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ZŠ
Pečovatelská služba
Spolky
Osobnosti
Sport a kultura
Stalo se

Letní přání
Jaro, přišel odchodu tvůj čas.
Letos jsi bylo ostudné!
Snad předáš létu žezlo správné
a zachováš se rozumně.
Dost bylo chladu, dešťů, větrů –
postihly zem i povodně.
Teď s nadějí LÉTO vyhlížíme:
Modré nebe, sluncem zemi prohřátou,
na polích úrodu bohatou.
Všem lidem dobrou náladu.
Dětem plno letních radovánek
Ať nad námi se vznáší jen teplý vánek.
Tak vítej pěkné LÉTO
a budiž předem pochváleno!
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USNESENÍ č. 16/2013
z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 5. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
II. N e s c h v a l u j e:
1. Návrh A. Bilíka zařadit do programu jedná- 5.
ní ZO stanovení podmínek pro zveřejňování
6.
příspěvků do Babického zpravodaje.

PC do 10 – ti dnů.
Územně samosprávný celek přijal tato nápravná opatření: ÚSC bude respektovat
§ 183 odst. 3, pokud se nedohodnou jinak.
Výsledek hospodaření za rok 2012 v částce
2 928 349,76 Kč
Účetní závěrku za rok 2012 - přílohy Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty, FIN 2-12
Rozpočtové opatření č. 1
Zřízení Fondu oprav na veřejné kanalizace
v majetku obce pro realizaci plánu oprav na
roky 2014 – 2018 ve výši 50 000Kč ročně.
Žádost A. Bříštěly o povolení kácení stromů
typu jehličnanů na pozemku před č. p. 71
a úpravu tohoto pozemku na parkovací místo.

III. S c h v a l u j e:
1. Prodej pozemku p. č. 378/8 o výměře 19m2,
části pozemku p. č. 33/2 o výměře 87m2 a části pozemku p. č. 33/6 o výměře 37m2 Českému zahrádkářskému svazu Babice za cenu dle
znaleckého posudku.
2. Hospodaření MŠ za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 89 836,97Kč do
rezervního fondu 80 000Kč, do investičního
fondu 9 836,97Kč.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Babice provedenou pověřeným pracovníkem Krajského úřadu ve Zlíně paní Věrou
Burešovou dne 10. 4. – 12. 4. 2013
4. Závěrečný účet za rok 2012 s výhradou ke
zjištěným nedostatkům, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odstavce
3 zákona č 420/2004 Sb. pod písmenem c)
§ 183 odst.3, Zákona 262/2006 Sb., zákoník
práce, zaměstnanec nepředložil vyúčtování

7.
8.

OÚ informuje

nou dobu tj. ve středu od 12 do 19hod. Spalovat
je povoleno pouze suchý rostlinný materiál a jen
v případě příznivých klimatických podmínek
a neměli byste kouřem obtěžovat své sousedy.
Pokud by se obci podařilo realizovat kompostárnu, bylo by pálení tohoto odpadu zcela
zakázáno.
Zcela zakázáno je také vypalování staré trávy.

Jediné oficiální webové stránky obce Babice
najdete na adrese www.babice.eu
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního
hřbitova v době pohřbu – zejména v době odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple, aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli, případně
vyčkali odjezdu smutečního vozu. Děkujeme.

9.

IV. U k l á d á:
s t a r o s t o v i:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve
studních.
2. Zaslat dopis na ČD s připomínkou na vzhled
nádraží a podchodu v Huštěnovicích.
v š e m z a s t u p i t e l ů m:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat
o dění v obci.

Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to
Žádáme občany o dodržování Obecně zá- částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby
vazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
materiálů. A to zejména o pálení pouze v povolestrana 2

Léto/2013

Babický zpravodaj
Upozorňujeme občany, že každý dům musí
být opatřený číslem popisným (dle §31, zákona
č. 128/2000S- zákon o obcích) a to na viditelném
místě. Domovní číslo umístěné na boční stěně plní skoro stejnou funkci jako by tam nebylo. A domů, kde číslo nenajdete vůbec – těch je,
bohužel, také dost. Dále by měl mít každý dům
poštovní schránku, protože tam kde není – není
povinnost doručovat. Absencí schránky dáváte
najevo, že o doručování nestojíte. Zkuste si někdy
sami cvičně do vaší schránky něco doručit. Mnozí tak zjistíte, že vaše schránka je malá, špatně se
otvírá, je příliš vysoko nebo na místě, kde není
vidět nebo chybí zcela. Schránku umístěnou na
sokl, opřenou o zeď či připevněnou nad hlavou –
snad ani za schránku nelze považovat.
Pořízením prostorné schránky, umístěné na
přístupném místě usnadňujete nejen doručování běžné pošty, ale třeba i volebních lístků.

Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
4. 10. 2013
ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ
Upozorňujeme občany, že místní komunikace
nejsou určeny k parkování a občané se tím dopouští přestupku. Následují fotky jsou příkladem špatného parkování.

Svoz plastů – první středa v měsíci: 3. 7.,
7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. Pytle na plasty lze
zakoupit v prodejně U Kopřivů nebo v kanceláři starosty. Cena 10Kč/ks.
V měsíci červenci probíhá akce 5 + 5 zdarma. Každý, kdo si po dobu měsíce července
zakoupí na obecním úřadě pět pytlů na svoz
plastů, dostane dalších pět zdarma. Neplatí
na pytle zakoupené v prodejně U Kopřivů.
Svoz komunálního odpadu je každý čtvrtek
v sudý týden tj. 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.,
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.,31. 10. atd.
Ve vestibulu nákupního střediska je sběrný
box kam můžete zdarma odkládat nepotřebné
úsporné žárovky či zářivky.
Žádáme občany, aby větší množství plastů
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
Slavnosti vína proběhnou letos 7. září. Věříme, že i letos budou naši obec reprezentovat
krojovaní v dostatečném počtu.
Pro účastníky bude zajištěn autobus – vše
bude včas zveřejněno ve vývěskách, na webových
stránkách obce a hlášeno v rozhlase.
Léto/2013
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POVODNĚ 2013
Letošní povodně, které postihly rozsáhlé území naší země, se nevyhnuly ani obci v jižních Čechách,
která nese stejné jméno jako ta naše – Babice. Jelikož s touto obcí již řadu let udržujeme přátelské vztahy,
rozhodla rada naší obce přispět částkou 20 000Kč na likvidaci povodňových škod.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2013
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je každoročně vyhlašována již od roku
1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Soutěž vyhlašují: Spolek pro obnovu venkova
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz
měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství.
V letošním ročníku se do této soutěže v rámci
ČR přihlásilo 273 obcí. V našem Zlínském kraji
se do soutěže přihlásilo 18 obcí, po roční přestávce i naše obec. Chtěli jsme navázat na úspěšnou reprezentaci obce v minulosti, kdy obec Babice získala např. v roce 2006 Bílou stuhu, v roce
2008 Modrou stuhu a celkově od roku 2004 pět
diplomů za různorodou aktivitu v obci.
Tento rok jsme se chtěli pečlivě připravit na
příjezd hodnotící komise a naším úmyslem bylo
zapojit do prezentace obce co nejvíce místních
obyvatel a spolků.
Dnem D se stalo pondělí 27. května, kdy jsme
v 13.00 hod. uvítali před obecním úřadem desetičlennou hodnotící komisi. Ta měla na prostrana 4

hlídku naší obce vyměřený čas pouhých dvou
hodin.
Po krátké uvítací řeči a slavnostním přípitku
byli hosté informováni místostarostou o připravovaných záměrech obce a paní M. Dostálková
seznámila komisi s prací kronikářky obce. Dále
jsme zavítali do místní knihovny, kde hosty provázela paní Z. Chodúrová.
Dále již začal připravený program, kdy jsme
se pokusili originálním způsobem umožnit našim hostům prohlídku obce. Pro tento případ
vymyslel a připravil starosta obce netradiční
(i když v naší obci tradiční) dopravní prostředek – jízdní kola. I přes nevlídné, deštivé počasí
se vydal peloton jezdců, podporovaný výkladem členů vedení obce, na cestu obcí. Postupně
jsme navštívili přístaviště U Rybičky, kde nám
pan Hudec ochotně připravil točenou zmrzlinu
a hosté si mohli poslechnout informace o historii Baťova kanálu a realizaci naší cyklostezky.
Dále jsme se vydali směrem k mateřské škole, kde jsme se zmínili o přípravě projektu přírodní zahrady, kolem kostela k Domu s pečovatelskou službou, kde přednesly své příspěvky
Jitka Baštincová a Marie Dostálková. Po cestě
se hosté dozvěděli z úst místostarosty o historii Chaloupek a najednou jsme již parkovali
u Krájanky. Zde si mohla hodnotící komise prohlédnout zrekonstruované prostory této budoLéto/2013
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vy pod vedením pana J. Litoše a pana J. Stalzera.
Před Krájankou také hosté ocenili připravený
zásah děvčat babického hasičského sboru a krátký komentář M. Mixy a P. Machuči.
Nyní se celý peleton přemístil do centra prezentace naší obce – Na Mýtinku. Zde hosty
přivítal zpěv děvčat z Kalinky. Na humnech se
hosté přidali k posluchačům pana St. Janů, který poutavě vyprávěl o výsadbě starých odrůd
stromků v obci.
V další části zazpíval sbor chlapů pod vedením pana Kroči a poslechl si informaci paní
M. Šuranské k činnosti spolku Baňa.
Na dvoře pak naše hosty mile překvapil zpěv
slovenských žen ze souboru Klenotnica z Bzinců pod Javorinou, které představil starosta Bzinců pan Pavol Bahník. V té době byly na Mýtince
i děti ze základní školy pod vedením ing. Kloudové, které zde měly besedu o myslivosti s panem J. Vrankou.
Celý program byl ukončen obědem, kde byla
servírována dřívější místní specialita – Babický
řízek.
I když se nám tohoto roku nepodařilo dosáhnout na některou z cen v soutěži, nejsme určitě
zklamaní. I z reakcí hodnotitelů jsme pochopili,
že se jim v naší obci líbilo. Dle vyjádření komise
jsme byli vážnými kandidáty na udělení Zele-

né stuhy – což je ocenění za celkový stav zeleně
v obci – např. úprava veřejných ploch, úprava
okolí domů, výsadba ovocného sadu se starými
odrůdami. Oceňovali, že i přes nepřízeň počasí
byla prezentace naší obce výborně a netradičně
zorganizována a zúčastnilo se jí velké množství
občanů, spolků i přátel ze zahraničí.
Na závěr bych rád jménem vedení obce vyjádřil dík všem, kteří pomohli:
J. Palánkové, J. Baštincové, M. Šuranské,
Z. Chodúrové, M. Dostálkové, M. Kročové.
J. Valentové, V. Řimákové, ing. Kloudové, děvčatům z Kalinky, dámám z Klenotnice, členům klubu důchodců a pánům M. Maňáskovi,
J. Vrankovi, J. Litošovi, J. Stalzerovi, hasičům
pod vedením M. Mixy, St. Janů, Z. Kročovi, p.
Hudcovi, starostovi Bzinců P. Bahníkovi a zaměstnancům obce pod vedením J. Dovrtěla.
Richard Fritscher – místostarosta obce

DOMEK U PŘÍVOZU
Domek U Přívozu prošel v květnu vnějšími úpravami fasády. Stěny byly zatepleny, nově omítnuty
a natřeny. Takže domek září novotou. Bylo provedeno i několik vnitřních úprav, jako obložení stěn
v kuchyni či oprava omítek v dalších prostorách. Všechny tyto práce provedli pracovníci obce. Bude
také dovybavena kuchyň a doplněno některé drobné vybavení. O pobyt v domku je stále velký zájem
a od začátku sezóny byly zcela zaplněny všechny víkendy a kromě jednoho týdne i všední dny.
Marie Dostálková
Léto/2013
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slivosti i pytláctví v chřibské oblasti a také by
zde měly být instalovány historické předměty
běžného života obce. Dotace byla poskytnuta ve
ZATEPLENÍ KD – Obec získala dotaci výši 4 071tis. Kč.
z Operačního programu životní prostředí,
v rámci této dotace bude kulturní dům kompletně zateplený, v celé budově proběhne výměna
oken a dveří, dojde také ke změně vytápění. Výběrové řízení na dodavatele stavby jako nejlepší
z 22. nabídek vyhodnotilo nabídku firmy Stavebniny Kodrla. V první polovině června byla
oprava zahájena. Dokončení se předpokládá
koncem září případně začátkem října. Po tuto
dobu zde nebude možné pořádat žádné kulturní akce.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ –
i v letošním roce podpořil Zlínský kraj činnost
naší jednotky dotací ve výši 100tis. Kč a to na
zabezpečení akceschopnosti.

Investiční akce

MUZEUM MYSLIVCI A PYTLÁCI V CHŘIBECH – Byla podaná žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. V této části projektu by měla být zcela nově postavena dvorní
část. Původní (chlévová) musí být z havarijních
důvodů odstraněna a právě v těchto dnech probíhá jejich demolice. V této nově vybudované
části by pak mělo být umístěno muzeum zachycující historickou i současnou podobu my-

KANALIZACE ŠKOLNÍ – připravuje se
oprava, protože kanalizace v této části je v nevyhovujícím stavu. Odhadované náklady na akci
jsou jeden milion korun a akce bude plně hrazená z obecního rozpočtu.

Knihovna
Noc s Andersenem
V pátek 5. dubna proběhla v Babicích už dvanáctá Noc s Andersenem. Pro osmnáct dětí
1. – 5. tříd byla letos zaměřená na skřítky,
strašidla a na hledání pokladu.
Nejprve se děti seznámily s pověstmi o pokladech našeho kraje, s lexikonem ohrožených
druhů strašidel paní V. Klimtové a pak si samy
vyrobily z triček svého skřítka. Za pomoci destrana 6
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tektiva Ondry pak děti hledaly mapu ukrytého
pokladu – pomohly jim tři nápovědy:
1. nápověda bylo hledání tajenky, 2. nápověda vyluštění čtyř křížovek, 3. nápověda najít
knihy křížovky, ve které pak byla ukryta část
mapy. Pomocí mapy se pak děti vydaly Na Mýtinku, kde je umístěná klubovna místních myslivců. Zde musely děti na tajemném dvoře
hledat písmenka zaříkávadla a pak poklad, který hlídaly čarodějnice. V myslivecké klubovně
si děti vyslechly povídání o zvěři a myslivosti
a do knihovny se vrátily skoro před půlnocí. Ale
spát se ještě nešlo. Uspořádali jsme pyžamovou
párty, porota vybrala nejpěknějšího elegána
a manekýnu, Míša se Stázkou pověděly pár vtipů, zpívalo se, přednášely se básničky a pak za
čtení strašidelných pohádek detektiva Ondry
a paní knihovnice děti pomalu usínaly.
Všem pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Noci s Andersenem, moc děkujeme!

Autorské čtení Lenky Rožnovské
Páteční dopoledne 12. dubna proběhlo
v knihovně pro děti 1. - 2. tříd ZŠ Babice, Huštěnovice a Kudlovice veselé, zajímavé a milé
setkání se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou www.lenkaroznovska.cz

Indie - paleta barev,
vůní a náboženství
O své zážitky z cesty po Indii se s námi ve čtvrtek 11. dubna podělila Hanka Kolaříková ze
Spytihněvi.
Léto/2013
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Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
V rámci tohoto projektu prvňáčci každý měsíc navštívili knihovnu. V květnu jsme si povídali o nových knížkách a uspořádání knih
v knihovně, v červnu rytíř pasoval děti na čtenáře knihovny.
Ve středu 12. června proběhlo v Místní
knihovně v Babicích pasování prvňáčků zdejší základní školy na čtenáře knihovny. Všichni
společně přivítali pana místostarostu Babic
R. Fritschera, který se pasování rád zúčastnil
a pomáhal dětem soutěžit. Zájem dětí se sou-

středil na postavu středověkého rytíře, který je
seznámil se zajímavostmi rytířského stavu a života. Na závěr pasoval děti se slovy: „Ve jménu
pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele,
knihovníky a učitele tě pasuji na čtenáře Místní
knihovny v Babicích.“ Děti dostaly pasovací listinu, čtenářský průkaz a knížku básniček mladého autora Radka Malého. S radostí si samy
poprvé vypůjčily knihy podle vlastního výběru.
Mgr. Jitka Schmuttermeierová

KNIHOVNA UPOZORŇUJE
Z důvodu výměny oken a zateplení budovy bude knihovna od 11. června – 27. července 2013
uzavřena. V srpnu bude knihovna otevřena jen v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 – 18:00 hod. Informace a případné změny sledujte ve vitrínce knihovny před hospodou U Jabuba nebo na
www.knihovna.babice.eu
strana 8
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
COCA COLA –
ŠKOLSKÝ POHÁR
Dívky naší školy se probojovaly na hřišti
v Babicích do krajského kola Coca cola-školského poháru 2013, které se odehrálo v Hustopečích u Brna. Holky nezklamaly a po výhře nad
Rousínovem a Hovoranama, remíze s domácím družstvem, obsadily v tabulce 2. místo. Bohužel
na postup do Prahy to nestačilo,
ale výkon, kterým se naše dívky
prezentovaly, byl skvělý. Všem
moc děkujeme.
Mgr. M. Sečen

BABICKÁ LAŤKA 2013
Soutěž ve skoku do výšky - Babická laťka 2013
- se uskutečnila dne 10. 4. 2013 v tělocvičně ZŠ
Babice. Žáci druhého stupně dostali možnost porovnat si svoji výkonnost v této technické disciplíně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a mnozí
si vylepšili svoje dosavadní nejlepší výkony. Mezi
nejlepší patřili: Lucka Rožková (130 cm), Ondřej
Pozzi (145 cm), Valerie Martinková (140 cm), Jakub Šenkyřík (155 cm). Všichni dostali sladkou
odměnu, vítězové diplomy a čokolády. Závody ve
skoku do výšky se žákům líbily a budeme se těšit
na další v příštím školním roce.
Mgr. Miroslav Sečen

Léto/2013
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DEN ZEMĚ

VÝUKOVÉ PROGRAMY

V pátek 26. dubna se konala na naší škole oslava svátku Dne Země. Žáci společně se svými třídními učiteli vysadili v areálu za školním hřištěm
stromy Keltského stromového kalendáře. Každá
třída napsala do láhve vzkaz budoucím generacím a zapečetěnou láhev vložili její žáci do vykopané jámy, do které strom zasadili. Žáci Zeleného parlamentu připravili na počítači informační
prezentace k jednotlivým druhům stromů. Tyto
prezentace budou v grafické podobě připevněny
u jednotlivých stromů při slavnostním otevření
na podzim tohoto roku na Den stromů.
Ing. D. Kloudová

KNĚŽPOLSKÝ LES
V pátek 10. 5. 2013 se 8. třída vypravila na
půldenní cyklovýlet do Kněžpolského lesa.
Všichni přijeli do školy na kolech vybaveni přilbami a silami na 25km jízdy. Počasí nám přálo,
cesta podél Baťova kanálu a podél řeky Moravy
v jednom z mála teplých a slunečných dnů tohoto roku byla nádherná.
V Kněžpolském lese nás čekal kvalitní a zajímavý výukový program vedený Mgr. Petrem
Večeřou o lužních lesích, které v našem kraji
reprezentuje Chráněná krajinná oblast Moravská Amazonie. Krásný jarní les plný vůně z kvetoucího divokého česneku, mrtvé rameno řeky
Moravy, pozůstatky činnosti místních bobrů
a ostatní nenarušená fauna a flóra, vytvořily
dokonalou scenérii divoké přírody neporušené
lidskou činností. Všem se nám tam moc líbilo
a určitě se tam ještě někdy podíváme.
Mgr. Jandásková Vlasta

Ptáci a jejich hnízdění - výukový program
6. a 7. třídy
Žáci VI. a VII. třídy se v úterý 21. 5. 2013 se
zájmem zúčastnili výukového programu „Ptáci
a jejich hnízdění“ Muzea Komenského v Přerově v ornitologické stanici ORNIS. Seznámili se
s hnízděním a stěhováním našich nejznámějších
ptáků, zahráli si „ptačí“ hry a na závěr si ve skupinkách zhotovili budky pro sýkorky, které zanedlouho nejen ozdobí naši školní zahradu, ale snad
se stanou i útočištěm těchto drobných ptáčků.
Mgr. Marta Eibensteinerová
Výukový pobyt žáků 6. třídy Tajemství luk
v Nové Lhotě v CHKO Bílé Karpaty
Autobus nás dovezl před faru, kde jsme měli
spát. Nechali jsme si tam tašky a šli jsme na svačinu do místní školy. Po svačině jsme se vydali
k ekocentru. Seznámili jsme se s našimi instruktory – Pájou a Milanem. Z ekocenta jsme šli na
blízkou louku, na které jsme se učili poznávat orchideje, hrabali suchou trávu a sbírali květiny. Ty
jsme potom vylisovali a následující den začali dělat herbář. Po obědě jsme hráli nějaké hry, vyráběli různé věci ze slámy a potom jsme uspořádali
zásnuby. K večeru si někteří z nás zahráli před farou fotbal. Večer jsme s holkami připravily program s různými hrami. Myslím si, že to ostatní
bavilo. Pak už byla večerka a my jsme „šli spát“.
Druhý den jsme hráli různé hry, probrali nějaké byliny a chytali různý hmyz. Náš nejlepší
„úlovek“ byl motýl modrásek černoskvrný, který je chráněný.
Myslím si, že jsme si to všichni moc užili.
Aneta Huťková, žákyně 6. třídy

VíTĚZKA LITERÁRNÍ SOUTĚŽĚ
Martina Snopková, žákyně 9. třídy, nejen zabodovala
v okresním kole literární soutěže Píšu povídky, píšu básně…, pořádané knihovnou
B. B. Buchlovana v Uh. Hradi-
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šti, odkud si dovezla prvenství
za svou tvorbu, ale dovezla pomyslnou zlatou medaili i z krajské literární soutěže Kde končí
svět, kterou pořádala Knihovna Kroměřížska. Ve čtvrtek

16. 5. 2013 si na slavnostním
vyhlášení výsledků v Kroměříži převzala ocenění za 1. místo ve 4. kategorii 8. - 9. třída
poezie.
Mgr. Marta Eibensteinerová
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Taková jsem já
Martina Snopková
Daleko na vlnách
lesknu se v ozvěnách
hlubokých hlasů
z dávných časů
Za svítání
choulím se do dlaní
lidem kteří
v nic nevěří.
Taková jsem jenom já.
V temné noci
stávám se emocí
měním se v slzy

a doufám v brzy
jsem nemocí
a s tvojí pomocí
změním se v trápení
tvrdé jak kamení
Kdo to umí a kdo zná?
V úžasech
vískám se ve vlasech
v poryvech vášně
prostopášně
a v hlubině
houpu ne nevinně
na proudech smutku
bez zármutku
Kdo jiný ti tohle dá?

EKOPOBYT NA RYCHTĚ KRÁSENSKO
Týden od 13. 5. do 17. 5. 2013 strávili žáci
8. ročníku na výukovém ekopobytu na Rychtě
v malebné obci Krásensko. Celý program byl
zaměřen na ekologické bydlení, jeho výstupem
byl návrh ekodomů.
Hned po příjezdu a seznámení se s prostředím Rychty se žáci začali systematicky připravovat na tvorbu závěrečného projektu. Naučně zábavnou formou se seznámili s koloběhem vody
v přírodě, s pojmem energie, jejím využitím
i úsporou, se stavem vody, půdy, lesů a ovzduší
v České republice. Upekli si vlastní chleba, originálně si ozdobili tašky. Zahráli si strategickou
hru Fish Banks, kde se učili správně rozhodnout, investovat a vydělávat. Naučili se hledat
informace potřebné ke stavbě ekologického
domu, rozdělili si role od projektanta po realitního makléře a pustili se do práce. Na závěrečné konferenci představili a obhájili své projekty
včetně plánu domu, zahrady, energetického sys-

tému a ekologického řešení domu.
Ale také odpočívali. Jeden večer strávili
s „domácími mazlíčky“ oblovkou, švábem, chameleonem a korálovkou, které si mohli pohladit a „pochovat“. Ve středu je čekal celodenní
výlet do Josefovského údolí, kde poznali nejstarší způsoby tavení železné rudy, připravili si
svačinu z volně rostoucích rostlin, vybaveni čelovkami prošli veřejnosti nepřístupnou jeskyní,
seznámili se s geologickou historií naší Země
a ti nejodvážnější si mohli vyzkoušet na vlastní
kůži speleologický trenažér. Při zpáteční cestě
navštívili kostel ve Křtinách a kaolínový lom
v Rudicích.
Přestože tato zábavná forma výuky se zpočátku zdála jednoduchá, v závěru se ukázala
hodně náročná, ale žáci vše se ctí zvládli a získané poznatky za vynaloženou námahu určitě
stály.
Mgr. Jandásková Vlasta

PODĚKOVÁNÍ
8. TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BABICÍCH TÍMTO DĚKUJE PANU DOLEŽALOVI ZA ODVOZ
I DOVOZ ZDARMA ZAVAZADEL DĚTÍ NA RYCHTU KRÁSENSKO. NEJENŽE NÁM USNADNIL
CESTOVÁNÍ, ALE UMOŽNIL NÁM TAK ZABALIT ÚPLNĚ VŠECHNO, CO BYCHOM KDY MOHLI POTŘEBOVAT. A VĚŘTE, ŽE TOHO BYLO HODNĚ. JSME MU ZA TO MOC VDĚČNÍ. JEŠTĚ
JEDNOU ZA CELOU TŘÍDU DĚKUJE MGR. JANDÁSKOVÁ VLASTA, TŘÍDNÍ UČITELKA
Léto/2013
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TURNAJ SOFTBALOVÉ LIGY
Letošní ročník školské softbalové ligy byl zakončen posledním turnajem 23. 5. 2013, na kterém jsme obsadili 5. místo. Stejné 5. místo obsadila naše škola i celkově. Naši nejlepší hráči jsou:
Michal Bartoň, Michal Harásek, Tomáš Jurčík.
Někteří deváťáci budou končit, takže naším
úkolem bude nahradit je mladšími. Doufejme,
že se nám to podaří a v dalším ročníku postoupíme aspoň o jednu příčku výš.
Mgr. Miroslav Sečen

NEJ SVATBA ROKU 2013
Ej, od Buchlova větr věje…
V pondělí 27. května se konala Nej svatba roku 2013, kterou připravila s žáky 6. třídy
paní učitelka Kloudová v rámci hodin občanské
a zdravotní výchovy. Tento projekt se na škole
nekonal poprvé, ale přesto tato svatba byla v něčem výjimečná - ženila se totiž dvojčata. Kvůli
nepřízni počasí se svatební veselí muselo ze zahrady přesunout do sálu školy, ale i malá improvizace nemohla narušit nadšení a radost všech
zúčastněných.
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NÁVŠTĚVA DIVADLA V BRNĚ
V úterý 28. května 2013 žáci 6. - 9. tříd –
členové Kroužku společenské výchovy navštívili Janáčkovo divadlo v Brně. Zaplněný autobus vyrazil v 15 hodin od školy. Nejeli jenom
žáci, ale i rodinní příslušníci, kamarádi a další zájemci o divadlo. Shlédli jsme balet Petra
Iljiče Čajkovského LABUTÍ JEZERO. Byl to
velký kulturní zážitek a všem se tento známý
balet líbil. Všichni jsme moc obdivovali baletní umění nejen hlavních představitelů. Už se
těšíme na další akce Kroužku společenské výchovy – nejdříve nás čeká zájezd do Bratislavy, který byl z důvodu přerušené lodní dopravy na Dunaji přesunut na středu 26. června
2013. V příštím školním roce plánujeme návštěvy divadelních scén v Brně a v Olomouci
a doufáme, že bude o tyto kulturní akce zájem
a uskuteční se.
Mgr. Martina Horňáková

Léto/2013

Babický zpravodaj

DĚJEPISNÁ EXKURZE
Každoročně pořádaná dějepisná exkurze 9. ročníku do polské Osvětimi a Krakova
letos připadla na pátek 24. května. Cesta do
Polska nám rychle ubíhala, vyslechli jsme při
ní i odborný výklad našeho profesionálního
průvodce Dr. Pavla Kočího o dějinách i současných reáliích Polska. V samotném Muzeu holokaustu nás provázela česky mluvící
paní průvodkyně, která svým erudovaným
výkladem popsala útrapy vězňů osvětimského koncentračního tábora, ukázala dochované originální pozůstatky z té doby a ochotně
zodpovídala i dotazy našich žáků. Velkou výhodou byly přijímací přístroje se sluchátky,
které jsme všichni obdrželi při vstupu do tábora a díky kterým nás tak nerušily výklady
jiných desítek skupin, které zároveň s námi
procházely celým areálem (pro žáky bylo vel-
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kým zážitkem setkání s výpravami například
z Finska, z Izraele, z Německa, z Kanady, z Itálie). Plni hlubokých dojmů a s mnoha náměty
na přemýšlení jsme pak nasedali do autobusu
a nechali se odvézt do asi 70 kilometrů vzdáleného Krakova. Teprve v tomto krásném historickém městě z nás spadla stísněná nálada
a během tříhodinové prohlídky centra města
jsme obdivovali historické skvosty, významná
místa, krásnou řeku Vislu, sídlo bývalého papeže Jana Pavla II. (když byl ještě krakovským
arcibiskupem) i jeho pomník na hradě Wawel.
Většina si nakoupila drobné suvenýry ve středověké tržnici Sukienice (nejčastěji výrobky
z jantaru). Doma jsme se objevili před půlnocí a díky ochotným pánům řidičům jsme rozvezli i žáky z okolních vesnic až domů.
Mgr. J. Škrabalová
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PIRÁTSKÉ DNY V DRUŽINĚ
Oslavu Dne dětí jsme zahájili 30. 5. 2013 netradičně volbou první pirátské miss. Soutěžící měli za úkol představit se porotě, vymyslet
a nakreslit model šatů, přišít knoflík a předvést
se ve volné disciplíně. Další den si malí piráti
mohli připravovat míchané nápoje v nealko-baru „U Jacka“.
Marie Hrňová

BESEDA S VICEMISTREM SVĚTA
LUKÁŠEM MRÁZKEM
Ve čtvrtek 6. června se ve školním sále mohli
žáci prvního i druhého stupně setkat s čerstvým
vicemistrem světa v kickboxu Lukášem Mrázkem. Lukáš je náš bývalý žák, který neváhal a se
svým úspěchem, kterého dosáhl na nedávném
mistrovství světa v řeckých Athénách, se pochlubil ve škole. Předvedl své umění, odborně pohovořil o různých kickboxerských technikách, nechal žákům osahat výstroj i stříbrnou athénskou
medaili a spolu se svým trenérem zodpověděl
i zvídavé dotazy. Žáci prvního stupně si mohli
dokonce s vicemistrem světa i osobně zaboxovat.
To bylo zájemců! Žáci odcházeli z besedy bohatší
o nové informace a také s radou samotného Lukáše, že kdo chce něčeho ve sportu, ale vlastně obecně v životě dosáhnout, musí se velmi snažit. Tvrdě
na sobě pracovat, nebýt líný a hrát vždy fair play.
Mgr. Jitka Škrabalová

DĚTSKÝ DEN - 31. 5. 2013
Žáci páté třídy, pod vedením paní učitelky
Blanky Vrankové, připravili pro ostatní třídy
prvního stupně „Dětský den.“ Program zahájilo vystoupení děvčat v tancích. Potom následovaly zábavné soutěže na stanovištích, které
páťáci sami zorganizovali. Na závěr tři třídy
sehrály vzájemné utkání ve vybíjené. Přestože
počasí soutěžím venku nepřálo a vše probíhalo v sále školy, zaslouží si páťáci za organizaci
velkou pochvalu. Byli jste pro nás správným
příkladem.
Mgr. I. Miklová
strana 14
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V POLSKÝCH ZIEBICÍCH
Žáci 9. ročníku naší školy v tomto školním roce
spolupracovali s polskou školou v Ziebicích na
společném projektu v rámci programu eTwinning,
který spojuje školní mládež z různých koutů Evropy na internetové bázi a umožňuje komunikaci mezi dětmi v bezpečném virtuálním prostředí.
Projekt spočíval v souběžném čtení stejných knížek psaných zjednodušenou angličtinou žáky naší
a polské školy a následném zpracovávání příběhů
a sdělování dojmů mezi žáky i učiteli. Z naší školy
na projektu pracovalo pět dětí z deváté třídy: Marek Kryštof, Tereza Horňáková, Aneta Janečková,
Lucie Bubíková a Kamila Trvajová.
Projekt byl po šesti měsíční práci ukončen návštěvou našich žáků v Polsku. Při setkání, které se
uskutečnilo 6. a 7. června v polských Ziebicích, se
dívky (bohužel jediný chlapec ze skupiny měl ještě další hudební povinnosti a nemohl s námi vycestovat) měly možnost navzájem poznat i osobně a ověřit si hloubku porozumění přečteným

knížkám v hodinovém testu, na kterém pracovaly ve smíšených dvojicích – Češka a Polka. To jim
umožnilo další procvičení angličtiny, obzvláště
pak komunikačních dovedností v angličtině.
Naše dívky si vedly velmi dobře, počáteční obavy z komunikace v cizím jazyce rychle překonaly
a s polskými děvčaty se sblížily.
Kromě testu byla na programu návštěva Wroclavi, kde právě probíhala kulinářská slavnost evropských zemí. Po prohlídce písečného ostrovu
a historické části města nás naše průvodkyně
zavedly na hlavní náměstí, kde bylo možné vidět
stánky z mnoha zemí Evropy s místními specialitami, které bylo možno nejen prohlídnout
a ochutnat, ale také koupit.
Doufáme, že i polská strana nás přijede také
navštívit a nám se podaří jim oplatit jejich pohostinnost, třeba u příležitosti dne evropských jazyků
v září příštího školního roku. Budeme se těšit.
Mgr. Anna Pavlicová

NOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU ŠKOLNÍ BUDOVY budou stávající parkety na podlaze demontovány
Přestože školní rok 2012/2013 právě vrcholí,
jsou zároveň v plném proudu i přípravy změn,
které v průběhu prázdninových měsíců zasáhnou také interiér školní budovy.
Nejvýznamnější proměny dozná vstupní část
školy se školními šatnami, kde budou nahrazeny
stávající kovové a drátěné boxy pro jednotlivé třídy dřevěnými osobními skříňkami, v nichž bude
mít každý žák svůj vlastní uzamykatelný prostor
pro odkládání oblečení a obuvi.
Změnou projde i školní tělocvična, ve které
Léto/2013

a na jejich místo položen nový víceúčelový sportovní povrch Alsagym.
Výběrová řízení na výrobu i dodávku šatních
skříněk i rekonstrukci podlahy školní tělocvičny
již proběhla a zvítězily v nich firmy LENA NÁBYTEK, s. r. o. z Holešova a TENNIS Zlín, a.s.
prostřednictvím firmy Ing. Jiří Viktorín, Zlín –
Malenovice.
Uvedené opravy jsou dalším krokem k modernizaci školy a zlepšení školního prostředí,
o které se vedení školy i obce dlouhodobě snaží.
Mgr. Pavel Hubáček
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PROJEKTOVÝ DEN
Naši deváťáci se rozloučí se školou Projektovým dnem, který se uskuteční v pátek 21. 6. 2013.
Projektový den bude zaměřený na některé vybrané sporty. Další akcí bude „Miss a Missák 2013“,
26. 6. 2013. Je to každoroční vystoupení zástupců tříd, na které se všichni žáci moc těší. Doufáme
v hladký a zábavno-naučný průběh připravovaných akcí.
Mgr. M. Sečen

NÁŠ VÝLET
Náš výlet byl krásný. Původně jsme měli jet
do Dinoparku a leteckého muzea ve Vyškově.
Ráno jsme se dozvěděli, že nás čeká kvůli počasí
jiný program.
Nejprve jsme jeli na zámek v Napajedlech,
tam jsme se podívali na nádherně zrenovované obrazy a různé sály. Potom jsme jeli na hrad
v Malenovicích, kde jsme viděli vycpané vzácné
druhy zvířat a jejich kostry, vykopávky, hladomornu a jiné.
Nakonec jsme jeli do zábavného parku Galaxie ve Zlíně. Byly tam různé atrakce, které nás
moc bavily a užívali jsme si je až do konce.
Zkrátka byl to úžasný výlet. Já jsem ráda, že
jsem tam byla a myslím, že nejsem jediná.
Simona Bajzíková, žákyně 3. třídy
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Výsledky letošního přijímacího řízení
V letošním školním roce se přijímacího řízení na střední školy zúčastnilo 26 žáků. S jejich
úspěšností můžeme být opravdu spokojeni. Na
gymnázia se hlásilo šest žáků a všichni byli ke
studiu přijati. O střední školy s maturitou mělo
zájem 17 žáků a opět všichni byli úspěšní (největší zájem měli žáci například o Obchodní akademii, vyšší odbornou školu a jazykovou školu
s právem státní jazykové zkoušky v Uherském
Hradišti – šest žáků, Střední školu průmyslovou,
hotelovou a zdravotnickou v Uherském Hradišti

- čtyři žáci či Střední školu služeb v Uherském
Hradišti - dvě žákyně). Do učebních oborů středních škol, které jsou uzavřeny výučním listem, se
hlásili tři žáci. Všichni tři byli také přijati. Z úspěchů všech našich žáků máme upřímnou radost
a přejeme jim, aby si teď odpočinuli a načerpali
nové síly o prázdninách, po jejichž skončení je
čeká nová životní etapa. Středoškolská studia
bývají sice náročná, ale věříme, že naši žáci neusnou na vavřínech a budou dosahovat dobrých
výsledků i ve svých nových školách.
Mgr.Pavel Hubáček

Pojďte s námi do divadla…
Vážení milovníci divadla,
žáci naší školy navštěvují již několikátý rok žákovské předplatné ve Slováckém divadle s nabídkou čtyř
divadelních představení. Máme objednaný svůj autobus, který nás přiváží a odváží na každé představení.
Na základě dohody se Slováckým divadlem vám nabízíme možnost chodit s námi do divadla 4x ročně za
stejnou cenu jako mají naši žáci – tj. 320Kč. (Cena běžné vstupenky se pohybuje okolo 180 až 250Kč). Za
úhradu můžete využít i dopravy naším autobusem. Přednostně byste byli pozváni i na příležitostné zájezdy na představení jiných divadel (Brno, Praha), které pořádáme několikrát do roka. Kontaktujte, prosím,
některou z vedoucích Kroužku společenské výchovy (D. Kloudová, M. Horňáková, M. Eibensteinerová
- mailové adresy na www školy, tel: 572 585 065, mobil: 774 446 377). Přihlásit se můžete do 13. 9. 2013.

Nabídka žákovského předplatného do Slováckého divadla pro školní rok 2013/2014
Egon Bondy, Roman Sikora - Cybercomics
Groteskně ironická antiutopie o tom, kam může
lidstvo přivést korupce a globalizace zločinu. Využívá parodie, komiksové formy i politické satiry.
Režie: Jakub Maceček j. h.
Michael Cooney - Nájemníci
Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví
trochu ztřeštěnou anekdotu, na jejímž počátku
přijde hlavní hrdina jménem Eric Swan na vychytralý způsob, jak pohodlně žít z podvodně
získaných sociálních dávek. Divadelní sitcom.
Režie: Zdeněk Dušek j. h.
Jiří Suchý, Jiří Šlitr - Dobře placená procházka
Komická jazzová opera v semaforské poetice.
Komorní, groteskně moralitní příběh o manželích v rozvodu, kterým situaci „zkomplikuje“ po
tetičce zděděný milión, určený však jejich zatím
nepočatému dítěti. Režie: Radek Balaš j. h.
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Alois Jirásek - Lucerna
Česká národní klasika. Mlynáři Liborovi povinnost ukládá svítit vrchnosti na cestu k zámečku.
Jeho odvaha a neodvratnost, se kterou chrání
svou milou Haničku i prastarou strážkyni místního lidu - věkovitou lípu, zcela učaruje i nové
kněžně, která přijíždí na své panství. Režie: Igor
Stránský
Cena žákovského předplatného je 360Kč.
Hraje se vždy ve středu v 17.00 hod., upřesnění
naleznete v měsíčním herním plánu na www.
slovackedivadlo.cz, žáci na nástěnce ve 2. patře
školy. Autobus, který žákům již několik let hradí
SRPDŠ, odjíždí z Kudlovic se zastávkami v Babicích a Huštěnovicích. Zájemci o předplatné
(žáci ZŠ Babice) se mohou přihlásit u Mgr. Marty Eibensteinerové, vyučující českého jazyka, do
13. září 2013.
Mgr. Marta Eibensteinerová
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Pečovatelská služba
kontakt: Dům s pečovatelskou službou, Babice 594, telefon: 724 149 246,
mailová adresa: pecovatelska.babice@seznam.cz,
provozní doba: PO-PÁ 7:00-15:30 hodin.

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DĚKUJEME
Pro rok 2013
jsme pro činnost
pečovatelské služby
obdrželi z Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci
ve výši 173 000 Kč.
O možném příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje se bude jednat v červnu, přislíbeno máme
54 000 Kč.
Finanční prostředky na naši činnost se
snažíme hledat i jinde. Oslovili jsme několik
dalších nadací i soukromých firem. Tak jsme

například v únoru zaslali dopis Výboru dobré vůle (VDV) Nadace Olgy Havlové s žádostí
o finanční výpomoc při zakoupení jídlonosičů
s termoobalem. Byli jsme velmi mile překvapeni, když nám přišla odpověď, že naší žádosti je
vyhověno a VDV Nadace Olgy Havlové nám
zasílá 10 000 Kč. Za tyto peníze jsme pořídili
dvacet nových jídlonosičů, které jsme potřebovali pro nové strávníky i na výměnu za poškozené nádoby. Mnohokrát děkujeme Nadaci
Olgy Havlové za pomoc, které si vážíme, protože tím jsme ušetřili peníze z rozpočtu obce,
které mohou být použity na další užitečné věci.
Marie Dostálková

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU
Letošní výlet Kubu důchodů,
který se uskutečnil 11. června,
byl směrován do krajiny Moravského krasu. První zastávstrana 18

kou byl větrný mlýn v Ruprechtově. Mlýn je poháněný tzv.
Halladayovou turbínou, která
je ojedinělá nejen u nás, ale

i v Evropě. Tady padaly ještě
z oblohy dešťové kapky, ale po
zbytek dne účastníkům počasí
již přálo. Dalším navštíveným
Léto/2013
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místem byl kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě. Odtud
cesta vedla na Macochu. Vláček a lanovka vyvezli účastníky
na Horní můstek, odkud bylo
možné shlédnout až na dno
propasti. Po obědě v příjemném
prostředí pak někteří sešli ještě
na Dolní můstek. Cesta výletníků pak pokračovala do Křtin,
kde navštívili nádherný barokní
kostel Panny Marie a poslechli
si zvonkohru. Na zpáteční cestě byla ještě zastávka na Žuráni
– místě, kde se konala bitva tří
císařů a úplně poslední zastávka byla v restauraci Na Samotě
v buchlovských horách. Na padesát účastníků tak prožilo příjemnými zážitky naplněný den.
M. Šuranská

POČÍTAČOVÝ KURZ
V rámci projektu Senioři komunikují nadačního fondu Livie a Václava Klausových se podařilo
pro naše seniory uskutečnit počítačový kurz. Tento probíhal po čtyři dny a to od 3. do 6. června
vždy po tři odpolední hodiny. Projektu se zúčastnilo 11 seniorů, kteří díky kurzu mohli získat případně rozšířit své počítačové znalosti.

Léto/2013
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ZAHRÁDKÁŘI
Dům zahrádkářů tzv. Krájanka
V měsíci březnu proběhla na Krájance rekonstrukce vstupní haly a sociálního zařízení. Demolice, stavební práce a vybavení novým sociálním
zařízením provedla firma Petr Dyňka, Babice,
instalatérské práce vodo-topo-plyn provedla firma DEKAŘ A ŘÍHA, Uherské Hradiště, elektromontážními pracemi a zajištěním nových svítidel
byl pověřen Stanislav Řimák, Babice. Čelní stěna
s novými okny a dveřmi dodala budově Krájanky
modernější vzhled. Zrušením kanceláře vznikl
pěkný prostor pro šatnu, která ve vstupní hale
chyběla. Od této investiční akce očekáváme, že
Krájanka opět přitáhne zájemce k pořádání rodinných oslav v jejich prostorách.

Od 1. 7. 2013 se na předsedu ZO ČZS dovoláte
pouze na mobil č. 776203353, pevná linka domů
bude zrušena. Taktéž v pálenici bude pevná linka
zrušena, mobilní telefon bude zakoupen, č. telefonu bude zájemcům o služby pálenice včas poskytstrana 20

nuto. Na www.babice.eu budou v průběhu července o našem spolku zahrádkářů zapsány nové
údaje, tak aby vše odpovídalo nynějšímu stavu.
Telefon na správkyni Domu zahrádkářů paní
Marii Červenkovu, která eviduje zájemce o pronájem sálů a kuchyně DZ: 608 581 467.
Letní měsíce červenec a srpen, to je doba školních prázdnin pro děti, doba dovolených, kdo
nejede k moři, nebo do hor, se rád od rána vyhřívá na sluníčku na dvoře, zahradě, terase.
I když je ráno rosa, je příjemné posadit se do
trávy na břehu řeky Moravy, dívat se na tekoucí
vodu, poslouchat zpěv ptactva, uvidět vycházející slunce. Takových rán není v životě mnoho,
všichni se pořád někam honíme. Zahrádkáři
mají v tomto období hodně práce, začíná sklizeň
a zpracování vypěstovaných surovin. Aby naše
práce byla jednodušší, abychom se tak nenadřeli,
nastupuje i v zahrádkaření technika.
Zahrada bez trávníku není zahrada. Zelená
plocha trávníku harmonizuje s barevně různorodými prvky zahrady, jako jsou květinové záhony,
keře, skalky, umožňuje trávit chvíle s přáteli, láká
ke hrám i odpočinku. Není to tak dávno, co se
upravený trávník stal důležitým prvkem našich
zahrad. Kvalitní trávníky jsou úzce spjaty s rozvojem žacích strojů (sekaček) a jejich dostupností na našem trhu na konci minulého století.
Do té doby byl trávník u domů ošetřován víceméně jako luční porost a dvě až tři seče v roce
tolik neodhalovaly nedostatky v jeho botanickém
složení. Dnes je situace na trhu s prostředky pro
pěstování trávníků zcela jiná a pěkný pažit je při
dostatečné péči dostupný každému. S rozvojem
fotbalových hřišť, golfových areálů, dostihových závodišť, komunální zeleně a zahrad kolem
domů se z pěstování trávníků stal ve světě i u nás
rozsáhlý obor, kterým se zabývají vysoce kvalifikovaní odborníci z řad výzkumníků, šlechtitelů,
profesionálních pěstitelů trávníků až po výrobce
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hnojiv, chemických přípravků a techniky.
Trávník je společenství rostlin čeledi lipnicovitých (Poaceae), jejichž předností je mimořádná
regenerační schopnost. Těsně při zemi tvoří trávy z odnožovacích uzlin odnože, které začínají
po posečení při dostatku živin a vláhy ihned obrůstat. Pravidelným opakováním sečí, dodávkou
živin a vláhy vzniká hustý, kompaktní trávník.
Faktorů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují
kvalitu trávníku, je mnoho.
Krásná a upravená zahrada je v dnešní době
nezbytnou součástí každého moderního rodinného domu. Vybudování a udržování takové
zahrady však vyžaduje mnoho úsilí a nemalé
množství času a finančních prostředků. Jedním
ze základních a nezbytných předpokladů k dosažení tohoto cíle je i správná a přiměřená zálivka ve správný čas a na správné místo. Zalévání,
pokud používáme klasickou konev a obyčejnou
hadici, vyžaduje mnoho času a nepříjemné monotónní práce. Jistě potvrdíte, že v horkých letních dnech není výjimkou několikahodinové
zavlažování. A přesto trávníkové plochy, kterým
jsme věnovali velkou péči, nemusí být zavlaženy
dostatečně. Spolehlivým řešením je instalace automatického zavlažovacího systému. Zavlažovací
systém poskytuje svému majiteli celou řadu výhod. Připomeňme si pouze ty základní. Automatizace odstraní nepříjemnou a zdlouhavou práci
s konví a hadicí a ušetřený čas pak můžete věnovat koníčkům nebo rodině. Moderní systémy
pracují v nočních hodinách, kdy je hodnota výparu nejnižší, a proto spotřebují až o 30 % méně
vody. V neposlední řadě se systém postará o vaši
zahradu i v době nepřítomnosti během dovolené.
Díky čidlu srážek systém reaguje na změny poča-

sí a nezavlažuje nadbytečně.
V předchozích letech jsem vám, čtenářům Babického zpravodaje, dala v článku napsaném za
babické zahrádkáře do letního vydání Zpravodaje několik tipů k návštěvě výstav, pořádaných
v dostupné vzdálenosti od naší obce, tj. na jednodenní výlety s dětmi i bez nich. Letos se zmíním
jen o dvou výstavách.
V Rajhradě u Brna se bude od 12. 7. do 14. 7.
konat výstava lilií a to v Památníku národního
písemnictví v dolním klášteře, otevřeno bude od
8 do 17 hod. Výstavu pořádá Specializovaná ZO
ČZS Brno Lilium.
Výstavu s názvem Květiny na zámku, pořádá
v Holešově od 10. 8. do 11. 8. 2013 ZO ČZS Holešov společně s MKS Holešov a městem Holešov,
které poskytlo prostory místního zámku. Jedná
se o výstavu mečíků a jiřinek. Vernisáž proběhne 9. 8. 2013 v 17 hod. na zámku ve velkém sále,
výstava bude další dva dny přístupná veřejnosti
od 9 do 17 hod. Výstava je součástí Letní barokní
školy hudby, která bude právě v tyto dny probíhat
v dalších prostorách zámku, vyzdobených květy
gladiolů od členů SZO ČZS GLADIZIS, ale i jiřinkami od SZO ČZS DAGLA. Aranžmá květin
připraví aranžéři ČZS Holešov včetně zahradníka Pražského hradu pana J. Malého. Jde o spojení
dvou světů UMĚNÍ HUDBY A KRÁSY KVĚTŮ.
Babičtí zahrádkáři přejí všem čtenářům spokojené léto, krásně modrou oblohu, hodně slunečních paprsků, radost z vypěstovaných květin
i z úrody.
Na závěr dvě pranostiky:
Slunce peče – déšť poteče.
Co červenec končí, srpen začíná.
Za ZO ČZS: Jiřina Grebeňová

Kněžpolský les
Kněžpolský les zaujímá rozlohu 340 hektarů
a druhově je nesmírně pestrý. Ze stromů v něm
roste dub letní, dub zimní, jasan ztepilý, jasan
zimnář, lípa velkolistá, javor mléč, javor klen, javor babyka, habr, bříza bělokorá, topol bílý, topol
černý, osika, jilm habrolistý. Z lužního lesa, kde
jsou dnes dvě přírodní rezervace Kanada a Trnovec, by měl zcela zmizet jeden druh. Jde o javor
Léto/2013

jasanolistý, který tu nikdo nezasadil a v lese se
v posledních letech rozšířil jako náletová dřevina.
Pod stromy rostou houby, z těch nejznámějších je to bedla královská, bedla červenající, bedla
vysoká, žampión ovčí, žampión lesní, špička trávní, václavka.
Ze vzácných druhů živočišné říše zde žije volavka popelavá a volavka bílá, jejichž hnízda v kostrana 21
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runách stromů jsou v období, kdy jsou stromy bez
listí, z dálky vidět. Z pěvců tady své trylky vydává
pěnice černohlavá, pěnice vlašská a dalších sedmnáct druhů pěnic u nás žijících. Z dravých ptáků
můžeme zahlédnout káně lesní, káně rousné a krahujce obecného. Pod spadaným listím se schovává
roháč velký, roháček bukový a klikoroh devětsilový.
Od severovýchodu je Kněžpolský les lemován
podrostem křovin a to střemchou, hlohem, krušinou olšovou, planou trnkou, brslenem a jiným
podrostem. Z květeny je možno v tomto lese na
jaro vidět velká kola kvetoucí sněženky podsněžníku, prvosenku jarní a sasanku lesní. Když vykvete česnek medvědí, kterého je zde až 20 hektarů, je
v příhodném větru jeho silná vůně cítit daleko od
lesa, až za naším babickým břehem Moravy.
V Kněžpolském lese je 60 hektarů starého porostu, který nesmí být vykácen a zůstává v původním stavu, je tu mnoho vývratů a padlých
haluzí, které jsou porostlé mechem a lišejníkem.
Staří stromů, které zde dorostly do výšky až 30
metrů je odhadováno na 120 až 150 let.
Les a zajímavosti jeho skrytého života jsou nám
nevyčerpatelným zdrojem poučení, ale i zábavy.
Stanislav Janů st.

Kalinka
BABICKÝ SLAVÍČEK
Dětský folklorní soubor Kalinka pořádal v neděli
24. března již tradiční soutěž v interpretaci lidových
písní Babický slavíček 2013. Jako hosté vystoupili
CM Slačáci, soubor Kalina a DFS Pláňata z Halenkovic. Odborná porota vyhodnotila soutěž takto:
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I. kategorie (MŠ + 1tř. ZŠ):
1. místo: Agáta Dokoupilová (Babice)
2. místo: Zuzana Kraváčková (Babice),
Daniel Vlachynský (Babice)
3. místo: Melisa Holásková (Halenkovice)
II. kategorie (2. - 5. tř. ZŠ):
1. místo: Adéla Pavelčíková (Napajedla)
2. místo: Zoe Tomaštíková (Traplice)
3. místo: Tereza Bieberlová (Halenkovice),
Jan Gabrhelík (Halenkovice)
III. kategorie (6. - 9. tř. ZŠ.):
1. místo: Kateřina Holubová (Napajedla),
Anna Vavrušová (Spytihněv)
2. místo: Ondřej Šamša (Žlutava)
3. místo: Tereza Možnárová (Napajedla)
Léto/2013
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BABIČTÍ (22)
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.

MEMORIÁL
BRONISLAVA HRDINY
V pátek 17. května proběhlo tradiční mezinárodní fotbalové klání drážních jedenáctek, kterého se zúčastnilo celkem osm mužstev z České
a Slovenské republiky. Bývá to taková malá slavnost zasvěcená sportu, ale hlavně setkávání se
s přáteli a spolupracovníky, jež upsali své pracovní životy „modré armádě,“ tedy pracují pro České dráhy. Letos je spojovalo i něco jiného – smutek a myšlenky na kamaráda Bronislava Hrdinu,
který zemřel 16. dubna. Broňa byl roky hlavním
organizátorem turnaje a připravoval jej nejen
s pečlivostí, ale hlavně láskou a obětavostí. Ostatně tak jako všechno ostatní, co ve svém krátkém
životě dělal.
Vzpomínek na něj je nepřeberně a to v srdcích
mnoha lidí, co jej poznali při nejrůznějších příležitostech. Určitě je nás spousta, kteří máme „ten
svůj“ zážitek s mimořádným člověkem, kterým
Broňa byl.
„Broňa se do naší obce přistěhoval v roce 1998
a hned jej všude bylo plno. I při svém náročném
povolání výpravčího si našel čas, aby nezištně pomáhal, kde bylo třeba. Ať už ve sdružení rodičů
při mateřské nebo základní škole, u sportovců či
jinde. Hodně času věnoval činnosti fotbalového
klubu. Snažil se, aby babický fotbal přilákal mládež, kterou učil, jak je důležité ctít zásady nejen ve
sportu, ale především v životě a přátelství,“ vzpomíná náš starosta Miloslav Maňásek. A dodává:
„Chybí nám a chybět bude a já děkuji za každou
hodinu, kterou věnoval lidem nejen v naší obci.“
Další z jeho přátel dodává: „Měl v sobě velké
charisma a cenný dar, díky kterému dokázal dávat dohromady lidi, kteří by si těžko k sobě hledali cestu.“ Takto napomohl například vzniku
folkloristicko-recesistického seskupení BAŇA
a obnovení řady tradic: ať už to byl fašank, sečeLéto/2013

ní humen a další. Vždycky byl studnicí nápadů,
které doslova sypal z rukávu a mistrem slova,
s nímž uměl dobře zacházet. Svými vtipnými
články dokázal nejen pohladit, ale vést i k zamyšlení. Broňa měl v sobě také kus hereckého nadání
– vzpomeňme jeho každoroční roli kostelníka při
pochovávání basy. Ta byla nepřekonatelná a plná
humoru, co jde od srdce. No a když vzal k tomu
navíc do rukou kytaru, zahrál a zazpíval, hned
bylo ještě veseleji.
Vzpomínky a slova poděkování má i naše knihovnice, která říká: „Broňa nám mnohokrát pomáhal při organizování Noci s Andersenem. Pro
děti uměl vymyslet báječná překvapení a s chutí
si vždycky zahrál nějakou pohádkovou postavu.“
A na závěr připomeňme slova, která před šesti roky Broňa napsal na internetových stránkách
babických nadšenců: „S moderní, hektickou dobou stále častěji zapomínáme na to, co nám zastrana 23
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nechali 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.“ Jakoby
přesně vystihovala jeho samého: pomohl komu
a kde bylo třeba, pozdravil, prohodil pár slov, popřál všechno dobré… prostě to byl Broňa, člověk,
který se rozdával plnými hrstmi.
Marie Dostálková

LUKÁŠ MRÁZEK CESTA K VÍTĚZSTVÍ
Lukáš se již několik let věnuje thajskému boxu. Jeho domovským oddílem je Fighters
club Uh. Hradiště. V letošním
roce byl zařazen do reprezentačního týmu Českého svazu
thajského boxu a jako člen reprezentace České republiky byl
zároveň nominován na amatérské mistrovství světa organizace WPKA, které se konalo
27. 5. – 2. 6. 2013 v řeckých Athénách. Lukáš startoval ve dvou
disciplínách a to Full contact ve
váze do 80kg a orientál ve váze
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do 80kg. A takto svou cestu za
úspěchem popisuje sám:
K zápasení jsem se dostal
díky mému kamarádovi, když
mi bylo šestnáct let. Cesta k vítězství byla ale dlouhá, mnohdy
těžká i plná bolesti a jak se říká:
„Když chceš něčeho dosáhnout,
musíš si za tím jít.“ Tak jsem šel.
Můj první zápas jsem podstoupil až po roční tvrdé práci
a nespočetném množství tréningů a přípravných zápasů.
A hned jsem slavil první úspěch
na třetím stupni vítězů.

Mnoho tvrdé práce a nespočet odtrénovaných hodin mě
dovedlo k myšlence vystoupat
na vrchol. Ta chvíle nastala při
registraci na mistrovské zápasení na soutěži Mistrovství světa
WPKA v Athénách. Postup do
semifinálové pětky mě dodal
sílu i odvahu natolik, že jsem se
nakonec probojoval až na celkové druhé místo a tak jsem se stal
vicemistrem světa.
K tomuto úspěchu samozřejmě gratulujeme a přejeme
množství dalších podobných
vítězství.

Léto/2013
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Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
23. březen – Mezinárodní utkání ve stolním tenise
V Bzincích pod Javorinou proběhla další sportovní událost mezi spřátelenými obcemi. Naši
přátelé ze Slovenska uspořádali přátelské mezinárodní utkání ve stolním tenise.
Na každé straně se ho zúčastnilo celkem deset
hráčů a hrálo se systémem každý s každým.

Náš starosta hájil barvy soupeře kvůli menšímu počtu hráčů na straně Bzinců. Celkem bylo
odehráno sto utkání a k překvapení všech přítomných se zrodila nečekaná remíza. Pro hráče
Babic to byl výborný výsledek, protože ve stolním tenise byli zatím vždy poraženi.

Obec Babice reprezentovali tito hráči:
Čevela Libor
Dostálek Milan
Lanšperk Josef ml.
Lanšperk Petr
Lapčík Martin
Macháček Petr
Říha Karel
Salvet Lubomír
Tománek Pavel
Urbančík Zdeněk
Nejlepším hráčem Babic byl vyhlášen
Petr Macháček.

27. duben – Tenisový turnaj čtyřher

Výsledky:
V sobotu proběhl jako každoročně na teniso- 1. místo: Koukal Michal – Fusek Igor
vých kurtech v Babicích turnaj čtyřher v tenise. 2. místo: Belant Oldřich – Kočenda Aleš
3. místo: Koukal Miroslav – Říha Jaroslav
Celkem se ho zúčastnilo 24 hráčů.

Léto/2013
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20. duben – Cyklovýlet
Konal se u příležitosti otvírání cyklostezky na
Baťově kanále. I přes nepříznivé počasí se výletu

zúčastnilo dest cyklistů a dvě cyklistky.
Trasa: Babice - Kudlovická dolina - Nová
Dědina - Bělov - Otrokovice – Napajedla –
Spytihněv - Babice. Celkem 40 km.

8. červen – Tenisový turnaj
V sobotu proběhl na tenisových kurtech v Babicích tradiční tenisový
turnaj ve dvouhrách.
Za krásného a letos výjimečného počasí se ho
zúčastnilo celkem deset
hráčů.
Výsledky:
1. místo: Michal Koukal
2. Místo: Petr Macháček
3. Místo: Petr Koukal

7. – 9. červen – Cyklovýlet do Lednicko-valtického areálu a okolí
Sportovní komise pořádala cyklovýlet mimo území našeho
kraje. Akce se konala v malebném okolí soutoku Moravy
a Dyje. Všechno začalo v pátek
7. června odjezdem z vlakového nádraží v Huštěnovicích
směr Břeclav. Odtud jsme na
kolech vyrazili do kempu Apollo, který se nachází asi tři kilometry od města Lednice. Tam
jsme už měli dopředu nahlášené ubytování ve čtyřlůžkových
chatkách. Ti dříve narození po
prohlídce kempu zavzpomínali
na své dovolené v osmdesátých
letech minulého století. V pátek navečer nás ještě čekalo posezení a rozbor sobotní trasy.
V sobotu všechno začalo
v devět hodin ráno odjezdem
z kempu Apollo směr Reinthal
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– Valtice – Mikulov – Březí
u Mikulova a zpátky přes Sedlec do kempu. Trasa byla velice
různorodá. Část jsme jeli v lese,
po cyklostezkách, polních cestách i na silnici. Celkem jsme

v sobotu najeli pěkných 85 km.
Večer nás čekal zasloužený odpočinek a vyhodnocení trasy.
V neděli ráno jsme v deset hodin opustili kemp a směr Břeclav vyrazili na zpáteční vlak.
Léto/2013
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Na závěr ještě proběhlo krátké
zhodnocení U Rybičky a rychlý
návrat ke svým rodinám.
Ještě bych zmínil, že celé akce
se zúčastnilo jedenáct cyklistů a cyklistek a všichni jsme se
shodli, že bychom z této akce
udělali pěknou tradici.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Radkovi Poláškovi, který akci
perfektně naplánoval a zorganizoval.
Lubomír Salvet

Připravované akce
•
•
•
•

22.6. Turnaj v nohejbale
13.7. Turnaj v plážovém volejbale
31.8. Cyklovýlet
7.9. Tenisový turnaj senioři

•
•
•
•

28.9. Burčákový tenisový turnaj
5.10. Cyklovýlet
23.11. Turnaj ve stolním tenise
23.11. Šachový turnaj

Zahájení turistické sezóny na Baťově kanálu
V minulých letech se stalo tradicí, že svazek
obcí pořádal na konci dubna akci pro veřejnost
Zahájení turistické sezóny na Baťově kanálu,
která předcházela slavnostnímu odemykání
plavební sezóny. Tato akce je
určena cyklistům a jejím cílem
je mimo pobavení účastníků
také podpoření cestovního ruchu na Baťově kanálu. Nejdůležitějším cílem je ale propagace
obcí ve vazbě na vodní cestu
Baťův kanál.
V sobotu 20. dubna 2013
vyrazily dva cyklopeletony
(z Hulína a z Veselí nad Moravou) po cyklostezce podél Baťova kanálu, aby se postupně
zastavovaly na určených místech ve všech obcích, přes které
pojedou.
Na úvod všechny hosty přiLéto/2013

vítal v naší obci U Rybičky starosta Babic pan
Miloslav Maňásek.
Ve všech obcích měli cyklisté 15-ti minutovou přestávku, která byla vyplněna sdělením
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o nabídce cestovního ruchu
v této obci. Této milé povinnosti se za naši obec ujal místostarosta Richard Fritscher.
Dále se naše obec prezentovala pěkným kulturním
programem, který svým zpěvem zajistila děvčata z Kalinky
v krásných lidových krojích.
Většina hostů - cyklistů,
mezi nimiž jsme měli možnost
přivítat mj. pana Libora Lukáše – bývalého hejtmana Zlínského kraj, pana Květoslava
Tichavského – starostu Uherského Hradiště, paní Hanu Příleskou – starostku Uherského
Ostrohu či pana Pavla Dudu
– starostu Kostelan nad Moravou, si také vyzkoušela krátkou
vědomostní soutěž.
V poměrně chladném a větrném počasí využili naši hosté
možnosti se občerstvit v připraveném stánku, kde jim byly
nabídnuty vdolečky, teplý čaj,
víno a nealko. Zároveň si mohli
prohlédnout propagační materiály naší obce.
Díky pečlivě připravenému
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občerstvení, kterého se výborně ujal pan Petr
Obdržálek a provozovatel Rybičky pan Hudec
s personálem, mohli cyklisté spokojeně pokračovat do cíle svého putování – napajedelského
Pahrbku.
Myslím si, že se celá tato akce povedla, přispěla k propagaci naší obce a cestovního ruchu

na Baťově kanálu.
Na závěr se sluší poděkovat starostovi, radním Janě Palánkové a Jitce Baštincové, Petru
Obdržálkovi, děvčatům z Kalinky, panu Hudcovi a všem občanům Babic, kteří nás přišli
v sobotu 20. dubna k Rybičce podpořit.
Richard Fritscher, místostarosta obce Babice

Dětský den
Letos byly oslavy Dětského
dne v naší obci stanoveny přesně na den jejich svátku, tedy na
sobotu 1. 6. 2013. Akce se letos
konala na dětském hřišti Opavia
vedle fotbalového hřiště. Organizátorem celého odpoledne bylo
již tradičně SRPDŠ při základní
devítileté škole v Babicích.
Počasí nám ale bohužel vůbec nepřálo. Dopoledne to sice
vypadalo, že celá odpolední akce
proběhne bez problémů a hlavně bez deště, proto nebylo ani
pomyšlení na to, že by se akce
uskutečnila v náhradním prostoru školní tělocvičny.
Začátek akce byl naplánován
na třináctou hodinu. Asi deset
minut po začátku se spustil déšť.
Nejprve to vypadalo, že to bude
snad jen lehká přeháňka, ale tento sice mírný, ale vytrvalý deštík
nás provázel celým odpolednem.
V každém případě i přes tento
nepříznivý vývoj počasí se dostavily děti v docela hojném počtu. Rodiče je vybavili pláštěnkami a gumáky a tak je ani takové
počasí nemohlo odradit od oslav
„jejich“ dne.
Pro děti bylo připraveno
spoustu soutěžních úkolů, po
jejichž splnění si mohly vybrat
Léto/2013

z bohaté nabídky odměn. Mimo
tento hlavní program na děti čekali koně, na kterých se mohly
projet, malování na obličej, kte-

ré bylo pro děti opravdu velkou
atrakcí a na jejich tvářích byly
vykouzleny nejrůznější ornamenty – od motivu květů až po
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strašidelné masky. Dále na děti
čekal skákací hrad, který se ke
svému využití dostal až téměř na
úplném konci akce, a to v době,
kdy asi na hodinku přestalo pršet.
Svou účast na programu nám
letos přislíbila zdravotní dopravní služba, která nám pro děti připravila ukázku záchranné akce
a dovolila dětem prohlédnout si
sanitní vůz. Součástí této ukázky bylo také připomenutí důležitých telefonních čísel, které by
měly děti znát, pro případ rychlé
pomoci. Dětem byla předvedena také ukázka samovýsuvného
křesla a lehátka. Po vznesení nabídky si tyto pomůcky vyzkoušet
se utvořila řada všech dětí, které
chtěly zkusit, jaké to je povozit se
na záchranářském lehátku.
Na závěr celého dne bylo pro
děti připraveno občerstvení spolu s malou sladkostí. Děti si i přes
nepříznivý vývoj počasí odnášely úsměv na tváři a v ruce je hřá-

la hračka, kterou si vybraly. To
bylo pro nás největší odměnou,
jelikož vývoj počasí nejednomu
z nás zkazil náladu.
Velké poděkování patří všem,
kteří se na přípravě akce podíleli. Chtěla bych poděkovat všem
dobrovolníkům z řad dětí základní školy, kteří nám pomohli celou akci personálně zajistit

a v neposlední řadě bych chtěla
poděkovat zastupitelstvu obce,
které nám schválilo finanční příspěvek na tento den. Velký dík
patří také soukromé zdravotní
dopravní firmě pana Pavla Čapka, který zajistil ukázku záchranné akce pro děti zcela zdarma.
Ing. Jarmila Vlachynská

STÉ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
Na příští rok připadá sté výročí vzniku československých
legií ve Francii, Itálii a na Rusi.
Jak možná víte, i z naší obce
pochází řada legionářů a proto obec neodmítla žádost Nadačního fondu Legie 100 o poskytnutí finanční podpory na
přípravu oslav tohoto výročí.
Jejich součástí bude například
výstavba a rekonstrukce Legiovlaku. Vlak by měl obsahovat
osm vagonů, z nichž polovina
bude historická a druhá bude
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fungovat jako výstava a měl
by být v budoucnu k vidění
i u nás. Další součástí oslav
bude například divadelní představení pro děti „Zatoulané
Pohádky“, vystoupení uměleckého souboru Ondráš, či fotografická výstava „Ze života
legionářů“ – vše by mělo být k
vidění 19. listopadu v kulturním domě v Babicích.
Do dnešního dne se podařilo sesbírat hodně materiálu o
legionářích z naší obce, přes-

to však prosíme občany, kteří
ve svých rodinách legionáře
měli či někoho takového znali,
aby se o tyto znalosti podělili,
případně zapůjčili fotografie.
Bylo by velmi smutné, kdyby
lidé, kteří pro svobodu ostatních byli ochotní obětovat své
životy byli zapomenuti.
Informace o Československé obci legionářské najdete na
http://www.csol.cz/domains/
csol.cz/
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Vážení spoluobčané,
Každá obec se ráda chlubí svou upraveností a aktivními občany,
kteří se věnují zvelebení svého domu a jeho okolí.

Čas prázdnin

Proto
vedení obce Babice vyhlašuje soutěž

Až zazní poslední zvonků
hlas
a vysvědčení učitel rozdá,
to nastane prázdnin čas,
ruka ruku na pozdrav si
podá.

Rozkvetlé babické domy
Této soutěže se mohou zúčastnit všichni občané Babic.
Hodnocena bude květinová úprava
vašich domů a předzahrádek.
Soutěž bude ukončena 31. srpna 2013.
V období květen – srpen bude obec pravidelně procházet
a dokumentovat stav vaší píle hodnotící komise ve složení:
R. Fritscher – místostarosta
J. Palánková a J. Baštincová – radní
V měsíci září proběhne hodnocení soutěže,
při kterém vybereme 3 nejlepší „rozkvetlé babické domy“.
Jména výherců budou uveřejněna společně s fotografií výsledku jejich snažení v Babickém zpravodaji a zároveň se mohou
těšit na zajímavou finanční odměnu.

Těšíme se na Vaši aktivní účast
Léto/2013

Každý se těší po svém
jak užije si léta –
koupání, radovánky
i dobrodružství různá prožít
či pěknou knihu přečíst.
Plánů se střídá dost a dost
a všechny si užít pro radost.
Čas rychle běží jako nic
než nadáš se
zas škola volá do lavic.
Pohodové léto
přeje redakční rada
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Stalo se

29. 3. 2013 - Hrkání + Velikonoční pondělí v Babicích

12. 4. 2013 - Slavnostní
svěcení opravené hřbitovní kaple

13. 4. 2013 - Dětský bazárek

28. 4. 2013 - Stavění máje

Akce se velmi povedla, bylo hodně nakupujících i prodávajících. Pro děti byl připraven
dětský koutek a malování na obličej.

25. 4. 2013 - Beseda s důchodci
Akci pro své občany pořádala
Společenská a sociální komise při
OÚ Babice. V pestrém programu
vystoupila Kalinka, Kalinečka,
děti z MŠ, ukázku společenských a
latinských tanců předvedli členové
STARLIGHT Zlín Martin Rozumek a Barbora Pažoutová.

2. 5. 2013 - Den matek
Obec Babice připravila ke
Dni matek koncert dechové hudby Stříbrňanka,
malé občerstvení a každá
žena dostala kytičku.
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