOSEFEK
Pro mnohé z nás je živá vzpomínka na mohutné staré lípy, které
bylo vidět již zdaleka a v jejich stínu
tiše stojícího sv. Josefa. Ti nejstarší pamatují, že zde bývalo rozcestí.
Přicházelo se od Babic a tady se
cesty dělily ve směru na Spytihněv
a na Halenkovice, kde se vyšlo u
halenkovského dvora. Pak zde ale
bylo vybudováno hnojiště, močůvka prosakující do spodních vod lípy
otrávila, a tak zde dnes stojí jen suchý pahýl…
V mnoha případech je obec nucena myslet do budoucna. Tak je to
i s plánovaným rozvojem cyklostezek na území naší obce. Výhledově
je navrhovaná cyklostezka Hradská,
která by kopírovala původní trasu
této již léta užívané cesty. Cyklostezka by začínala u ČOV a navazovala by na cyklostezku po hrázi Baťova kanálu. Dále by pokračovala
obcí, kolem sklepů a do Žlebů.
A tady se nabízí možnost poskytnout sv. Josefkovi konečně důstojné místo. Navrhovaným řešením
je sochu přemístit asi o 300 metrů
blíže – tam, kde cesta odbočuje do
Žlebů. Plocha kolem sochy by byla
upravena podobně, jako je tomu u
Červen/2006

kříže na Prašnicích (u hlavní silnice
směrem na Spytihněv) a byly by tu
umístěny také lavičky.
Není to jednoduché rozhodnutí,
a proto prosíme vás občany, abyste

se k tomuto návrhu také vyjádřili.
U Josefka by bylo sice trochu jinde,
ale důstojné umístění a úcta k památce, kterou nám zanechali naši
předkové, za úvahu stojí.
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OBEC UPOZORŇUJE
SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ
V jarních měsících se opět ukázalo, že řada občanů nedodržuje Obecně závaznou vyhlášku 1/2003 o spalování rostlinných materiálů. Vyhláška uvádí, že stanovené dny pro spalování rostlinného materiálu jsou středa
a sobota od 12 do 16 hodin a to pouze za příznivých klimatických podmínek. Pálit je možno pouze suchý
rostlinný materiál a to tak, aby se spalováním, kouřem, popílkem, plyny nebo pachy neobtěžovali sousedé a
jiné osoby. Všichni, kteří pálí mimo stanovený termín a jiný než suchý rostlinný materiál tuto vyhlášku porušují a vystavují se tak nebezpečí, že budou stíháni přestupkovou komisí, pro porušování obecně závazné
vyhlášky.
POPLATEK ZE PSA
Upozorňujeme občany na zákonnou povinnost placení poplatku ze psa, který činní 60,-Kč ročně.
Poplatek se platí v hotovosti v pokladně OÚ v úřední dny tj.:
Po, St 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.

VELKÁ VODA
Při letošních povodních se ukázalo, jak důležitá a efektivní byla
protipovodňová opatření, která byla
provedena po povodních v roce
1997. Bylo vyčištěno a prohloubeno koryto řeky Moravy. Na břehu
Kudlovského potoka byla ze strany
Nové ulice postavena betonová protipovodňová zídka. V roce 2001 byla
postavena čistírna odpadních vod,
jejíž součástí je také protipovodňové čerpadlo. To spolu s uzavřenou
kanalizační šachtou letos zabránilo
zaplavení sklepů v ulicích Nová a
Zahradní a v části Chaloupek. Problémy, které se vyskytly, byly způsobeny vysokou hladinou spodní
vody, proti které ovšem žádná proti-

povodňová opatření nepomohou.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na řešení povodňové situace – členům zastupitelstva, kteří
zajišťovali služby na obci, hasičům,
kteří v noci vykonávali prohlídky na
hrázích a čistili splav od nánosů. Na
úřední desce byly zveřejňovány aktuální informace.
Ukázalo se však, že je nutno provést ještě další opatření, a to vyčištění Kudlovského potoka a potoka
Vrbka a vyčištění obou splavů na
jmenovaných potocích. Byly proto
zaslány dopisy s žádostí o řešení na
Povodí Moravy a Státní zemědělsko-vodohospodářskou správu. Na
splavu Kudlovského potoku, který

byl silně zanesený pískem a naplaveninou, bylo nutné několikrát provést jeho vyčistění. Do budoucna je
nutno vyřešit uzavírání kanalizační
šachty a následné přečerpávání odpadních vod z kanalizace z Ceron,
aby proti případnému zaplavení
byla dostatečně chráněna i tato část
obce.

Spolky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŠŤASTNÝ NÁVRAT ZE VŠECH
VÝJEZDŮ
V sobotu 20. května 2006 oficiálně představili babičtí hasiči veřejnosti novou cisternovou automobilovou stříkačku, která byla vloni
zakoupena. Slavnostního uvedení
hasičského auta do provozu se zúčastnila celá řada pozvaných hostů.
strana 18

Svou návštěvou poctil Babice i generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing.
Miroslav Štěpán, který byl i kmotrem babického hasičského auta.
Před „křtem“ se členové SDH
Babice a hosté sešli na slavnostním
shromáždění, které vedl starosta

babických hasičů František Kunc a
na kterém mluvil Pavel Balcárek o
historii i současnosti našeho sboru,
starosta Miloslav Maňásek ve svém
projevu připomněl, co obec vedlo k
zakoupení nového hasičského auta
a jak se podařilo na ně získat dotaci, genmjr. Ing. Štěpán zdůraznil,
pokračování na str. 19
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že si je jistý, že se auto dostalo „do
správných rukou“, a krátký projev
měl i Ing. Košťál (jednatel společnosti Strojírna Potůček s.r.o. Slatiňany, která zhotovila nástavbu).
Přišlo se na to, že první hasičská
stříkačka dodaná Babicím před 106
lety byla vyrobena firmou Smékal,
což byl zakladatel současné společnosti Strojírna Potůček. Takže naše
Babice jsou „stálými zákazníky“
této firmy.
Poté následovalo předání ocenění. František Kunc obdržel vyznamenání Za zásluhy, šesti členům
SDH Babice bylo předáno vyznamenání Za příkladnou práci a různá ocenění dostalo i několik dalších
členů. Shromáždění bylo doprovozeno videoprojekcí, zachycující
některé zásahy SDH Babice a jeho
další činnost.
Nové hasičské auto slavnostně
odhalil starosta M. Maňásek. Na
hřiště, kde slavnost probíhala, se
přišlo podívat téměř 250 diváků.
Konferenciérem odpoledne byl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo
Mitáček, který popsal technické
vybavení babické cisternové automobilové stříkačky CAS 24 MAN
4 x 4 a také představil další vystavenou techniku. Přítomní si mohli prohlédnout hasičská zásahová
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auta různých typů, které k této příležitosti přivezl SDH Strání, SDH
Vizovice a SDH Buchlovice. K vidění byl i automobilový žebř AZ
30 Camiva HZS Zlínského kraje a
ukázka jejich lezeckého záchranného sboru. Doprovodnou akcí byla
prohlídka hasičské zbrojnice, kde
mohli zájemci obdivovat historické,
ale i to nejnovější hasičské vybavení
k zásahu, prolistovat starou kroniku, podívat se na spoustu fotografií
a vyznamenání SDH a prohlédnout
si všechny vzorně udržované prostory zbrojnice. Den byl zakončen
taneční zábavou, na které hrála
skupina Je nás moc.
Slavnostní uvedení babického auta
do provozu se vydařilo a my se připojujeme k přání, které na závěr vyslovil
genmjr. Ing. Štepán: „Přeji babickým
hasičům šťastný návrat ze všech výjezdů.“

HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu 27. května 2006 se
uskutečnila na našem hřišti Okrsková soutěž Sboru dobrovolných
hasičů. Akce se zúčastnily SDH
Kudlovice, Traplice, Košíky a další.
Z naší obce soutěžili muži, muži
nad 30 let, ženy a starší žáci. A jak
si náš SDH vedl?
muži nad 30 let
muži
ženy
starší žáci

- 2. místo
- 3. místo
- 2. místo
- 4. místo.

Celé soutěžní odpoledne bylo večer zakončeno zábavou U Střešně.
O činnosti sboru dobrovolných
babických hasiček se můžete více
dozvědět na internetových stránkách
www.babihasi.estranky.cz,
které si nedávno vytvořily.
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ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI
Tak jako duben je měsíc lesů a květen je měsícem lásky, tak ani červen
nezůstává opuštěný. Právě na červen
připadá měsíc myslivosti. Zajisté to
má svůj důvod. Právě na červen totiž
připadá období, kdy se v největší míře
rodí a líhnou mláďata většiny druhů
volně žijících zvířat. Je pravdou, že
s mladými srnčaty, bažantíky a koroptvími kuřátky je možné se setkat
již v druhé polovině května, s káčaty
kachny divoké dokonce již v dubnu
a s mladými zajíčky již v březnu (odtud název březňáci), v nejhojnějším
počtu však mláďata přichází na svět
právě v měsíci červnu.
Jestliže první krušné období pro
zvěř je zima a ta letošní byla obzvláště
dlouhá a krutá, druhým neméně náročným obdobím je právě doba, kdy
přichází nový život a všechna zvěř
musí být o to více opatrná a obezřetná, aby dokázala uchránit další nové
pokolení.
Obdobné je to i s myslivostí. Jestliže první velkou zkouškou pro myslivce je období strádání zvěře v zimě,
V první polovině měsíce února se
konala výroční členská schůze. Byla
zde zhodnocena práce základní organizace za celý rok 2005.
V měsíci dubnu byla uspořádána
přednáška MUDr. Igora Bychlera na
téma První pomoc. Hovořilo se o pomoci při selhání srdce a při příznacích
mozkové příhody a dále o tom, jak se
zachovat při předávkování léky, otravě
houbami a toxikománii. Velká škoda,
že se zúčastnilo jen málo občanů.
Po dohodě s panem doktorem
plánujeme další přednášku v měsíci
říjnu nebo listopadu. V listopadu by
se měla uskutečnit jako každý rok
výstava ovoce a zeleniny, která letos
proběhne ve spolupráci se Svazem
včelařů a obcí v prostorách Kulturního domu (více podrobností v podzimním čísle zpravodaje).
Co nás zahrádkáře nejvíce trápí:
Děti z okolí nám dělají nepořádek jak
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stejně tak i období kladení mláďat
je obdobím, kdy myslivci musí zvěři
věnovat náležitou péči. Je zbytečné
debatovat o tom, které z těchto období je důležitější. Pokud se myslivec
řádně nepostará o zvěř přes zimu,
nemůže počítat s hojností zvěře na
jaře. A následně, pokud nebude věnovat náležitou péči ochraně hnízdících druhů zvěře a právě narozených
a vylíhlých mláďat, nemůže počítat s
vysokými stavy zvěře na podzim.
A právě v tomto období nastává
šance pro každého z nás. Není nic
platné, že spousta lidí stráví spoustu
času vyhledáváním hnízd, které by
mohly být zničeny při kosení pícnin, že jsou lidé, kteří vajíčka z těchto
hnízd vkládají pod adoptivní matky
a následně se pokouší takto zachráněnou zvěř navracet zpět do přírody,
když jsou mezi námi lidé, kteří tuto
práci nerespektují a ničí ji. Mluvíme o
volném pobíhání našich čtyřnohých
kamarádů v honitbě, tedy v prostředí,
které je domovem právě zvěře. Bylo
by dobré se zamyslet nad tím, že vol-

ZAHRÁDKÁŘI
V BABICÍCH
v areálu, tak i před budovami a okolím. Tady se schovávají, aby je nebylo
vidět, a vesele znečisťují okolí areálu.
Je to poznat podle různých obalů od
cukrovinek, limonád a nedopalků cigaret. Co je nejhorší – před velikonocemi se nám neznámý pachatel nebo
pachatelé vloupali do pálenice. Byla
zde spousta bláta, rozbité sklo, ale nic
více nebylo poničeno. Nevíme, co zde
hledali, asi alkohol před velikonočními svátky. Ale v pálenici žádný alkohol po skončení sezony nesmí zůstat.
Všechny přístroje v pálenici po sezoně pálení zkontroluje a zaplombuje
celní správa – celníci. Proto jakékoliv
poškození musíme hlásit nejen celní
správě, ale především Policii České
republiky v Uh. Hradišti, jelikož se
jedná o trestný čin. Rodiče by měli

ně pobíhající pes je pro zvěř, která je
kolikrát několikanásobně menší, velkou hrozbou. Je jedno, zda se jedná o
psa, který štve vysláblou zvěř v zimě
a ta následně dostane zápal plic nebo
zda volně puštěný pes uloví zajíčka
nebo srnče právě v době, kdy ještě
mláďata nejsou dostatečně vyspělá,
aby se dokázala bránit.
Myslivecké sdružení Cerony Babice se již několik let zabývá naprosto přirozeným odchovem bažantů a
koroptví pod adoptivními matkami.
Mimo stovky hodin, které myslivci
při odchovu musí obětovat ze svého volného času, stojí tento odchov
ročně i několik desítek tisíc korun.
Musíme na tomto místě poděkovat
zastupitelstvu obce Babice, které nemalou měrou přispívá na tento projekt. Prosíme vás, neničte úsilí spousty lidí a buďte při pobytu v přírodě, ať
už se svými miláčky nebo bez nich,
ohleduplní nejen k nám, ale i ke zvěři, která je nedílnou součástí naší přírody.
Myslivci z Babic
svým dětem vysvětlit (jedná se především o děti z blízkého okolí), že
areál Domu zahrádkářů je soukromý
majetek zahrádkářů a ony tam nemají co dělat. Rodiče by se měli také
více zajímat, kde a jak jejich děti tráví volný čas. V obci je dostatek míst
vhodných pro dětské hry a zábavu.
Zahrádkářské zařízení má sloužit
všem našim občanům a nemá být ničeno vandaly.
Územní rada zahrádkářů ve spolupráci s rostlino-lékařskou správou v
Uh. Hradišti vydávají signalizaci pro
občany a zahrádkáře. V ní upozorňují na výskyt nemocí a škůdců u ovocných stromů a zeleniny, a informují,
jaké prostředky a přípravky používat na určité druhy rostlin a dřevin.
Tyto signalizace najdete vyvěšeny ve
skříňce zahrádkářů před hostincem
U Jakuba.
Výbor zahrádkářů
Červen/2006
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RYBÁŘI
Možná si říkáte, kdo to je. Dlouho jsme o nich neslyšeli! Tak dnes
se to pokusíme napravit.
Od založení naší místní skupiny uběhlo mnoho let. V čele se vystřídala spousta ochotných členů,
kteří odvedli dobrou práci, která je
i vidět.
Naše místní skupina sdružuje
rybáře i z okolních vesnic, jako
jsou Huštěnovice, Kudlovice,
Traplice, Jankovice, Sušice a Košíky. K dnešnímu dni máme 250
členů. Je nás opravdu hodně, a to
počítám i mládež.
Nejdříve se budu věnovat sídlu
naší skupiny, kterým je klubovna
na hřišti. Mohu říci, že se můžeme pochlubit za práci, kterou jsme
tam odvedli také za přispění obce,
které ještě jednou děkujeme.
Dále je to malé rybochovné
zařízení, kterému říkáme „Příkopák“. Tam se snažíme vyprodukovat něco do ramen řeky Moravy,
která spravujeme. Mnoho práce
jsme na tomto příkopu vykonali,
ale ještě nejsme zdaleka na konci –
stále je co upravovat. Další činnos-

Červen/2006

tí, kterou vykonávají naši rybáři, je
sekání ledů. Je to činnost náročná
na čas i na práci s tím spojenou.
Vezměte si, že ledaři – tak je nazýváme, musí v období, kdy mrzne,
chodit každý druhý den obnovovat
vysekané díry, aby se k rybám dostalo světlo a aby měl kudy unikat
plyn, který by mohl uškodit. Pro-

to jim patří náš dík. Jedna z dalších prací, kterou vykonáváme, je
zimní prořezávka porostu kolem
vody. Tu provádíme s povolením
Povodí Moravy, které nám určí, co
můžeme a nemůžeme odstranit. Je
to i kvůli bezpečnosti vás občanů,
kteří se procházíte po březích slepých ramen Moravy. Mnoho stromů je poničených ať už přírodou,
nebo v neposlední řadě i bobrem.

Musíme dát prostor i mladým
stromům, které se tlačí na světlo.
Ty jsme začali také obalovat proti
okusu bobra.
Zhruba každé dva roky se snažíme provozovat kurzy pro mladé
žadatele o rybářský lístek. Zde se
mladí uchazeči učí poznávat ryby,
rostliny a jiné živočichy spojené
s vodou. Dále jsou to informace,
které musí znát každý rybář. To
vše potřebují mladí adepti k závěrečným testům a k vrcholu celého
kurzu, kterým je Zlatá udice. Tam
si kluci, ale i děvčata vyzkoušejí,
jak jim jde samotný lov. Vedoucí
kurzu s členy výboru jim poté nachystají malé občerstvení ve formě
opečených špekáčků a rozdají jim
jejich první rybářské lístky. Ty tváře bych vám přál vidět. Ta radost,
že něco sami dokázali!
Pro ty starší jsme každoročně
pořádali rybářské posezení spojené se závody o největší úlovek.
Tady se scházeli kamarádi u ohně a
při poslechu hudby si vyprávěli, co
se za poslední rok událo. A aby to
nebylo každým rokem stejné, tak
jsme pro letošek připravili změnu.
A tímto vás chceme pozvat na rybářskou zábavu, která se uskuteční
12. 8. 2006 v areálu U Střešně. K
poslechu a tanci bude hrát (chybí
název). Dále bude zajištěno občerstvení – grilované, uzené a smažené rybí speciality. Přijďte posedět
a dát si nějakou tu specialitu. Bude
i tombola, ve které bude první
cena opravdu lákavá. Tak se na vás
všichni moc těšíme.
Ona rybařina není jenom to, že
dojdete k vodě, nahodíte pruty a
čekáte, co ulovíte. Jde také o práci,
za kterou bychom chtěli poděkovat všem členům, ale i těm, co už
našimi členy nejsou nebo již nemohou být.
Za výbor místní skupiny
Dušan Dostálek
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Z historie
„ZA CÍSAŘE PÁNA…“

K napsání tohoto článku mě inspirovaly dva podněty. Tím prvním
byl dopis P. Zdislava Škrabala zaslaný před několika lety na obecní úřad,
ve kterém vzpomíná na svého tatínka, který zemřel na následky zranění utrpěného v I. světové válce. Ta
vzpomínka je natolik autentická, že
by bylo škoda, abychom se s vámi o
ni nepodělili. Tady je tedy vzpomínání P. Škrabala na smutnou historii
našeho národa:
„Když jsem mašíroval přes hranici, měl jsem bílý kvítek za čepicí. A
já si ten kvíteček za čepici dal, aby na
Tě, moje milá, stále vzpomínal.“
Kdyby Karel Hašler tuto píseň
vydal v roce 1914, na počátku první
světové války, nevím, jestli by ta píseň
hřměla v dobytčích vozech nákladního vlaku, který odvážel rukující vojáky na frontu. Ale tak? Válka byla vypovězena 26. července 1914 a vojáci
natlačeni v dobytčích vozech měli
docela jiné myšlenky.
Byly velké letní prázdniny. Měl
jsem něco přes čtyři roky, a tak mě
nic nepoutalo, leda jen to, že jsem
přes den musel napást čtyři husy.
Chodil jsem kol naší chalupy č. 149.
Maminka dělala velký úklid se svými
muškáty na oknech. Já se svým bratrem Antonínem, o čtyři roky starším,
jsme naplnili tři puténky studniční
vody, pomohli jsme mamince odnést
na násep z oken muškáty, a když je
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dala do pořádku, zase jsme je zanesli
do otevřených oken. V tom šel kolem
oken „strýček“ Hrančík a otevřeným
oknem do světnice zavolal: „Tonku,
narukovat na vojnu. Na obecním
úřadě máš nachystané vojenské šaty!“
Tatínek nebyl doma, ale jen co přišel,
strýc Hrančík, který ten den svolával
muže na vojnu, opakoval tatínkovi:
„Máš rukovat na vojnu. Jdi na obecní úřad, tam dostaneš svoje vojenské
šaty!“ Tatínek hned poslechl, snesl si
svůj černý vojenský kufr z komory
na dvůr a my jsme mu kufr umyli a
od prachu zevně i uvnitř jsme jej vytřeli, aby všechno vonělo novotou.
Nejprve si uložil na dno kufru jedny kotníkové šněrovací boty a vložil
do nich čtyři onuce z čistého plátna.
Do zvláštního sáčku dal inkoustovou
tužku, malé nůžky, konopnou niť s
jehlou a jiné šití. Potom dal ještě na
dno kufříku čtvrtlitrový hrnek vepřového sádla. Do čistého plátna zabalil
silný krajíc čerstvě upečeného chleba
a do sáčku si také vzal sůl. Na čísle 79
bydlel tatínkův bratr, František Škrabal, starosta. Tam už čekal důstojník
a dva ozbrojení vojáci. Tatínek si svlékl civilní šaty a oblékl vojenský kabát
a dlouhé kalhoty s ovinovačkami kolem lýtek. Když měl oblečený kabát,
vyndal z kufříku modlitební knížku,
tzv. kancionál. Tu vložil do přední
kapsičky a zapnul na knoflík. „Co to
máte?“, tázal se důstojník. „Modlitební knížku.“, odpověděl otec. „To si
myslíte, že se jdete na vojnu modlit?“,
vysmál se mu důstojník. „Bojovat na
bodáky. Tady máte pušku a bodák.
Je naostro nabitá.“ Otec neřekl nic a
modlitební knížku nechal v přední
kapsičce. Jeden z vojáků mu sroloval dlouhý vojenský plášť (mantl),
který mu sahal až po kotníky. A tak
otec vyšel z domu i se svým bratrem
Františkem směrem k železniční stanici. Před nádražím už čekala velká

skupina mužů, všichni oblečeni ve
vojenském. V kapsičce měl vloženou
svoji jmenovku. „Tu nikam nedávejte, aby se vědělo, kdo v těch šatech je
oblečen!“, řekl důstojník. Ještě tentýž
den přijel nákladní vlak a do dobytčích vagónů, ve kterých byli převáženi koně, krávy a ovce na jatky, byli teď
vtěsnáni lidé. Neměli větší cenu než
dobytek.
Vídeň šílela řevem rozvášněných
Vídeňáků. Tam tedy dorazil vlak,
který odvážel i mého tatínka. Pak
tam stáli jeden vedle druhého, nikdo
nesměl nádraží opustit. Začala hrát
vojenská kapela a podél celého vlaku
jel na bílém koni sám císař František
Josef I. Měl bílý kabát, kolem krku
pozlacený límec a dva generálové s
ním jako doprovod. Vojáci hleděli jako vyjevení. Císař se zastavil a
promluvil: „Milované děti z Moravy,
vítám vás. Bojujte statečně, aby náš
habsburský rod byl pomstěn, že nám
zabili následníka trůnu, mladého císaře Ferdinanda.“
Na italské frontě:
Potom jeli na italskou bojovou
linii. Přijeli k večeru, všichni vystoupili a putovali na bojiště celou noc.
Tam naskákali do zákopů a polehali
na zem. Spali celou noc až do úsvitu.
Skoro ráno byla snídaně, černá káva
a chléb. Posnídali a přibližovali se k
přední linii. Nové zákopy, čerstvě vykopané. Do nich naskákali.
Letecká italská hlídka zjistila nové
osazení a začal boj. Ve vzduchu hvízdl granát. Otec stál u stěny nového
zákopu a čekal s ostatními, co se
bude dít. Proletěl nový granát. Padl
přímo do jejich zákopu a právě tam,
kde stál můj otec; vybuchl a plnou
silou svých střepin zasáhl tatínka do
prsou a hlavně na to místo, kde měl
v kapsičce uschovanou modlitební
knížku. Pod úderem střepin se otec
pokračování na str. 23
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ocitl na dně zákopu. Cítil, že mu teče
krev, rozepjal blůzu, ale to už stáli u
něho dva vojáci a rozpínali košili dál.
A už tady byla nosítka, na ně položili
tatínka a odnesli na obvaziště. Tam
český lékař řekl tatínkovi, který byl
celý omráčený: „To jste měl ale štěstí,
že vás to trefilo právě do těch modlitebních knížek.“ Držel v ruce prostřílenou modlitební knížku. Knížku
zasunul zase do kapsičky a zjistil, že
další tři střepiny proletěly podél knížky do těla. Ty musel lékař z těla vyndat, a když je položil na vatu na stůl,
bylo vidět, jak jsou rezavé. Potom jej
kolem celé hrudi obvázal a dal zanést
do pooperační místnosti. Všichni,
kdo tam byli, prohlíželi si prostřelenou knížku a litovali tatínka, že sotva
nastoupil do bojové linie, už byl zraněn.
Tento český lékař, který ošetřoval
tatínka, rozšířil ošetřovnu zraněných
vojáků na ústřední obvaziště v této severoitalské oblasti v Celji ve Štýrsku.
Vytvořil si svůj ošetřovatelský tým.
Ovšem fronta potřebovala vojáky.
Velitelství mělo své plány, a tak odvelelo do zákopů mnohé členy ošetřovatelské služby. Došlo i na našeho
tatínka Antonína Škrabala. Znovu
dostal pušku s bajonetem a byl zařazen mezi ostatní vojáky. Dopadlo to

ale zle. Mnohem hůře než při prvém
zásahu. Tentokrát při novém zásahu
dostal plnou dávku do nohy. Ošetřující lékař plně zpozorněl. Střepiny
granátu i s útržky soukenného mundúru (vojenského oděvu) se dostaly
do těla. A nastal zlom. Následovalo
žhavé zanícení nohy. Lékař nařídil
amputaci nohy.
Tatínek byl však stále otřesen od
prvního zásahu granátem, kdy odmrštěn padl na dno zákopu, zlomila se v něm síla a po druhém, ještě
horším zásahu, i chuť k životu. Odmítl amputaci nohy, a to znamenalo
otravu krve v celém těle. Toto hrozné
nebezpečí si plně neuvědomil a na to
doplatil. Když za ním přijel jeho starší bratr P. Albert na návštěvu, byl už
otravný proces v těle v plném rozběhu a nedal se zastavit.
Tatínek Antonín Škrabal napsal
poslední feldpostkartu jako pozdrav
na rozloučenou domů, do svého rodiště na číslo 149. Dne 16. července
1917 skončil mladý a nadějný život
mého tatínka (narodil se 7. 6. 1877) v
Celji ve Štrýrsku – Rakousích. V cínové rakvi byl poslán do svého rodiště a
zde z kaple svatého Cyrila a Metoděje
odvezen na hřbitov do Spytihněvi. Po
rozloučení v Babicích i ve Spytihněvi
tam byl pohřben.
Tolik z dopisu P. Zdislava Škrabala,

který jsme si dovolili zveřejnit s jeho
svolením, za které mu děkujeme.
I když já sama období I. světové
války nepamatuji, přesto se mně také
bolestně dotklo: Před časem jsem si
prohlížela staré rodinné album. Do
ruky se mně dostala fotografie mého
dědečka – jak říkáme – stařečka. Ze
zažloutlé fotky se na mě díval mladík
oblečený v rakousko-uherské uniformě s jiskrnýma očima a optimistickým pohledem. Je to jediná památka, kterou na svého stařečka mám.
Vlastně ještě máme jednu: náhrobní
desku, na které je jeho jméno a strohý nápis: „Padl u města Gorice 31. 3.
1917“. Vždycky jsem litovala, že jsem
se nedozvěděla víc o jeho krátkém životě. Ale mně to neměl kdo povyprávět, protože jeho syn (můj tatínek) se
narodil až měsíc a půl po jeho smrti.
A tak jen přemýšlím a domýšlím si,
jak to muselo být těžké, když hoši a
muži v tom nejkrásnějším věku odcházeli do krajin tolik vzdálených
od jejich rodné země, aby často pak
položili život „za císaře pána“. I když
to všechno se stalo tak dávno, myslím si, že bychom neměli zapomínat
na naše předky, kteří opouštěli své
rodné Babice, Spytihněv, Traplice…
a odcházeli od svých rodin, lásek, domovů, hospodářství…
Marie Dostálková

JSOU JEŠTĚ MEZI
VÁMI
PAMĚTNÍCI...
... kteří by mohli určit jméno
ženy a muže na fotce, eventuálně
rok, kdy tato fotka vznikla? Vzpomene si někdo na jméno ženy a rok,
kdy tento krásný snímek zaznamenal fotograf? Víte, o které osoby
na snímcích se jedná? Pokud ano,
sdělte nám jejich jména, případně
rok, kdy to bylo, na Obecní úřad v
Babicích.
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Pokud máte staré fotky a chcete
se podělit o jejich historii, přineste
je ke zkopírování na Obecní úřad.
Pomůžete tak mladším generacím v
poznávání historie naší obce, jejích
obyvatel, zvyků, odívání, radostí i
starostí denního života.
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2. – 3. 6. 2006 volby. V naší obci
se voleb ze 1377 oprávněných voličů
zúčastnilo 959 občanů – tj. 69,64%.
V našem kraji kandidovalo 26
politických stran. Nejvíce hlasů v naší
obci obdržela ČSSD 326 – tj. 33,99%.
Na dalších místech se umístili ODS
236 hlasů – tj. 24,6%, KSČM 164
hlasů tj. 17,1%, KDU – ČSL 123
hlasů – tj. 12,8% a Zelení 50 hlasů
– tj. 5,2%.

3. 6. 2006 tenisový turnaj mužů

8. 6. 2006 beseda s důchodci – již tradiční setkání našich spoluobčanů zralého
věku zpestřilo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, dětského folklórního souboru
Kalinka, družstva aerobiku Babéry. K tanci i poslechu hrál pan Richard
Horák. Pro všechny příchozí bylo přichystáno malé pohoštění a tombola.

Odpoledne jarních tradic
Věříme, že každý, kdo přišel v tento den do kulturního domu, si z něj také něco
odnesl. Ať už to byly kraslice zdobené různými technikami, nebo skleněné ozdoby,
výrobky z proutí, velikonoční ubrusy, ubrousky, umně uvázané květiny…, ale
také třeba nějaká nová vědomost o tradicích spojených s jarem a třeba i radost
ze setkání s přáteli a z nadcházejících jarních dnů. Příjemnou tečkou tohoto
velkého odpoledního programu bylo vystoupení Kalinky, která si přizvala hosty
– folklórní soubor Rosenku a cimbálovou muziku Přívozáček ze Spytihněvi.

Velikonoční hrkání
7. a 8. dubna 2006 - humanitární
sbírka pro Diakonii Broumov
proběhla v naší obci poprvé. Akce
se setkala s velikým ohlasem. Pokud
tedy bude Diakonie Broumov tuto
sbírku pořádat i v příštím roce, určitě
vám, občanům, opět umožníme se
této sbírky zúčastnit.

1. 5. 2006 - Stavění máje
I letos se stavěla na hřišti májka. Byla vysoká téměř 20 metrů (kmen byl
přivezen ze Žlebů a „vršek“ pochází z lesů kolem Košíků) a o její vztyčení se
postarali hoši navštěvující posilovnu. Škoda, že této malé slavnosti nepřálo
počasí a kvůli vytrvalému dešti přišlo jen málo diváků.
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