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Knihovna
ZŠ a MŠ
Pečovatelská služba
Spolky
Osobnosti
Sport a kultura
Stalo se

Nové jaro
Příroda se probudila
odhodila peřinu,
čeká ruce hospodáře,
zapomnět chce na zimu.
Na poli se prohánějí
krásní mladí zajíčci,
rádi jaro přivítají
na ozimé pšenici.
Na zápraží sladce vrní
kočka s třemi koťaty,
na travičce se zas pase
husí máma s housaty.
Příroda už vykročila
do nového života.
Tak to chodí každé jaro,
letos právě začíná.
Jaro/2013

Jaro přišlo k nám

Jaro

Sluníčko běhá po obloze,
zasnoubilo se s barvou modravou,
společně zemi ohřívají,
ven pupeny rostlin vytáhnou.

Až sluníčko mě vyzve na procházku
a Morava bude tichou píseň zpívat,
když hlučnou vodu z tání odvedla,
až uslyším kukačku z lesa prvně
zakukat
a na sebe se zlobit budu, že zase
nemám v kapse ani groš,
až na drátech se první vlaštovka zjeví
a na komín přiletí v hnízdo čáp,
až natrhám první jarní kvítí
a ozimy na polích se budou zelenat,
snad kluci na návsi kuličky budou hrát
– to bude JARO, opravdové jaro,
co umí tak krásné být a slunce více
hřát.

Snad i mne slunce jara
zbaví všech zimních neduhů.
Zazelená se tráva, rozpuknou stromy.
Splň, jaro, vše a zůstaň bez dluhů!
Natrhám první sněženky, petrklíče,
sasanky i snítky jív.
Do vázičky je na stůl dám
a poděkuji Tobě slunce,
Tobě jaro,
žes přišlo zase nyní k nám.
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Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na letošní rok byl sestaven na základě podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé
spolky a organizace. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a rozdíl v příjmech a výdajích je hrazen
z výsledku hospodaření minulých let. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním
výborem, radou obce a následně schválen zastupitelstvem obce dne 14. 2. 2013.
Rozpočet 2013 - příjmy v tis. Kč
0
daň z příjmů fyz.osob ze záv. č.
0
daň z přij. fyz. osob ze SVČ
0
daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů
0
daň z příjmů právnických osob
0
daň z příjmů práv.osob za obce
0
DPH
odvody za odnětí půdy ze ZPF
0
správní poplatky
0
poplatek za komunální odpad
0
poplatek ze psů
0
poplatek za užívání veř.prostranství
odvod výtěžku z provoz. loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
0
daň z nemovitostí
0
splátky půjček soc. fondu
0
neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
0
neinv.přijaté dotace od obcí
0
převody z rozpočtových účtů
2310
zasílání podkladů SVaK
2321
pronájem kanalizace a ČOV
3111
nařízený odvod odpisů MŠ
3113
nařízený odvod odpisů ZŠ
3319
kultura
3314
příjmy za služby
3341
sdělovací prostředky
3349
ostatní zál. sděl. prost.-zpravodaj
3421
využití volného času dětí a mládeže
3429
nájem domek u přívozu
3612
bytové hospodářství-nájmy
3612
platby za plyn a stočné - byty na ZŠ
3613
příjmy z pronájmu nebyt.prostor
3632
pronájem hrobového místa
3632
pohřebnictví
3639
příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
3639
příjmy z prodeje pozemků
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
3745
péče o vzhled obcí a veř.zeleň
4359
nájmy DPS
služby z nájmů
5512
příjmy-SDH
6171
ostatní nedaňové příjmy
Celkem
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2490
75
280
2700
100
5400
5
50
840
14
5
60
450
1500
5
746
400
25
6
283
40
435
50
5
3
15
35
75
350
135
260
35
10
40
10
124
5
185
287
80
18
17631,0

Rozpočet 2013 - výdaje v tis. Kč
2212
silnice
2219
chodníky
2221
dopravní obslužnost
2310
pitná voda
2321
odvádění a čištění odp. vod
2333
úpravy drobných vodních toků
3111
předškolní zařízení
odpisy MŠ
3111
neinvestiční akce MŠ
3113
základní škola
3113
neinv.dot.obcím+odpisy
3113
neinv. dotace
3314
knihovna
3319
kultura
3326
zachování a obnova sakrálních staveb
3341
rozhlas
3349
zpravodaj
3391
mezinárodní spolupráce v kultuře
3399
zál.kultury-spol.a soc. komise
3412
sport. zař. v maj. obce
3419
tělovýchovná činnost j.n.
3421
využití volného času dětí a mláděže
3429
ostatní zájm.činnost a rekreace
3612
bytové hospodářství
3613
nebytové hospodářství
3631
veřejné osvětlení
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
3723
sběr a svoz ostatních odpadů
3745
péče o vzhled obce a veř.zeleň
4359
sociální péče a pomoc starým
5212
ochrana obyvatelstva
5512
požární ochrana
6112
zastupitelstvo obce
6115
volby do zastupitelstev krajů + senát
6171
místní správa
6310
obecné příjmy a výdaje z fin. oper.
6320
služby peněžních ústavů
6330
převody vlastním fondům v rozp.
6399
platby daní a poplatků
6409
příspěvky MAS a ost.
Celkem

930
280
126
50
1200
200
710
40
240
2700
448
400
495
6375
590
30
70
30
105
80
445
180
515
170
880
410
660
350
1200
700
1250
1043
1
465
1100
43
2000
25
100
25
100
40
26801
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USNESENÍ č. 15/2012
z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2012
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 4
2. Zajištění vlastního podílu v předpokládané
výši 30 % tj. 1 436 909,- Kč, předfinancování žádostí obce Babice o platbu v předpokládané výši 3 352 785,- Kč a krytí provozních výdajů po dobu udržitelnosti projektu
v předpokládané roční výši 185 400,- Kč
z rozpočtu obce v letech 2012 až 2020 na
financování projektu „Muzeum - myslivci
a pytláci v Chřibech“, který byl doporučen
k financování v rámci ROP SM, prioritní osy
3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši
3 mil. Kč. Z toho 80 000Kč pro MŠ, 500 000Kč
pro ZŠ a 500 000Kč pro vybavení interiéru
Hřbitovní kaple.
4. Zařazení správního území obce Babice do
území působnosti Integrované strategie území regionu Severní Chřiby a Pomoraví na
období 2014–2020 realizované místní akční
skupinou Severní Chřiby a Pomoraví a s přípravou ISÚ na svém území.
5. OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů
6. Odpisový plán ZŠ pro rok 2013 ve výši
435 588 Kč
Deleguje:
1. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, deleguje
pravomoc pro provádění rozpočtových opatření na radu obce v období od 1. 12. 2012
do 31. 12. 2012 v příjmové i výdajové části
ve výši 500 000Kč.
Zrušuje:
1. Usnesení ZO č. 12/2012, II. Schvaluje, bod
č. 3 - Prohlášení o vzdání se vlastnického
práva k nemovitosti pozemek p. č. 686/3
o výměře 95m2 ve prospěch nového vlastníka: Česká republika.
Ukládá:
starostovi:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve
studních.
Všem zastupitelům:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat
o dění v obci.

USNESENÍ č. 16/2013
z jednání zastupitelstva obce ze dne 14. 2. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
Schvaluje:
1. Prodej obecního pozemku p. č. 5 o výměře
302m2 a části pozemku p. č. 3 o výměře cca
90m2 A. Machučové za cenu dle znaleckého
posudku
2. Hospodaření obce za rok 2012
3. Rozpočet na rok 2013
4. Odpisový plán MŠ pro rok 2013 ve výši
27 903Kč.
5. Hospodaření ZŠ za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 134 291,76Kč do
Jaro/2013

fondu odměn 60 000Kč a do rezervního fondu
74 291,76Kč.
Ukládá:
starostovi:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve studních.
Všem zastupitelům:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí
pořádaných obcí, aktivně se zajímat o dění
v obci.
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OÚ informuje
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.

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.

Svoz komunálního odpadu je každý čtvrtek
v sudý týden tj. 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6.,
Žádáme občany o dodržování Obecně závazné 27. 6. atd.
vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiáSvoz komunálního odpadu v týdnu po velikolů. A to zejména o pálení pouze v povolenou dobu nocích proběhne výjimečně v pátek t. j. 5. dubna.
tj. ve středu od 12 do 19hod. Spalovat je povoleno pouze suchý rostlinný materiál a jen v případě
Ve vestibulu nákupního střediska je sběrný box
příznivých klimatických podmínek a neměli byste kam můžete zdarma odkládat nepotřebné úsporkouřem obtěžovat své sousedy.
né žárovky či zářivky.
Pokud by se obci podařilo realizovat kompostárnu, bylo by pálení tohoto odpadu zcela zakázáno.
Svoz nebezpečného odpadu v roce 2013 proZcela zakázáno je také vypalování staré trávy.
běhne 12. dubna 2013 od 18:00 do 19:00 hod.
ve sběrném dvoře.
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to
Svoz plastů – první středa v měsíci: 3. 4., 2. 5.
částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby (výjimečně čtvrtek), 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10.,
nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
6. 11., 4. 12. Pytle na plasty lze zakoupit v prodejně
U Kopřivů nebo v kanceláři starosty. Cena 10Kč/ks.
Upozorňujeme občany, že každý dům musí
být opatřený číslem popisným (dle §31, zákona
Žádáme občany, aby větší množství plastů
č. 128/2000S- zákon o obcích) a to na viditelném mís- a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
tě. Domovní číslo umístěné na boční stěně plní skoro přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
stejnou funkci jako by tam nebylo. A domů, kde číslo
nenajdete vůbec – těch je, bohužel, také dost.
Z důvodu konání Slováckého okruhu bude ve
Dále by měl mít každý dům poštovní schránku, dnech 4. – 5. 5. 2013 uzavřena silnice I/55 přes Staprotože tam kde není – není povinnost doručo- ré Město.
vat. Absencí schránky dáváte najevo, že o doručování nestojíte. Zkuste si někdy sami cvičně do vaší
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 14. 6. 2013

DOMEK U PŘÍVOZU – NOVÁ SEZÓNA
I tento rok bude sezóna
v domku U Přívozu zahájena Velikonocemi. Přestože jsou letos
již koncem března. Tím vstoupí
tento objekt do svého šestého
roku existence coby domek, který je využíván pro trávení odpočinkové i aktivní dovolené.
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Letos by měl projít několika
vnitřními úpravami, které by
měly vést ke zpříjemnění pobytu. Ostatně o tom, že se u nás
lidem líbí, svědčí nejen pozitivní zápisy v Knize návštěvnosti domku, ale především to, že
je o strávení rekreace v tomto

pěkném místě stále takový zájem. Máme zaplněný kalendář
objednávkami pro tuto sezónu
a z velké části i pro rok 2014.
Podrobnosti naleznete na www.
babice.eu nebo můžete zavolat
na telefon 724 149 246.
Marie Dostálková
Jaro/2013
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Společenská kronika - 2012
Narození:
1. Kočičková Daniela
2. Mahdalík Jiří
3. Vrátná Kateřina
4. Dírer Jakub
5. Valášek Jan
6. Janeček Matyáš
7. Tetur Lionel
8. Valentová Natálie
9. Kukučka Tadeáš
10. Maňásek Andrej
11. Pektor Štěpán
12. Válková Zuzana

Babice 606
Babice 394
Babice 518
Babice 478
Babice 633
Babice 605
Babice 183
Babice 435
Babice 291
Babice 611
Babice 23
Babice 631

V roce 2012 oslavila paní Ludmila Čevelíčková
90 let, pan Miloslav Rozsypálek 89 let, pan Ratislav Dovrtěl 88 let a paní Josefa Novotná 88 let.
Všem jubilantům do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Počet obyvatel k 31. 12. 2012
1758
Muži 864 z toho chlapců do 15 let 102
Ženy 894 z toho děvčat do 15 let 98
Cizí státní příslušníci

34

Průměrný věk občanů v obci

40,80

Spoluobčané, se kterými jsme
se museli v roce 2012 rozloučit:

Jubilanti:
95 let
Gebauerová Helena

Babice 404

90 let
Čevelíčková Ludmila

Babice 13

85 let
Pešlová Zdenka
Rozumková Zdenka
Horníčková Marie
Klímková Zdenka
Hudec Vladimír
Šohajková Jindřiška

Babice 40
Babice 113
Babice 423
Babice 373
Babice 594
Babice 115

80 let
Mrázová Marie
Čevela Josef
Jordánová Ludmila
Čechová Anna
Kratochvíl Stanislav
Tesařová Věra
Maňásková Jiřina
Tománek Antonín

Babice 107
Babice 430
Babice 268
Babice 186
Babice 234
Babice 255
Babice 30
Babice 306

1. Býček František
2. Čech Ladislav
3. Fronc Pavel
4. Gottvaldová Květa
5. Hlaváček Miroslav
6. Horníček Emil
7. Kubík Zdeněk
8. Kučera Michal
9. Laholová Štěpánka
10. Maňásková Marie
11. Martinková Marie
12. Michalovič Ivan
13. Prajza František
14. Smělík Oldřich
15. Stašek Antonín
16. Šustal Jaroslav

Babice 44
Babice 186
Babice 515
Babice 508
Babice 481
Babice 95
Babice 508
Babice 508
Babice 114
Babice 266
Babice 343
Babice 59
Babice 421
Babice 439
Babice 408
Babice 375

V. Šurmánková, matrikářka

Nejstarší občankou v obci je paní Helena Gebauerová, která v září 2012 oslavila 95. narozeniny.

Jaro/2013
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová
sbírka. Po obci se pohybovalo sedm skupinek koledníků, z nichž
některé vyrazily do terénu již dopoledne. Ty bohužel při obchůzce zastihla nepřízeň počasí ve formě nepříjemného větru a deště.
Odpoledne se již počasí umoudřilo a výsledkem koledování byl
opět slušný obnos ve výši 37 736 Kč, který byl předán spolu s příslušnými protokoly o sbírce Charitě v Uherském Hradišti. Jejím
prostřednictvím putují vybrané peníze především na různé humanitární projekty a lidem v nouzi. Všem vstřícným a štědrým občanům i dobrovolníkům patří upřímný dík.
Marcela
Pojkarová

Investiční akce
SPORTOVNÍ AREÁL – monitorovací zpráva za rok 2011 a 2012.
V roce 2011 byla pod názvem „Hrajeme si
a sportujeme v Babicích“ v rámci dotace od MMR
opravená část sportovního areálu. Po dobu dalších pěti let je potřeba provádět tzv. monitorovací

zprávy, které mapují jeho využití a podmínky plnění dotace. Obec letos podala zprávu za rok 2011
a 2012 a může se pochlubit poměrně vysokou návštěvností i dobrým využitím areálu. Vzpomeňme
alespoň ty větší akce, které se zde odehrávají: plážový volejbal, dětský den, bruslení, areál využívá
také ZŠ k hodinám TV, maminky s malými dětmi.
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ZATEPLENÍ KD – Obec má podanou žádost
o dotaci z Operačního programu životní prostředí,
v rámci které by měl být kulturní dům kompletně
zateplený, v celé budově by proběhla výměna oken
a dveří, došlo by ke změně vytápění. Výběrové řízení na dodavatele stavby jako nejlepší z 22. nabídek vyhodnotilo nabídku firmy Stavebniny Kodrla. Předpokládaný termín rekonstrukce je květen
až září. Pokud se dotaci podaří získat, nebude
možné v kulturním domě po tuto dobu pořádat
žádné kulturní akce.

CYKLOSTEZKA BABICE – SPYTIHNĚV
– monitorovací zpráva za rok 2012. Cyklostezka
v tomto úseku nám slouží už čtvrtým rokem a byla
vybudovaná z velké části za pomoci finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Také u této akce je potřeba po dobu pěti let podávat
poskytovateli dotace Monitorovací zprávy, které dokládají využitelnost stavby. Snad nikdo, kdo se po cyklostezce vydá na výlet či jen pěší procházku nepochybuje o jejím využití a to obzvláště v letní sezóně.

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. V této nově vybudované části by pak mělo
být umístěno muzeum zachycující historickou
i současnou podobu myslivosti i pytláctví v chřibské oblasti a také by zde měly být instalovány historické předměty běžného
života obce.
Dotace byla poskytnuta ve výši
4 071tis. Kč
Jaro/2013

VYBAVENÍ SMUTEČNÍ SÍNĚ – bylo vypsáno výběrové řízení na pořízení židlí, madel, már,
obětního stolu, řečnického pultu, odkládacího
stolu na květiny a stojanu na věnce, které vyhrál
pan Kolařík. Jeho práci jste již mohli vidět v domě
č. p. 121 – Na Mýtince, kam zhotovil okna a dveře
– včetně kopie původních vchodových dveří.
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ. Na Státní fond
životního prostředí byla podaná žádost o dotaci na akci Přírodní zahrada – MŠ Babice. Žádost
o dotaci zpracovala firma IWWA Kroměříž. Celkové náklady jsou 2 662 210Kč. Pokud se dotaci
podaří získat, projde zahrada školky celkovou rekonstrukcí. Zahrada by pak dětem měla nabízet
rozvoj fyzických ale i mentálních potřeb a to např.
formou chůze po různých površích, možnost běhání, šplhání, prolézání, balancování. Formou hry
by děti měly mít také možnost naučit se ohleduplnému chování k živé přírodě, získat první zkušenosti s pěstováním rostlin a péčí o ně. Zahrada
by byla rozčleněna do několika částí např. Zahrada malých zahradníků, zahrada chutí, pískoviště,
přírodní hřiště, zahrada zvířátek či malý amfiteátr
pro pořádání nejrůznějších akcí.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ – V letošním roce
byla podaná žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování přírodní zahrady. Zahrada by měla sloužit k výuce prvouky,
přírodovědy, pěstitelských prací, výtvarné, občanské
i rodinné výchovy a také k činnosti klubu ekologické výchovy. Zahrada má navržených několik částí
např. Geologická expozice a skleník (vybudování
hmyzího hotelu, smyslového chodníčku), U Jezírka
(upravení a vyčištění jezírka, osazení novými vodními rostlinami, vybudování nového mola, vrbových
týpí a tunelů pro odpočinek), Dlažba (vybudování
nového chodníku, vybudování nového vyvýšeného
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záhonu, umístění nádob na tříděný odpad), Zeleň
(odborné ošetření stávajících rostlin, výsadba nových stromů, keřů a trvalek), Mobiliář (pořízení laviček, informačních tabulí, přelézacích lavic, opičího
mostu). Rozpočet na akci je 798 473,-Kč.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Ministerstvo
práce a sociálních věcí podpořilo
v letošním roce činnost naší pečovatelské služby dotací ve výši
173 000Kč.

Knihovna
Březen – Měsíc čtenářů v knihovnách
Navštivte babickou knihovnu nejen v měsíci
březnu. Knihovna vám nabízí příjemné prostředí pro váš volný čas. Navštivte akce, které pro
vás připravuje. Vychutnejte si také klid pro čtení. Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, setkat se s přáteli nebo přemýšlet a tvořit. Vezměte
s sebou i malé děti, pro které je vytvořen dětský
koutek. Z knihovního fondu si určitě vyberete.
Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po
slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem vám ráda paní knihovnice
pomůže. Informace najdete i na nových webových stránkách www.knihovna.babice.eu

PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí:
10:00 – 18:00
Úterý:
10:00 – 16:00
Čtvrtek:
10:00 – 18:00
Polední přestávka: od 12:00 – 12:30
(V červenci a srpnu se v úterý nepůjčuje)
SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ KNIHOVNOU:
Půjčování knih z knihovního fondu knihovny.
Půjčování časopisů a periodik z knihovního
fondu knihovny.
Zajištění mezi-knihovní výpůjční služby.
Přístup na internet z 3 PC.
Kopírování i tisk A4, A3.
Skenování tiskovin na scanneru A4.

Z akcí, které v knihovně už proběhly a akce, které se připravují:
Prázdninové hraní v knihovně s výletem do ZOO
Proběhlo v době jarních prázdnin od 25. – 28.
února. Valentina Montevecchi, která v knihov-

ně byla na praxi, připravila dětem omalovánky,
výrobu akvária, safari a zvířátek z papíru, paní
Chmelíčková zas výrobu krabiček a srdíček, děti
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si v knihovně mohly hrát, číst a soutěžit. Ve
středu plný autobus dětí, některé i s rodiči nebo
prarodiči, navštívily ZOO Lešná Zlín a na zpáteční cestě Zámeckou čokoládovnu Vizovice.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Do tohoto projektu se opět zapojila první třída, pro kterou každý měsíc připravuje knihovna
nějakou akci. V únoru to byla beseda O mrazíku, který maloval barvami – povídání o ilustrování dětských knížek. V březnu beseda Za
pohádkou a 12. dubna navštíví ZŠ Lenka Rožnovská, autorka např. knih Školačka Kristýnka,
Terezka a Sáša Šišulac. V květnu čeká prvňáčky
beseda Martínkova čítanka a v červnu pasování
na čtenáře knihovny.
Řekni mi co čteš
V březnu zahájil Český rozhlas Brno další ročník oblíbené soutěže čtenářů a rozhlasových
posluchačů. Ve všedních dnech od 4. do 29.
března jste slyšeli a ještě uslyšíte ve vysílání soutěžní ukázky a úkolem je poznat knihu, ze které
příspěvek pochází, respektive spisovatele nebo
spisovatelku, kteří jsou autory úryvku. Do této
soutěže přispěl čtením ukázky i čtenář knihovny pan František Maňásek – ukázku jste mohli
slyšet ve středu 20. 3. v 7:20 nebo 9:50 hod.

Návštěva dětí z mateřské školy
Toto setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. března.
Děti na pomyslné lodi – válecí a sedací pytel,
který knihovně věnovala organizátorka dětských
bazárků Marie Železníková z peněz vybraných
za prodejní místo, proplouvaly pohádkovým
světem večerníčků. Jak je na fotkách vidět, děti
si loď narámně užily – moc za dárek děkujeme!

Pozvánka na NOC S ANDERSENEM
Milé děti, milí přátelé dětských knížek, když se
po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Už jste slyšeli o noci v knihovně?
V naší knihovně letos připravujeme již dvanáctou Noc s Andersenem, které se můžeš zúčastnit
i ty. Stačí, když se nebojíš, jsi čtenářem/čtenářkou
knihovny, chodíš do 1. – 5. třídy a dokážeš správně
odpovědět na soutěžní otázky, které na tebe čekají
v knihovně a pak správné odpovědi odevzdat do
28. března 2013. Obdržíš přihlášku, kterou ti musí
podepsat rodiče. Tu odevzdáš zpět do knihovny
a už se můžeš těšit na pátek 5. dubna 2013, kdy nás
čeká kouzelná noc plná překvapení.

Pozvánka na cestopisnou besedu o Indii
O své zážitky z cest po Indii se přijde podělit Hana Kolaříková ze Spytihněvi ve čtvrtek
11. dubna v 18:30 v knihovně.
Jaro/2013
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Organizátorky Noci s Andersenem získají ocenění
Výboru Hanse Christiana Andersena v Dánsku
Dne 2. dubna 2013 – v den výročí narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena
- udělí Hans Christian Andersen Award Committee v Odense ceny vybraným projektům. Jedním
z oceněných projektů bude i Noc s Andersenem
a její hlavní organizátorky Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z dětského oddělení knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
Cenu Hanse Christiana Andersena uděluje
Hans Christian Andersen Award Committee od
roku 1996 organizacím, institucím i jednotlivcům, kteří přispěli k propagaci a rozšíření znalostí o nejvýznamnějším dánském spisovateli Hansi
Christianu Andersenovi po celém světě. V roce
2004 získala toto ocenění například i Dánská
královna Margrethe II., která mimo jiné výtvarně
zpracovala animace k filmu Sněhová královna.
V letošním roce ocenění získají Hana Hanáčková
a Miroslava Čápová z České republiky za organizaci Noci s Andersenem, herec Christian Steffensen
z Dánska a hudební skladatel David Lang z USA.
„Bylo mi nesmírnou ctí paní Hanáčkové
a paní Čápové oznámit tuto radostnou novinu.
Velmi mne těší, že bude toto ocenění předáno právě jim za úžasnou práci, kterou každoročně odvádí při organizaci Noci s Andersenem“ říká dánský
velvyslanec v České republice Christian Hoppe.
„Andersen zanechal stopu v srdci každého Dána,
a tak můžeme často snít o tom, že ošklivé kačátko
se jednoho dne promění v krásnou labuť,“ dodává
velvyslanec Hoppe.

A co na ocenění říkají Hanka Hanáčková
a Mirka Čápová?
„V roce 2000 jsme netušily, že se malá regionální akce rozroste ve společenství knihoven, škol
a dalších organizací. Díky Klubu dětských knihoven SKIP ČR a ochotným dospělým organizátorům, kterým se zalíbil nápad podpořit rozvoj dětského čtenářství pomocí Andersenových pohádek,
mohou děti v jeden jediný kouzelný večer zažít literární i kulturní dobrodružství, které může přiblížit
dětskou duši k celoživotní lásce ke knížkám.
Každá další Noc s Andersenem nám osobně přináší pocity sounáležitosti, radosti a štěstí, a naše radost je letos o to větší, že si naší snahy všimli i daleko
za hranicemi naší vlasti, v zemi Hanse Christiana
Andersena. Bude pro nás velkým povzbuzením
i odměnou podívat se do rodné země autora tolika
pohádek a osobně převzít ocenění za všechny organizátory Noci s Andersenem na celém světě. Naše
velké díky za nominaci letí na velvyslanectví Dánského království v Praze a k organizačnímu výboru
Cen Hanse Christiana Andersena do Dánska.“
Letošní ročník Noci s Andersenem proběhne v pátek 5. dubna 2013. Stejně jako v posledních letech se zástupci Dánského velvyslanectví
v Praze vypraví do knihoven předčítat dětem
Andersenovy pohádky. Už nyní je ale jasné, že
hlavní událostí pro ně bude Noc s Andersenem
v Knihovně BBB v Uherském Hradišti. Tam dětem přijede předčítat konzulka Dánského velvyslanectví, paní Lise Schouboe.

Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
SOFTBAL KUNOVICE
– ŠKOLSKÁ SOFTBALOVÁ LIGA
Naše softbalové družstvo se zúčastnilo
30. 1. 2013 druhého turnaje žákovské softbalové ligy v Kunovicích. Po velkém boji jsme
v prodloužení podlehli Ostrožské Nové Vsi,
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pak jsme porazili ZŠ Unesco Uherské Hradiště a v zápase o umístění jsme podlehli týmu
Snails Kunovice. Skončili jsme na 4. místě.
Další turnaj nás čekal 7. 3. 2013 v kunovské sportovní hale, kde jsme skončili zase
na čtvrtém místě s jednou výhrou a dvěma
porážkami. Vyhráli jsme nad ZŠ Staré Město
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holky a prohráli se ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Staré Město
kluci. Těšíme se na další turnaj a děkujeme žákům za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Sečen

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

NEJLEPŠÍ RECITÁTOŘI
II. STUPNĚ ZNAJÍ SVÉHO
Dne 30. 1. 2013 se v prostorách školy konal zápis dětí do
první třídy. Spolu se svými rodiči se dostavilo 28 dětí, kte- VÍTĚZE
ré se do školy těšily. Atmosféra zápisu byla příjemná. Žáci
5. třídy byli převlečeni za pohádkové bytosti a přiváděli své
budoucí mladší spolužáčky do tříd, kde učitelky I. stupně
prověřovaly jejich zralost a připravenost na první třídu. Budoucí žáčci vyplňovali pracovní list, poznávali barvy a recitovali připravenou básničku. Za zvládnutí úkolů si odnášeli
ze školy pamětní list a drobné dárečky. Již nyní se všichni
těšíme na budoucí prvňáčky.
Učitelky I. stupně

Jaro/2013

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 proběhlo na naší škole nejen hodnocení prospěchu a chování žáků za
1. pololetí školního roku, ale konala se i soutěž mladých recitátorů II. stupně. Ti, kteří postoupili
z třídních kol, reprezentovali své
třídy ve školním kole recitační
soutěže a v sále školy předvedli své
recitátorské umění spolužákům.
Porota ve složení Mgr. Štěpánka
Tománková, Mgr. Martina Horňáková a Mgr. Marta Eibensteinerová ocenila nejlepší přednes,
ale i výběr básně ve dvou kategoriích a vyhlásila tyto výsledky:
III. kategorie (6. a 7. třída):
1. místo
Pavlínka Matušová 6. tř.
2. místo
Jirka Grebík 6. tř.
3. místo
Patricie Gabryšová 6. tř.
IV. kategorie (8. třída):
nebylo uděleno
Do okrskového kola byli vybráni žáci z 1. - 3. místa III.
kategorie.
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BABIČTÍ RECITÁTOŘI ZABODOVALI
V OKRSKOVÉM KOLE
Vítězové školních kol I. a II. stupně recitační soutěže naší školy poměřili své síly
v okrskovém ringu ve Starém Městě s recitátory
škol Huštěnovice, St. Město, Osvětimany, Traplice, Polešovice, Buchlovice, Kudlovice, Tupesy... a uspěli!
Žáci soutěžili v několika kategoriích a nejlépe
si vedla Pavlínka Matušová, žákyně 6. třídy, která básní Maminčino zrcátko od Jaroslava Seiferta oslnila porotu natolik, že obsadila 1. místo
(společně s žákem ZŠ St. Město) a vybojovala si
postup do okresního kola. Dalším velkým úspěchem bylo ocenění za výborný recitátorský projev Jirky Grebíka, též žáka 6. třídy.
Mgr. Marta Eibensteinerová

ZEMĚPISNÁ EXKURZE
- KINO HVĚZDA (UH)
Žáci druhého stupně se
12. 2. 2013 zúčastnili zeměpisné exkurze v Uherském
Hradišti. V kině Hvězda se
promítala zajímavá projekce o Jižní Americe s názvem
Ekvádor a Galapágy. Organizátorem této každoroční
akce je společnost Mediapro.
Celý projekt, v jehož rámci
jednotlivé projekce probíhají, nese název Planeta Země
3000. Akce trvala přibližně
70 minut a žákům se líbila.
Mgr. Miroslav Sečen
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LYŽAŘSKÝ KURZ 3. – 8. 2. 2013
Přestože viditelnost byla v jednu chvíli téměř
nulová a sníh padal v jednom kuse, podmínky
pro lyžování byly po zbytek pobytu výborné. Na
konci týdne jsme mohli konstatovat, že všichni
účastníci lyžařského kurzu zvládli projetí branek slalomu. Také zastavování na místě předem
určeném jim nakonec nečinilo větších obtíží.
Podle častého přidávání si porcí jídla v jídelně
jsme dospěli k závěru, že se tu buď výborně vaří,
nebo nám tak vyhládlo po sportování. Večery
jsme prožili společným povídáním nebo hraním
her. Noční klid nám rušilo jen běhání některých
žáků na místa, kam správní spáči v noci nechodí. Takže pohotovost vedoucích musela být ve
dne i v noci stoprocentní. A také byla! Všechny
žáky chválíme za lyžařskou výstroj (nikdo nelyžoval bez helmy a brýlí) a bezproblémové chování po celou dobu kurzu.
Tak to hodnotíme my, vedoucí kurzu – M. Sečen,
I. Miklová, M. Gablasová.
A jak to vidí žáci? Na to se
jich zeptejte sami.
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PLES SRPDŠ
Tak jsme se dočkali. Je to tady! Sobota 9. února 2013 a náš dlouho očekávaný ples SRPDŠ, kde
máme předvést naše několikaměsíční taneční
snažení. Už v 17:30 hodin jsme měli sraz v Kulturním domě v Babicích, abychom stihli generálku a fotografování. Přesně ve 20:00 hodin Kamila
Trvajová a Michal Harásek za nás deváťáky přivítali v sále všechny přítomné – pana ředitele, paní
učitelky, rodiče, prarodiče a kamarády. Všichni
netrpělivě očekávali naše vystoupení. Po polonéze jsme zatančili mazurku. Následovalo sólo
s rodiči – valčík, který jsme také natrénovali.
Předáním šerp ve 21:00 hodin se z nás stali Absolventi ZŠ Babice 2013. Kluci předali holkám růžičku a všichni jsme si zatančili „ploužák“. Poslední
tanec, který tančilo jen 7 párů, byl waltz. Všichni
jsme si tento večer moc užili a dobře jsme se bavili.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat
všem, kteří měli velkou zásluhu na tom, že se tento
ples konal: paním učitelkám Štěpánce Tománkové
a Martině Horňákové, které s námi nacvičovaly,

rodičům, členům SRPDŠ a sponzorům za dary do
bohaté tomboly. Ještě jednou DĚKUJEME.
Vaši deváťáci

VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍČKA SE ROZLÉTLA MEZI ŽÁKY
Den svatého Valentýna, který připadá na
14. února, slaví mnoho zamilovaných po celém
světě. Vzájemně se obdarovávají nápaditými
valentýnskými dárky, mezi které patří květiny,
čokolády a samozřejmě tradiční valentýnská
přáníčka. Přestože to není tradiční český svátek,
oslovil i babickou školu, a proto šesťáci připravili pro ostatní spolužáky „valentýnskou schránku“, do které mohli žáci vhazovat své valentýnské
vzkazy pro ostatní žáky a učitele.
Mgr. Marta Eibensteinerová
Jaro/2013
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NOVINKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 se naše školní družina
proměnila v Ledové království a děti na jeho
obyvatele - sněhové vločky, víly, princezny,
prince, rampouchy a sněhuláky. Soutěžilo se
například v hodu papírovými koulemi na cíl,
v přechodu po „ledových krách“, ve slalomu
i ve foukání ledových koulí. Zvolili jsme si také
ledovou královnu a její rodinu. Celý karneval
ukončila velká sněho-papírová bitva.
Ale ani s počínajícím jarem nemíníme zahálet. Na pátek 22. 3. chystá paní vychovatelka Marie Hrňová pro družinové děti a jejich
rodiče velikonoční dílničky, které se uskuteční
v prostorách školní jídelny. Děti si zde vyrobí hezké velikonoční dekorace. Už nyní se na
tuto akci v družině připravují. Seznamují se se
známými velikonočními zvyky, mluví s paní
vychovatelkou o symbolech jara a připravují
velikonoční výzdobu celé družiny.
Marie Hrňová

KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY V DIVADLECH ČESKA
Kroužek společenské výchovy při ZŠ Babice
využil v předvánočním termínu nabídky Českých drah na žákovskou slevu na výlet a uspořádal pro žáky školy zájezd do Prahy.
Žáci se prošli po Pražském hradě, navštívili
Muzeum Karla Zemana a prohlédli si Národní
divadlo. Nabídku kroužku jsme rozšířili také na
odpolední představení.
Před jarními prázdninami, v pátek 22. 2. 2013,
jsme viděli taneční muzikál s lidsky velmi silným
příběhem Řek Zorba v Městském divadle Zlín
v hlavní roli se Zdeňkem Junákem.

SPORTOVÁNÍ NA ZŠ
Žáci druhého stupně se v pondělí 18. 3. 2013
zúčastnily florbalového utkání se sousední ZŠ
Traplice. V průběhu dubna bude na naší škole
soutěž ve skoku vysokém - Babická laťka, začne
turnaj dívek v kopané - Coca-cola školský pohár
a v květnu chceme uspořádat přespolní běh. Myslím, že se žáci můžou na sportování v naší škole těšit.
Mgr. Miroslav Sečen
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Další představení, které nás čekají, jsou v sobotu 13. 4. zájezd do Janáčkova divadla na operu Rusalka a v úterý 28. 5. na balet Labutí jezero.
Potěšilo nás, že o všechny nabídky byl ze strany
žáků i veřejnosti zájem, a že můžeme sdílet společné zážitky při návštěvě divadel a jejich představení.
Mgr. D. Kloudová

SOUTĚŽ VYDAVATELSTVÍ CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
Skončila soutěž vydavatelství Cambridge University Press pro žáky základních škol a nižších
stupňů víceletých gymnázií. Soutěž probíhala od
listopadu 2012 do 11. března 2013, žáci zpracovávali různé úkoly v angličtině pravidelně ve čtrnácti denních intervalech. Barvy naší školy hájily
žákyně 8. ročníku v čele s Eliškou Netroufalovou
a Petrou Kaňovskou. Děvčatům se podařilo při
plnění úkolů dosáhnout 88% úspěšnosti. Přestože se neumístily na prvních místech, považujeme
tento jejich výsledek za úspěch a k dosaženému
výsledku jim GRATULUJEME!!!
Jaro/2013
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KONCERT FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
V úterý 12. března 2013 se
žáci 6. - 9. tříd zúčastnili koncertu Filharmonie Bohuslava
Martinů v Kongresovém centru
ve Zlíně. Tento koncert nesl název „Hudební kvíz“. Často kolem
sebe slyšíme úryvky známých
melodií, aniž bychom uměli určit jména skladatelů nebo názvy
těchto skladeb. A tak žáci zkusili
pomocí hudebního kvízu s orchestrem některé z nich pojmenovat. Během hodiny zazněly
známé melodie např. Carmen
G. Bizeta, Malá noční hudba
W. A. Mozarta, Symfonie č. 5 –
Osudová L. van Beethovena, Labutí jezero P. I. Čajkovského a další.
Mgr. Martina Horňáková

Žáci, kterými se rádi pochlubíme
O tom, že naši školu navštěvují šikovní, nadaní
a talentovaní žáci, nemůže být pochyb. Potvrzují
to totiž jejich výsledky. A to nejen ty, které učitelé vyjadřují známkou do žákovské knížky. Každoročně se vybraní zástupci z jednotlivých tříd
zúčastňují různých vědomostních, dovednostních
i sportovních soutěží.
Letos již například proběhla školní a okresní
kola olympiád v českém jazyce, dějepise a v některých věkových kategoriích i v matematice. Jiné
předměty teprve své soutěže mít budou (např. přírodopis).
Ale vraťme se k těm, které jsou již za námi.
V dějepisné olympiádě ve školním kole zvítězil
Marek Kryštof (9. tř.), který nás reprezentoval
i v kole okresním. I tam uspěl a stal se úspěšným
řešitelem. Totéž se podařilo i našim zástupkyním
v olympiádě z českého jazyka. Vítězkami školního
kola se staly dvě dívky 9. třídy: Martina Snopková
a Pavla Antonová. Prvně jmenovaná dosáhla i výborného umístění v okresním kole.
Matematika má soutěží již tradičně nejvíc. Žáci
se zúčastňují nejen olympiád, ale i Pythagoriády
Jaro/2013

a Matematického klokana. Olympiáda proběhla zatím jen v 5. a 9. ročníku (na ostatní teprve
čeká) a jejími úspěšnými řešiteli se stali: Anastázie Vrzalová, Robin Volf, Vít Ides (všichni
z 5. tř.) a Kamila Trvajová (9. tř.). Všichni pak
postoupili do okresního kola. Zároveň již proběhla matematická soutěž Pythagoriáda, a to
pro 5. – 8. ročník. Zúčastnili se jí však i dva obzvláště talentovaní žáci 4. třídy: Vojtěch Grebeníček a Magdaléna Omelková. Úspěšnými řešiteli
v jednotlivých třídách byli: 5. tř. – Robin Volf,
Veronika Idesová, Vít Ides, Natálie Baštincová,
6. tř. – Aneta Huťková, Jiří Grebík, 7. tř. – Eva
Obdržálková. Všichni jmenovaní postupují do
okresního kola. V nejbližší době proběhne ještě
mezinárodní soutěž Matematický klokan, které
se zúčastní kromě prváčků všechny třídy školy.
Všichni žáci, o kterých bylo pojednáno
v tomto příspěvku, si zaslouží opravdu pochvalu. Jsou nejen výborní po vědomostní stránce,
ale navíc dělají svými výkony v rozličných soutěžích dobré jméno naší škole.
Mgr. Jitka Škrabalová
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Žáci druhého stupně Základní školy pracují
na dvou mezinárodních projektech v rámci evropského programu eTwinning. Ten žákům i učitelům nabízí bezpečný prostor na internetu, kde
mohou diskutovat o průběhu práce, nahrávat a číst
příspěvky, podílet se na tvorbě projektu a dělit se
o nabyté zkušenosti. Práce na společném projektu
dává všem možnost poznat nové kamarády a dozvědět se více o životě v různých koutech Evropy.
Žáci sedmého a osmého ročníku se účastní
projektu, který je nazván podle středověkého humanisty a vynálezce Fausta Vrancice, jenž pobýval
a pracoval jako tajemník na dvoře císaře Rudolfa
v Praze. Tento
Chorvat – rodák ze Šibeniku,
odkud je i spolupracující ško-

la, spojoval naši zemi a
Chorvatsko v 16. století a
spojuje naše země i nyní.
Děti následují jeho životní cestu ve dvou krocích.
V prvním nejprve vytvořily a vyzkoušely model
padáku a nyní dokončují práci na vícejazyčném
slovníku za pomoci moderní technologie. Součástí slovníku budou také audionahrávky některých frází a video ze tříd.
Logo projektu zobrazuje slovník nesený padákem da Vinciho, který právě Faust Vrancic upravil.
Druhý mezinárodní projekt, na němž pracují žáci devátého ročníku společně s žáky polské
školy v Ziebici, spočívá ve čtení knih v angličtině. Žáci po přečtení knihy vytvářejí úkoly pro
protistranu, informují se o dojmech ze čtení knih
a o aktivitách probíhajících na jednotlivých školách. Čtením knih v angličtině a zpracováváním
úkolů si žáci upevňují
a rozšiřují své znalosti
angličtiny a učí se třídit
informace.

Mateřská škola
Zápis dětí do mateřské školy Babice pro školní rok 2013-2014
Zápis dětí do mateřské školy probíhá v souladu s § 34 Zákona č.561/2004 Sb. ČR, s Vyhláškou č. 43/2006 Sb. MŠMT ČR a se zákonem
č.500/2004 Sb. ČR - Správní řád v platném znění
a dále s „Doporučením Veřejného ochránce práv
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu
k předškolnímu vzdělávání Sp. zn.: 166/2010 DIS/
JŠK ze dne 8. prosince 2010“ .
TISKOPISY k zápisu pro školní rok 2013 2014 se budou vydávat v budově mateřské školy
Babice v kanceláři ředitelky MŠ v pondělí 8. dubna
2013 v době „Hraní“ od 16,00 do 17,00 hodin
a v úterý 9. dubna 2013 v době od 9,30 do 11,30
hodin a od 16,00 do17,00 hodin.
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Rodiče si také mohou tiskopis vytisknout
z webových stránek obce Babice: www.babice.eu/
organizace a spolky/mateřská škola
Termín pro doručení vyplněných a lékařem
potvrzených žádostí do MŠ je v pondělí 15. dubna 2013 od 16,00 - 17,00 hodin a v úterý 16. dubna 2013 od 9,00 - 11,30 hodin a od 16,00 - 17,00
hodin.
Ředitelka MŠ Babice poté ve lhůtě do 30. dnů
rozhoduje ve správním řízení o přijetí – nepřijetí
dítěte.
Do MŠ Babice se při zápisu přijímají děti na
základě kritérií, přičemž stručně řečeno, přednost
mají děti pětileté, děti starší 3 let a děti s bydlištěm
Jaro/2013
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v naší obci. Vždy ale máme i několik dětí i z jiných
obcí, např. když jejich rodiče v naší obci pracují.
Na webu obce a ve vitríně MŠ v obci jsou vyvěšeny podrobné informace k zápisu. Doporučujeme rodičům, aby se s nimi dobře seznámili. Kapacita MŠ Babice je 70 dětí. V tomto školním roce
je zcela naplněna. Pro školní rok 2013 - 2014 předpokládáme volných cca 20 míst, záleží na tom, kolik bude odkladů školní docházky.
Je potřeba, aby k zápisu přišli všichni rodiče,
kteří s nástupem svého dítěte do MŠ počítají od
1. září 2013 do 30. června 2014. Ředitelka MŠ musí
připravit personální zajištění celého školního roku
a nejpozději do 30. 9. nahlásit statisticky počet dětí
pro školní rok kvůli financování platů zaměstnanců.
Děti do MŠ Babice přijímáme s nástupem nejdříve od 35 měsíců věku. V poslední době se čím
dál častěji setkáváme s otázkou rodičů, zda bereme
k docházce děti mladší - dvouleté.
Na tuto otázku rodičům odpovídáme, že je
rozpor mezi sociálním zákonem upravujícím pobírání rodičovského příspěvku a mezi školským

zákonem. Sociální zákon sice umožňuje rodičům, že mohou dát dítě do předškolního zařízení už od dvou let, ale jsou tím myšleny spíše
dětské jesle nebo jiné obdobné zařízení. Rozdíl
mezi potřebami ať už osobními nebo vzdělávacími u dvouletého a tříletého dítěte je obrovský.
Dítě, které nastoupí do mateřské školy, musí být
schopné v den nástupu předškolního vzdělávání
podle „Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání.“ Mateřská škola zřizovaná obcí je zařazena v síti škol a je povinna všem
přijatým dětem poskytovat předškolní vzdělávání podle školského zákona. Proto také školský
zákon říká, že mateřská škola je určena zpravidla
pro děti 3 - 6 leté. Chápeme potřebu zaměstnaných rodičů zajistit péči o své dítě, ale pokud se
mateřská škola rozhodne, že přijme k nástupu
dítě mladší tří let, nese plnou zodpovědnost za
to, že dítě je schopné předškolního vzdělávání.
Mateřská škola není zařízením zajišťujícím prioritně hlídání dětí, i když dohled nad dětmi je
také součástí práce MŠ.
Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice

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.

NĚKDY STAČÍ OPRAVDU MÁLO…
V rámci naší služby se staráme v průměru o šedesát seniorů či lidí se zdravotními potížemi. Všichni nám svým způsobem přirostli k srdci. Prožíváme
s nimi jejich starosti a dny, které nejsou občas růžové, těšíme se společně z jejich radostí. Těší nás, když
můžeme pomoci, byť by to bylo jen v maličkostech.
Někdy opravdu stačí popovídání nebo jen naslouchání.
Můžeme uvést i malou statistiku, jakých služeb
bylo vloni nejvíc, jaké bylo věkové složení klientů.
Mezi nejvíce žádané služby patří úklidy domácnosti, zajištění a dovoz obědů, podání jídla, dovoz k lékaři, praní a žehlení prádla. Obědů bylo rozvezeno
10 139, přitom bylo najeto 2 268 kilometrů, prádla
bylo vypráno 336 kg. Průměrný věk klientů, kterým
Jaro/2013

se dováží obědy, byl 77 let a věk klientů, kteří brali
i jiné služby než jenom dovoz obědů, byl 78 let.
Lidem se také snažíme pomáhat při vyřizování
věcí na nejrůznějších úřadech. Hlavně při vyřizování žádostí o příspěvek na péči. Tady je často i zastupujeme na základě plné moci, takže nemusí osobně
do Uherského Hradiště jet.
Proto připomínáme, pokud potřebujete pomoc
s péčí, kterou nabízíme nebo třeba jen poradit, neostýchejte se a přijďte či zatelefonujte. Osobně nás
můžete navštívit v domě s pečovatelskou službou Na
Patnáctce, kde jsme každý pracovní den od 7:00 do
15:30 hodin, telefonovat můžete na číslo 724 149 246.
Někdy stačí opravdu jen málo…
Marie Dostálková
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti
svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být
sami celý den doma? A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak
skloubit zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete
zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího
prostředí do našeho zařízení? Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu otázku ano, tak naše
sociální zařízení Centrum denních služeb pro
seniory je tu pro vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli
služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou,
motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do dění.
Služby, které centrum nabízí, jsou placené
a mezi základní poskytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování se v prostorách
centra, podávání a příprava stravy, dodržování

pitného režimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např.
procvičování jemné a hrubé motoriky, luštění
křížovek, jednoduchá kondiční a dechová cvičení, trénink paměti a mnoho dalších aktivit),
sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy
divadla, vernisáže, akce pro seniory atd.). Dále
centrum nabízí placené fakultativní činnosti
a mezi ně patří doprava z domácího prostředí do
zařízení a zpět, doprovod při procházkách, výletech, obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit
svůj volný čas od pondělí do pátku, od 7:00 do
15:30 hod. naleznete v Uherském Hradišti, v části
zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81 a v Boršicích
u Buchlovic, v ulici Stoprounská 274. Obě střediska jsou bezbariérová. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.
charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.
cz či na tel.č. 572 151 454, 725 520 983 v Centru
denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti
a v Boršicích na tel.č. 724 943 792.
Pokud chcete, aby vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Do zajímavých a exotických míst přenesla posluchače přednáška, která se uskutečnila
na lednovém setkání Klubu důchodců. O svých cestách po Iránu a Kurdistánu přišla povyprávět spytihněvská cestovatelka Hanka Kolaříková. Poutavě dokázala povídat o životě obyvatel,
který je tolik odlišný od
toho našeho. Hanka má
ze svých cest spoustu
obrazového materiálu,
a tak přednáška byla
doplněna promítáním
fotografií a videí, které ukázaly přítomným
zajímavé části těchto
vzdálených krajin. Přítomní si mohli také
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vyzkoušet vázání originálních šátků, jenž jsou
typickými pro tamní ženy. Cestovatelské besedy
s Hankou jsou velmi oblíbené, proto je s ní domluvena již další, která by měla proběhnout při
některém podzimním setkání Klubu důchodců.
Únorový klub se konal ve zcela jiném prostředí,
a to na Mýtince. Přítomným povyprávěl starosta
obce o historii tohoto stavení a také plánovaném
muzeu, které by zde mělo vzniknout. Sedělo se
v útulném prostředí myslivecké klubovny, povídalo se nejen o tomto domě, ale také o myslivosti.
Poutavě vykládal také Josef Vranka o odchovu
králíků, koroptví, činnosti Mysliveckého sdružení Cerony. Připomněl, aby lidé při procházkách
například do Žlebů, nezapomínali na zvěř v zimním období a vzali sebou třeba jablka.

Jaro přišlo do klubu s předstihem. A to
díky březnovému posezení, které bylo věnováno
Velikonocím a hlavně jednomu tradičnímu zvyku – hrkání. O jeho historii a současnosti poutavě vyprávěl Ing. Frantik Maňásek. Podrobněji
o této zajímavé přednášce píšeme na jiném mísJaro/2013

tě. Zpestřením odpoledne byl minikurz výroby velikonočních dekorací, který vedla Ing. Iva
Bičanová. Přítomných ukázala, jak si vyzdobit
například byt pomocí přírodních materiálů. Zájemci si mohli výrobu některých ozdob na místě
vyzkoušet. Příjemné bylo doplnění odpoledne
o promítání fotografií babických hrkačů z minulých let, při kterém se pouštěly písničky Lúčky.
Úsměvy vyloudil přednes rozverných říkanek,
jež se říkávaly při velikonočním mrskání.

Z nejbližších programů na další setkávání
Klubu důchodců vybíráme: výlet do Bzinců pod
Javorinou na Podjavorinské slavnosti (v květnu),
zájezd do Moravského krasu (červen). Pořad dubnového setkání je zatím otevřený, protože máme
přislíbenu malou výstavku originálních podpisů
prezidentů naší republiky, a nebo se vydáme na
výlet ke spytihněvskému jezu či do kněžpolského
lesa. A připomínáme, že na setkání klubu může
přijít každý senior, který má chuť si posedět, povykládat, něco zajímavého se dozvědět.
Klub důchodců Babice
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Myslivecké sdružení
Cerony Babice
BŘEZEN – PŘÍPRAVA NA JARO
Zimu prožilo naše myslivecké sdružení přikrmováním zvěře tak, jako každý běžný myslivecký
rok. Naši členové již řádnou přípravou v letních
měsících měli dosti krmiva na celé zasněžené
a mrznoucí období jak pro spárkatou tak i drobnou pernatou zvěř. Během zimní lovecké sezóny
se našim členům zdárně daří tlumit zvěř škodící
myslivosti, bylo odloveno několik kusů kuny a lišky. Poslední dobou je více škodné zvěře jako bažantů nebo zajíců, toto je vlivem ochranářských
praktik, kdy se škodná zvěř léčí a netlumí. Potom
vznikají situace, že v části Žlebů není problém vidět několik párů káněte lesního, jak marně shání
potravu jak pro sebe, tak pro svá mláďata při hnízdění. Tento samý problém je s bobrem evropským,
který se v části řeky Moravy a jejich přilehlých rybníků úspěšně množí a mladí si již jen stěží hledají
nová teritoria, neboť tato jsou již obsazena staršími
páry. Tyto kritéria by měli ochránci přírody vidět
a já bych je také rád viděl, jak pomáhají zvěři buď
přikrmováním nebo jinou bohulibou činností
a nejen vymýšlením, co by se dalo ještě ochránit.
Ono za chvíli stejně nebude co, jelikož se o to postarají všichni hladoví predátoři, kteří se nakonec
začnou požírat sami mezi sebou neboť již žádná
a ani ta uměle odchovaná zvěř v revíru nebude.
Nyní však řeší naše sdružení jiné dilema - kde
se bude konat, myslím si, již tradiční Myslivecký
večer, pořádaný naším sdružením Cerony. Jelikož Obecní úřad bude v letních měsících prodělávat celkovou rekonstrukci objektu a přilehlých
prostor, nebude možné zde zábavu pořádat. Snad
něco vymyslíme!
V měsíci únoru proběhlo sčítání zvěře. V daný
den se v celé naší republice všechna myslivecká
sdružení vydala do své honitby počítat stavy zvěře. Myslivci jdoucí honitbou v rojnici mají za úkol
sčítat všechnu zvěř, kterou vidí po dobu průchodu
honitbou. Dne 23. února, kdy sčítání probíhalo,
byla v naší obci menší sněhová vánice, takže sčítástrana 20

ní bylo velmi obtížné.
Nyní trochu z jiného soudku. Jak již všichni
asi víte, probíhá Operačním programem životního prostředí Plán péče o navrhovanou přírodní
památku Kněžpolský les. Celý dokument je k nahlédnutí na obecním úřadu Babice nebo na www:
http://www.kr-zlinsky.cz/plan-pece-o-navrhovanou-prirodni-pamatku-knezpolsky-les-aktuality-7678.html. Po přečtení jsem dospěl k názoru, že
se jedná hlavně o zachování dřevní hmoty, nekácení lesa, umožnění záplav lesa a omezení některých
činností zabraňující obnově lesa a jeho živočichů.
Hlavní ohrožené druhy jsou dva, brouk a rybka.
Ve stručnosti popíši o které druhy se jedná:
Páchník hnědý
Páchníci obývají dutiny kmenů listnatých dřevin, přednostně dubů, dále lip, vrb, buků lesních
a ovocných kultivarů např. třešní, hrušní, jabloní.
Osidlují jak dutiny u paty kmene, kmen samotný tak i silné větve živné dřeviny. Předpokládaná
doba jejich života je jeden měsíc. Většinu času tráví v dutině, převážně zahrabáni v trouchu. Posledně sledovaný a zjištěný v roce 2010.
Hořavka duhová
Hořavka obývá stojaté či pomalu proudící vody
nižších poloh (rybníky, ramena toků, kanály aj.),
v zimě se zde přesouvá do proudných úseků. Zdržuje se v hejnech a jako potrava jí slouží řasy, rozsivky a rostlinný detrit.Vzhledem ke způsobu rozmnožování se jedná o ostrakofilní druh, který ke
svému rozmnožování potřebuje přítomnost velkých vodních mlžů, a to zejména velevrubů nebo
škeblí, kterým klade jikry do žaberní dutiny v období od dubna do června, výjimečně až do srpna.
Z jiker se v mlži vykulí plůdek, který se zde chráněn
ještě po nějakou dobu vyvíjí, než je mlžem vypuzen
do volného prostředí. Zde na Moravě se vyskytuje
ve všech hlavních povodích, ale nikde ne masově.
To bych pochopil, že tyto dva druhy jsou na
seznamu ohrožených druhů. Co mi však neunikJaro/2013
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lo v závěru celé studie je to, že v Plánu zásahu
a opatření se mimo jiné hovoří v článku 3.1.1 pod
písmenem: h)
Nezavádět nové intenzivní chovy zvěře (např.
obory, bažantnice, farmové chovy) na plochách
(segmentech) přírodních typů stanovišť reprezentujících předměty ochrany v konkrétní lokalitě chráněné oblasti. Škody mohou způsobovat
také vodní ptáci, nejsilněji často vysazované polokrotké divoké kachny a také labutě.
Tímto autor studie patrně myslí na náš umělý
odchov kachen na Babických jezerech, což je jedna z činností a zálib našeho sdružení. Co mi však
nejde na rozum, je také to, že celou tuto chráněnou oblast protíná cyklostezka, kde její účastníci,
dle mého názoru, budou narušovat klidné prostředí chráněné oblasti. To nemluvím o tom jak
se někteří „sportovci“ chovají.
Chtěl bych jen vzkázat, že Myslivost v sobě
zahrnuje i další aspekty - zejména chovy zvěře,
obornictví, bažantnictví, ochranu zvěře a jejích
biotopů, osvětu, mysliveckou kynologii a samozřejmě dodržování mysliveckých zvyků a tradic
jako používání myslivecké mluvy, úlomků, zálomků, konání výřadů a výloží, pasování. Historicky jde o tradiční škálu činností zahrnujících
v sobě prvky ochrany přírody i zvěře používající
své vlastní metody, tradiční mluvu, zachovávající zvyky a tradice a v neposlední řadě filozofii
a etiku. Součástí myslivecké filozofie a etiky je
především vyjádření uvědomění si odpovědnosti, kterou myslivci vůči přírodě a zvěři v ní mají.
Myslivecká etika, v níž je vyjádřena celá řada nepsaných pravidel, která jsou myslivci dodržována, se prolíná celým dlouhým vývojem myslivosti, během něhož se jejich obsah poněkud měnil,

avšak její dodržování je znakem odpovědnosti
myslivce. Součástí myslivecké filozofie je uvědomění si toho, že zvěř je neoddělitelnou a důležitou součástí přírody, kterou jsou myslivci povinni
zachovat pro další generace. Mysliveckou filozofii
lze vyjádřit tak, že samo střílení myslivce nedělá.
Ostatně myslivec nechová zvěř proto, aby ji střílel, ale střílí ji, nemocnou, přestárlou či nadpočetnou. Chová ji, aby ji choval. Jen ten, kdo se
těší ze zvěře a lesa, i když to kolem nebouchá, kdo
v přírodě pobývá i v době hájení zvěře, když pole
i les jsou zamrzlé a zaváté, když je málo potravy
a zvěř ohrožuje smrt, kdo zvěř v tomto období
ochraňuje, ten je pravým myslivcem. A jak se
chová ochránce přírody? To nechám na vašem
uvážení. Toť můj osobní názor na celou věc.

KALENDÁRIUM
10. 3. 2013
12. 3. 2013
13. 3. 2013
14. 3. 2013
16. 3. 2013
17. 3. 2013
18. 3. 2013
19. 3. 2013
20. 3. 2013
Jaro/2013

Káně rousná odlétá do svých severských hnízdišť
Středně staří jeleni shazují paroží
Začíná kaňkování psíků mývalovitých
Jarní tah sluk
Vyséváme stratifikovaná semena habru, javoru, jírovce a jeřábu
Začínají kvést sasanky
Hnízdí husa velká
Setkáváme se s mladými zajíčky
Hnízdí kachna divoká
Jednatel a místopředseda Bc. Mário Mikulka
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ZAHRÁDKÁŘI
Nejprve mám pro vás, čtenáře Babického
zpravodaje, dvě informace Českého zahrádkářského svazu:
Změny při prodeji zahrádek získaných od státu:
Od ledna 2013 začal platit zákon č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu, který výrazným způsobem mění postup prodeje zahrádek
získaných úplatným převodem od státu na základě zákona č. 95/1999 Sb. Tento zákon již neobsahuje zvýhodnění zahrádkářů. Postup prodeje
zahrádky, kdy majitel nabídnul na základě předkupního práva pozemek Pozemkovému fondu za
stejnou cenu, za kterou pozemek získal, a ten pak
pozemek dále prodal za obdobných podmínek
novému zájemci, již neplatí.
Pochlubte se svými zahrádkami:
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje pro své členy fotosoutěž „Naše zahrádková osada“. Nejlepší
snímek z každého kraje ČR, který splní i technické požadavky, zveřejníme v Kalendáři ČZS pro
rok 2014 a oceníme odměnou 500 Kč. Více na
www.zahradkari.cz/soutez/foto/.
Mnozí z nás již začali pracovat na svých zahrádkách a políčkách. Koncem března můžeme
v teplejších oblastech začít s výsevy kořenové
zeleniny - mrkev, petržel, černý kořen (používáme ředkvičku a salát jako značkovací plodiny
a vyséváme do hluboce zkypřené půdy), dále
špenát, kozlíček polníček a postupně i další druhy na teplotu méně náročných zelenin. Na zvlášť
chráněných stanovištích vyséváme nejdříve salát
a kedlubny, koncem března se vysévají i ostatní
brukvovité. Vyséváme také cibuli nebo vysazujeme sazečku, šalotku a stroužky jarního česneku.
Přestože se jedná hlavně o zeleniny méně náročné, které klíčí a rostou při nízkých teplotách,
je vhodné při jejich pěstování využít netkanou
textilii. Ta je ochrání před případnými silnějšími
mrazy. V bramborářských oblastech, pokud je
půda již prohřátá, je možné podle vývoje počasí
začít s výsadbou raných brambor. Při využití přistrana 22

krývky z netkané textilie je možná výsadba i dříve. Půdu je nutné zpracovat do hloubky 20 cm.
Hlízy vysazujeme do hloubky odpovídající minimální průměrné velikosti hlíz (lépe 1,5 násobek)
a teplota půdy v době výsadby se má pohybovat
v rozmezí 6-9 °C. Co se píše v časopisu Zahrádkář o kvalitě raných brambor? Brambory pro nás
nejsou jen oblíbenou a chutnou potravinou, ale
i potravinou velmi hodnotnou, neboť obsahují
energeticky a nutričně významné látky. Bez nadsázky můžeme říci, že jsou nejlepším potravinovým koncentrátem na světě. Jejich hlavní zásobní látkou je energeticky bohatý škrob, přesto je
celková energetická hodnota brambor poměrně
nízká (výrazně nižší v porovnání s moučnými
výrobky z obilnin), protože hlízy obsahují asi
70-80 % vody. Ceníme si u nich obsah ochranných látek - vitaminů, minerálií a antioxidantů.
Z vitaminů nám poskytují především vitamin C,
na nějž jsou po sklizni bohatší než jablka, v menším množství obsahují vitaminy skupiny B. Na
začátku března jsem pořídila několik fotografií
prvních květů – poslů jara: největší radost mi udělala kvetoucí čemeřice na zahrádce pana Stanislava
Janů st., a tak se chci o tu krásu podělit i s vámi.

Dne 17. února se konala členská schůze ZO
Českého zahrádkářského svazu Babice. Této
schůze se zúčastnily i čtyři nové členky, přijaté
do svazu v únoru 2013. I nadále platí, že prvořadým úkolem pro nás všechny je získávání nových
Jaro/2013

Babický zpravodaj
členů do našich řad. Životního jubilea 85 let se
v letošním roce dožijí tři členové naší základní organizace, pan Alois Cablík, Hynek Mitáček a Jan
Grebeň. První, komu jsme letos k významnému
životnímu jubileu popřáli, byl pan Alois Cablík,
dlouholetý vedoucí pracovník pálenice.

Pozvánky na výstavy.
Na jarní měsíce mám pro vás, čtenáře, připraveno několik pozvání na výstavy, které se pořádají v přijatelné vzdálenosti od naší obce, kam se dá
přijet třeba i vlakem.
Duben:
V Brně Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40, bude od 5. 4. do 21. 4. pořádaná výstava s názvem “ Pohádkové krajinky
ze sukulentních rostlin“. Na výstavě uvidíte přes
200 exponátů a řadu novinek. V dubnu budou
mnohé sukulenty již v plném květu.
Velká jarní výstava skalniček, kvetoucích
v dubnu, bude probíhat v Ostravě-Porubě, ve
Stanici mladých přírodovědců, na ul. Čkalovova,
ve dnech 25. a 26. 4. Na výstavě bude zajištěna
odborná poradna a prodej rostlin.
Od 25. do 28. 4. navštivte tradiční jarní
etapu Flory Olomouc, jejíž součástí jsou jarní zahradnické trhy a veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a potřeb.
Květen:
Od 3. do 5. května proběhne v Rožnově pod
Radhoštěm 4. ročník jarních zahradnických trhů
– VALAŠSKÁ ZAHRADA. Těšit se můžete na
prodej balkónovek, trvalek, léčivek, okrasných
dřevin, zahradního nábytku, chemie, keramiky.
Zajištěn je i program pro děti. Otevřeno denně
od 8 do 17 hod., vstupné 50,-/30,- Kč. K dobré
Jaro/2013

náladě bude hrát cimbálová muzika Radhošť.
V Kroměříži bude dne 4. května zahájen
37. ročník celostátních prodejních zahradních
výstav Floria a 1. ročník speciální výstavy jarních
cibulovin – tulipánů a narcisů. Zahradní výstava Floria JARO 2013 v Kroměříži bude probíhat
do 12. 5. a zůstane v mnohém tradiční. Zejména
v kvalitní nabídce zahradnických center, v široké
nabídce květin, stromků, keřů, sazenic a zahradního zboží. To, že byste na výstavě Floria JARO
2013 nenašli většinu „svých“ kvalitních zahradníků z Věžek se bát nemusíte. Zahrady na výstavišti v Kroměříži navrhovali a realizovali právě
zahradníci z Věžek, kteří na Florii léta vystavovali
a právě tito zahradníci pomáhali vytvořit jedinečné zahrady nového výstaviště v Kroměříži.
Na závěr vás, milí čtenáři, chci informovat
o tom, že dne 11. 3. byla zahájena na Krájance rekonstrukce vstupní haly a sociálního zařízení. Práce mají být dokončeny do konce měsíce března.
Až bude dílo dokončeno, věříme, že občané z naší
obce, kteří budou chtít pořádat nějakou rodinnou oslavu, si k tomu vyberou právě Krájanku. Po
ukončení akce vás budeme informovat o tom, jak
to vypadalo na Krájance před a po rekonstrukci,
vystavením fotografií v naší zahrádkářské vitrínce.
Nyní alespoň dvě fotografie pořízené první a druhý den probíhající rekonstrukce.

Za ZO ČZS Babice, Jiřina Grebeňová
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Rybáři
Přátelé, kamarádi.
Máme tady rok 2013 a s ním i první splněné
úkoly. Prvním úkolem bylo rozjet brigádnickou činnost. V letošním roce soustřeďujeme
pozornost na huštěnovickou stranu a to konkrétně na revír Výrovka. Ne, že by bylo na našem katastru málo práce, ale i v Huštěnovicích
jsou rybáři, kteří zajdou pomoci k nám a určitě
si chtějí i oni zachytat na krásném a upraveném
revíru. Provádíme zde prořezávku náletových
dřevin a odstraňujeme stromy, které zde náš
„kamarád” bobr nemilosrdně poslal k zemi.
V tom horším případě stromy spadly do vody
a to už je práce složitější a musí nám pomáhat
těžká technika.
Dalším úkolem bylo zvolit nový výbor
MRS MS Babice na volební období 2013 –
2016. Volba nového výboru proběhla v KD
v Babicích 23. února. Jako je už tradicí, tak této
členské schůze se zúčastnilo pouze 10% z celkového počtu naší členské základny. Což je velká škoda, očekávali jsme hlavně zájem mladších ročníků. Nicméně se nový výbor podařilo
zvolit a zde vám předložím jeho složení:

tombola. O pěkném počasí, které objednáváme
každoročně, tady ani psát nemusím :o))
Dětské rybářské závody: 1. června 2013 na
revíru Babice 2
Rybařit může každý do 16. let- není nutný rybářský lístek, je důležité mít na co lovit.
A ptáte se, kolik bude stát startovné pro děti? Děti
budou lovit zdarma.
Rybářské závody: 15. – 16. června 2013
na revíru Babice 1 a Babice 2, lovit se bude
od 10 do 10 hodin (24 hodin).
Startovné pro dospělé závodníky (16 až 100let) 250 Kč.
Startovné pro mladší 16. let je 100 Kč.
Případné dotazy rádi zodpovíme na našich stránkách http://www.rybariuhbabice.estranky.cz
S pozdravem „Petrův zdar” Dostálek Dušan,
člen výboru MRS MS Babice

Býček Milan, Babice
Předseda
Pištěk Jan, Babice
Místopředseda - jednatel
Dostálek Dušan, Tupesy
Brigádní referent,
webové stránky
Ing. Maňásek Tomáš, Huštěnovice
Hlavní brigádní referent
Kašný František, Babice
Brigádní referent
Jurák Pavel, Huštěnovice
Náhradník
Píža Zdenek, Sušice
Náhradník
Dalším úkolem je uspořádat v červnu rybářské závody
pro ty nejmenší a závody pro
starší a pokročilé. Zveme nejenom rybáře, ale i diváky, pro
které bude jako každým rokem
zajištěno občerstvení a bohatá
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BABIČTÍ (21)
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.

NEJEN O JAŘE
Den, kdy jsem si povídala s panem Stanislavem Janů, zasypávaly Babice přívaly sněhu a zima
ukázala svou plnou sílu i krásu. Naše téma, ale už
jakoby přibližovalo jarní dny. Pan Janů vyprávěl
o ptácích, kteří žijí v okolí a hlavně těch, jež
k nám každoročně přilétají. Obdivovala jsem,
kolik má znalostí a to, s jakým zapálením dovede každého ptačího zpěváčka popsat. Jak říká:
„O přírodu jsem se zajímal už jako malý kluk,
i proto jsem se šel vyučit lesníkem.“ I když život
jej zavál nakonec k jinému řemeslu, v srdci mu
láska k lesům, vodám a hlavně živočichům, kteří
v nich žijí, zůstala.
Pan Janů pochází z Mikulčic a do Babic se
přistěhoval před víc jak padesáti lety. Tehdy mu
zde chyběly hlavně kopce a jeho milované lesy,
ve kterých strávil díky svému povolání několik let. Postupně začal objevovat krásu krajiny
kolem Moravy a pozorovat život kolem ní. Při
dlouhých procházkách nastudoval každý kout
a zaznamenal snad každého živočicha, který tam
má svůj domov. O svých poznáních umí poutavě
vyprávět. „Když je pěkně, obejdu si denně svůj
rajón kolem Jedničky a Dvojky. Při horším počasí je trasa kratší,“ říká a pokračuje: „Bez procházky každý den by mně jakoby cosi chybělo
a také se musím podívat, co je nového v ptačí říši,
jaké vykvetly či odkvetly květiny a byliny, zda je
všechno jak má být.“ A je opravdu na co se dívat,
o čem přemýšlet. Vždyť kolem Moravy, kanálu
a na přilehlých pozemcích žije několik desítek
druhů ptáků, najdeme tu léčivé byliny, svou prostou krásou nás pohladí květy zdánlivě obyčejných
rostlin. Stačí mít oči otevřené a uši připravené
k vnímání zvuků. Pak se můžeme naučit rozpoznat rozličné ptáky zpěváčky a obdivovat jejich
nádherné zbarvení a zpěv.
Mezi ty nejkrásnější, které můžeme tady vidět, patří jistě ledňáček, který je pro své nádherné
Jaro/2013

žluto modré zbarvení nazýván létajícím drahokamem. Pokud se týká zbarvení, může se jím pyšnit
i žluva hajní, která se dá snadno rozeznat. Je celá
žlutá, jen má tmavá křídla. Další pták, kterého si
můžete při procházkách všimnout, je vlha pestrá.
Zajímavý je u ní způsob, jakým hnízdí. Vyhrabává si nory v břehu kolem vody, často až do hloubky 1,5 metru. Vlha se vyskytuje až v dvaceti dvou
druzích, mezi nimiž jsou malé odlišnosti. Podobné zbarvení má i mandelík hajní, ale ten má svá
hnízda v polích. A co říci o poslovi jara skřivánkovi? Přilétá v únoru, nejdříve se objeví sameček,
aby se postaral o postavení hnízda. Jeho družka
dorazí za sedm až deset dnů už do hotového. Svá
hnízda si tento pták chrání i tím, že nikdy přímo
nevlétne do něj, ale přistane tak do dvaceti metrů
a k hnízdišti jde po zemi. Podobně to můžeme
vysledovat u chocholouše. Za zmínku stojí rovněž rákosník velký, jehož potravou bývají i vosy,
včely, sršni. Nemusí se bát žihadel, protože má
poměrně dlouhý zobák, takže píchnutí mu neublíží. Nebojí se ani kukačky, kterou k sobě prostě
nepřipustí, takže do jeho hnízda vajíčka nezanese. Ptákem, k němuž bychom mohli přiřadit přívlastek cestovatel, je hýl obecný. Ten se tady objevuje sporadicky, a to jednou za pět až deset let.
V omezeném množství tu máme i břehuli. Jejímu ubývání napomohly stavby chat na Uhliskách
a časté zásahy do břehů kolem vodních ploch.
Protože právě v těch břehule hnízdí. Ještě před
dvaceti roky jsme mohli napočítat až 300 kusů
těchto milých ptáčků. Ale vraťme se k těm, kteří
ještě naštěstí zůstávají a mohou nás stále těšit třeba zpěvem. Mezi největší zpěváky našeho okolí
patří krkavci, vrány, havrani polní, sojky, straky,
kavky obecné. Kavka navíc dokáže při chovu
v zajetí napodobit lidský hlas, protože její hlasivky jsou seřazeny tak jako u slavíka či dalších pěnic „A ty kose, černý ptáku…,“ zpívá se v jedné
písničce. Tak ani my na něj nesmíme zapomestrana 25
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nout. Jsou dva druhy kosů – černý a horský (ten
žije v horách jako jsou Beskydy, Jeseníky). My se
můžeme těšit ze společnosti kosa černého. Ostatně příjemný je nám pohled i na zdánlivě obyčejné
kačeny, kterým můžeme zajít dát něco dobrého
„do zobáku“ k Baťovu kanálu či k potoku. Třeba se nám podaří uvidět mezi nimi černo bílého
poláka, který se svým zbarvením z tohoto druhu
vymyká.
Samostatnou kapitolu by si zasloužil sedmihlásek hajní, který se vyskytuje hojně v našich
zahradách. „Patří k těm, které mám z ptačí říše
nejraději,“ přiznává se p. Janů. Dalo by se říct, že
je to pták s absolutním sluchem, který dokáže napodobovat snad všechny „pěvce“. Sedmihlásek
je sólistou, jeho zpěv se ozývá hlavně v noci, kdy

ostatní ptáci spí. V Babicích se mu daří, protože
díky velké výsadbě ovocných stromů, která byla
v padesátých letech minulého století, má tady stále dobré podmínky.
S panem Janů se opravdu dobře sedělo, protože jeho koníček je zajímavý a ocenila jsem i to,
že stále studuje odbornou literaturu a vzdělává se.
Domluvili jsme se, že v některém z dalších čísel
zpravodaje bychom napsali povídání o Kněžpolském lese, kam rád jezdívá v každé roční období. „Nádherně je tam hlavně na podzim, kdy se
stromy obléknou do pestrobarevných šatů a je
tam takové zvláštní světlo. Stačí opravdu si jen
sednout, poslouchat a dívat se…,“ uzavírá naše
vyprávění.
Marie Dostálková

Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
26. leden - Halový tenisový turnaj čtyřher
Proběhl v Kostelanech u Kroměříže a zúčastnilo se celkem pět dvojic.
Výsledky:
1. místo – Miroslav
Koukal a Oldřich Belant
2. místo - Jaroslav
Říha a Bohumil Huťka
3. místo - Ivan Pjevič a
Petr Macháček
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2. únor – Turnaj ve stolním tenise žáků
Akce se zúčastnilo dvanáct žáků ZŠ Babice, kteří
byli rozděleni do tří kategorií.
Výsledky:
Kluci 4. – 7. třída:
1. místo: Marek Maňásek 5. třída
2. místo: Tomáš Hořinka 4. třída
3. místo: Matěj Lanšperk 7. třída
Kluci 8. – 9. třída:
1. místo: Michal Harásek 9. třída
2. místo: Mirek Prokeš 8. třída
3. místo: David Bartoň 8. třída
Holky 8. – 9. třída:
1. místo: Kristýna Habáňová 9. třída
2. místo: Kamila Trvajová 9. třída
3. místo: Michaela Hořínková 9. třída

Babičtí hokejisté mají formu
26. 12. 2012 proběhl na zimním stadionu
v Uherském Hradišti Štěpánský turnaj
v ledním hokeji. Za účasti čtyř mužstev
se ho zúčastnili i hokejisté z Babic.
V prvním zápase porazili výběr hokejistů z Uherského Hradiště 7:1 a postoupili
přímo do finále, kde na ně čekali hokejisté z Nedakonic, hrající okresní hokejovou ligu. Finále se hrálo velmi tvrdě
a hokejisté z Nedakonic to brali velmi
prestižně. Babice nakonec po perfektním
výkonu vyhrály 6:2 a staly se překvapivým vítězem turnaje.
Sestava: Salvet - Hejda M., Řezníček R.,
Valenta, Březík - Mikoška, Doležal, Lanšperk J., Hejda D., Gablas, Kowalczyk
a Kollár.
9. 3. 2013 proběhlo na zimním stadionu v Uherském Ostrohu už celkem třetí přátelské mezinárodní utkání v ledním hokeji mezi mužstvy HC Babice
a HC Bzince pod Javorinou. Utkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, protože hráči obou mužstev se už velmi dobře
znají. I ve třetím vzájemném utkání domiJaro/2013
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novali hokejisté z Babic a svého
soupeře přestříleli 13:2. Nejlepším hráčem domácího mužstva
byl vyhlášen Rostislav Mikoška,
autor tří branek.
Góly domácích - Mikoška 3,
Řezníček J. 2, Hejda D. 2, Březík,
Matuš, Lanšperk J., Kraváček,
Hejda M. a Kowalczyk.
Sestava: Lukáš - Hejda M., Vaščák, Valenta, Březík, Býček - Mikoška, Řezníček R., Lanšperk J.,
Hejda D., Řezníček J., Matuš, Kraváček, Kowalczyk a Kučera.Po zápase proběhlo v kulturním domě
v Babicích za účasti obou starostů
přátelské posezení obou mužstev.
L. Salvet

Z obecní kroniky
Tak se žilo v Babicích před šedesáti lety: 1953
Zemědělství. Počasí.
Celý rok byl celkem suchý a jen v jarních
měsících trochu pršelo. Největší sucho se
projevilo v podzimních měsících, kdy nebylo
možno orat a zaseti ozimy. Průměrná roční
teplota byla dosti vysoká a v mnohých studnách se projevil značný pokles vody. Pokles
byl zaviněn vysycháním potoků, poklesem
vody v zavodňovacím kanále a v řece Moravě. V řečišti Moravy tekl jen nízký pruh vody
a nebyl hlubší nad kolena dospělého člověka.
Pěšiny, cesty a pole byly hluboko rozpukány.
Nevyskytly se žádné živelné pohromy.
Úprava ulic.
Obcí vede Pomoravská silnice a z estetického stanoviska je nutno dbát o pěkný vzhled
obce. Bohužel při vstupu do Babic vítá každého na Ceronech „Žabárna“. Bývala tu kdysi
u Sušického potoka zapáchající louže, kterou
zavezla Fruta. Pak se toto místo stalo oblíbeným
smetištěm, na které kdekdo sypal popel, vyhazoval staré hrnce, sklo atd. O úpravu se zatím
nestará nikdo. Další „ozdobou“ Ceron je Sušicstrana 28

ký potok, kde zahnívající odpadky Fruty v letním
období šíří nepěkný zápach. Na Křivé straně je
to „Luža“, která bývá v létě semeništěm komárů,
dokud nevyschne. Jen několik občanů má před
domy záhony květin. Květinové zahrádky má téměř celé Záhumení a Souhrady. Bude nutno přesvědčit občany, aby si upravili okolí svých domů.
Pravou a nejkrásnější ozdobou obce jsou nespočetné kvetoucí ovocné stromy.
Kanalizace. Studny.
Po stránce hygienické je v obci mnoho
a mnoho práce. Především zde není společný
vodovod, který by dodával do všech domů nezávadnou vodu. Téměř na každém dvoře je studna,
o níž nelze říci, že má předepsanou vzdálenost
od hnojiště nebo okapu. Veřejné studny jsou
v Chaloupkách, na Křivé straně před domem
J. Laholy, na Zbězích před domem J. Čevely
č. 108, před domem Ant. Přikryla a u železničního přejezdu na Ceronech. Studny jsou
většinou mělké a vody je dosti, neboť pod celou vesnicí je tekutý písek, napájený vodou
z Moravy. Klesne-li voda v Moravě, klesne také
Jaro/2013

Babický zpravodaj
ve všech studnách. Je zajímavé, že téměř z každé studny je voda jiné chuti a jiné barvy. Tak
voda ze studny J. Dvořáka č. 180 je voda žlutá,
nechutná a u souseda K. Svobody je čistá, měkká. Klesání a stoupání vody ve studnách měří
a pravidelně zaznamenává již po mnoho let
J. Válek. Zřízení společného vodovodu je nejvýš
žádoucí.
Obci schází také kanalizace. Voda se silnic sté-

ká do příkopů a odtud do potoků, které protékají obcí. Pouze na Zbězích je kanál do potoka.
Také část Záhumení má kanál. O čistotě a úpravě potoků nelze mluvit. Většina občanů používá potoků jako smetiště, ač jsou často rozhlasem upozorňováni a vyzýváni, aby tak nečinili.
Tím, že jsou v potocích různé zbytky, udržuje
se tam hodně potkanů. Voda Sušického potoka
je znečišťována odpadky z místní Fruty.

HRKÁNÍ

hrkávky. Šlo se po dvojicích podle velikosti
a odměna za hrkání se rozdělovala stejným
„klíčem“. Velcí měli víc, malí málo.
4. Skupinu hrkačů „opečovávali“ jeden až dva
větší kluci. Samozřejmě jen ti, co už měli
z minulých let za sebou účast coby tragačáři a byli v závěrečných třídách školy (měštanky). V Babicích se jim říkalo kapráli,
ale v Kudlovicích to byli páni, v Traplicích
poručníci, v Jankovicích párovníci. Jejich
hlavním úkolem bylo starat se o pořádek,
organizaci, ale také o vybírání a rozdělování peněz za hrkání.
5. Největším zážitkem bylo ranní klepání.
Spávalo se u někoho na půdě v seně a nejstarší se celou noc střídali na hlídkách, aby
z cizího úseku nepřišli vyhrkat. Při hrkání
za jednotlivé úseky nakrátko zmizelo přátelství mezi kluky a rozpadly se i leckteré
příbuzenské vazby. Prostě uhájit svůj úsek
byla otázka cti.
Snad každý z hrkačů má v paměti nějakou tu
historku spojenou s tímto krásným obdobím.
A tady je příběh Františka Maňáska: „Ceróňáci spávali u mého strýce Slávka. Byl to chlap
jak hora a svým vzezřením budil respekt. Při
jednom hrkání jsme my, Záhumeňáci, byli nachystaní, že tentokrát to Ceróňákom dáme. Po
půlnoci, kdy se už mohlo, jsme vyrazili. Bylo
nás patnáct (urýpanců) a šel z nás strach. Ale
enom necelých sto metrů. To už bylo slyšet
Ceróňany a jejich výkřiky „strýčku, jedů nám
vyhrčat!“ Nehlédali dobře, ale nespali. Zato
strýček Slávek spal, ale neváhal. Vyletěl bosky
a v podvlékačkách a hnal nás bičem. Tož tak
jsme jim tenkrát nevyhrčali.“

Hrkání, hrčení, klepání … kouzelná slova,
při nichž se každý kluk či chlap zasní, protože
většina z nich prožila na vlastní kůži tento velký chlapecký „svátek.“ Velmi zajímavě o něm
vyprávěl Ing. František Maňásek na březnovém
setkání Klubu důchodců. A bylo by škoda se
nepodělit o historii i současnost tohoto předvelikonočního zvyku, který má v Babicích stálou
tradici.
„Téměř v celé katolické Evropě byl až do dvacátého století rozšířen velikonoční obyčej chodit v pašijových dnech dům od domu s různými
klapačkami a řehtačkami oznamovat poledne
a klekání,“ přibližuje František Maňásek pojem
hrkání a pokračuje: „Zavazování či podvazování zvonů je většinou zdůvodňováno tím, že po
dobu smutku velikonočního týdne zvony odletěly do Říma nebo že umlčení zvonů symbolicky znázorňuje mlčení apoštolů v době utrpení,
ukřižování a z mrtvých vstání Krista.“
A jaká byla nepsaná pravidla babického hrkání? Ta shrnul František Maňásek do těchto
bodů:
1. Důležité bylo rozdělení úseků v dědině, což
představovalo i rozdělení práv a povinností pro hrkače. V Babicích jich bylo a stále je
pět. Dědina, Záhumení, Chalúpky, Souhrady
a Zběhy, Cerony a Sušicko.
2. Hrkání začínalo po modlitbě u kříže, který
stál v tom kterém úseku. Dědina měla začátek u kostela a Cerony pak u zvonice, která už
bohužel nestojí.
3. Podle věku hrkačů se používaly nástroje-hrkače. Velcí měli tragače, menší klepače a malí
Jaro/2013
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Zdá se, že pravidla babického hrkání se od
těch dob moc nezměnila. Pravda, nějaké odchylky zaznamenala. Jako například, že už
i malí hrkači mají tragače, výslužkou jsou,
kromě nějaké té koruny, různé sladkosti (dřív
to bývaly ořechy, krájanky, jablka). Nu a nespává se na seně, ale stráž se drží u ohňů v tom
kterém úseku. A je tu i jedna zcela nová tradice. V předvelikonoční době si starosta sezve

kaprály ze všech úseků na obec a promluví jim
do duše. Aby hájili úseky jim svěřené se ctí.
A na závěr jedno přání, kterým ukončil František Maňásek své vzpomínání na hrkání svého dětství: „Věřím, že v Babicích tradice hrkání
bude pokračovat, protože pohodlí u počítače
a televize nemůže správného kluka nadchnout.“
Děkujeme za vyprávění.
Marie Dostálková

KROJOVÝ PLES 2013
V sobotu dne 23. února 2013 hodová chasa uspořádala již po třetí v řadě krojový ples.
Od roku 2011 se snažíme tuto tradici obnovit
a udržet.
Letos jsme zpestřili večer Českou besedou,
stejně jako předloni. Besedu předtančilo dvanáct párů, a to osm z Babic a čtyři páry z Nedakonic. Jsme rádi, že nás nenechali na holičkách,
i když měli na programu jinou akci. Přizvaní byli také hosté z Buchlovic, Nedachlebic
a Mutěnic, kteří na poslední chvíli svou taneční
účast odřekli, ale plesu se zúčastnili. Po vydařeném odtančení České besedy následovala volná zábava, zpestřená zpěvem ženského sboru
z Kudlovic. K tanci a poslechu nám zvesela hrála dechová hudba Staroměstská kapela.
Letos, podle našeho očekávání, přišlo méně
návštěvníků než v předcházejících letech, ale
k 170 lidem to nemělo daleko.
Pro návštěvníky jsme měli připravenu velmi bohatou tombolu čítající 170 cen. Není proto
tajností, že o lístky do tomboly
byl nebývalý zájem.
Českou besedu jsme tančili
nejenom u nás v Babicích, ale
také v Nedakonicích a Mutěnicích, kde jsme reprezentovali
naši obec.
S nacvičováním České besedy nám od ledna začal pomáhat
pan Zdeněk Kroča, kterému patří velký dík za snahu a pevné
strana 30

nervy při nedělních zkouškách.
Ano, tanečky byly sice pod jeho taktovkou,
ale zbytek veškeré organizace byl pouze a pouze na nás, na hodové chase. I když nakonec
neúspěšně, mnoho času jsme věnovali zajišťování tanečníků besedy, kteří ovšem kvůli řádící chřipkové epidemii účast v hojném počtu
odmítali. I přes mrazivé dny jsme obešli celou
obec s předprodejem a osobně vás pozvali na
krojové veselí. Také na tombole jsme si dali záležet. Na ty šťastnější čekaly krojové součástky,
plavba lodí, drobné spotřebiče nebo hodnotné
poukazy. V neposlední řadě bylo důležité zajistit občerstvení, aby si každý přišel na své, celý
bezproblémový průběh večera, a také spoustu
dalších věcí a záležitostí, které k pořádání akcí
patří, a které nás stály mnoho času, a starostí.
Proto doufáme, že všichni ti, co se přišli poba-
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vit, zatančit si a popít, se dobře
bavili a ples si užili stejně jako
my.
A na závěr: velké DĚKUJI patří zejména obci Babice
za finanční příspěvek, všem
sponzorům, kteří nám poskytli krásné a hodnotné dary
do tomboly, panu Kročovi za
nacvičení besedy, paní Palánkové a Červenkové za hlídání
kabátů v průběhu plesu, paní
Korvasové a Papayové za zodpovědnou a pečlivou práci
ve směnárně, všem rodičům
a prarodičům za připravení
krojů, tanečníkům z Nedakonic, muzice ze Starého Města,
ženskému sboru z Kudlovic.
Největší dík však patří všem
zúčastněným, kteří nás přišli
podpořit i přes tu velkou sněhovou nadílku, a hlavně těm,
kteří přišli v kroji, protože
toho si ceníme nejvíce.
Za rok se na Vás srdečně těšíme s předtančením Moravské
besedy.
Babická chasa
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Hrkání v Babicích
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Zavítejte do světa barev, vůní a neotřelých designů

U modrého anděla
Výroba a prodej mýdla a dárkových předmětů
ů
Mgr. Martina Kryšková
Babice 460, 687 03
www.u-modreho-andela.cz
mobil: 608 433 400
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PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2013
BŘEZEN – KVĚTEN
24. 3.

Babický slavíček – 15:00, KD

5. 4.

Noc s Andersenem

11. 4.

Indie – cestopisná beseda Hanky Kolaříkové – 18:30 hod., knihovna

13. 4.

Dětský bazárek – od 12:30 – 16:00, KD

25. 4.

Beseda s důchodci – 13:00, KD

27. 4.

Zájezd na Floru Olomouc

3. 5.

Humanitární sbírka – 14:00 – 18:00, sběrný dvůr

4. 5.

Humanitární sbírka – 8:00 – 10:00, sběrný dvůr

12. 5.

Den matek – 15:00, KD
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Stalo se

9. únor 2013 - Společenský ples SRPDŠ s polonézou žáků 9. třídy ZŠ Babice

23. únor 2013 - Krojový ples

Březen – měsíc čtenářů

Příjemné prožití
velikonočních
svátků přeje
redakční rada
zpravodaje
7. březen 2013 - Klub důchodců
Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 500 ks.
Redakční rada: Zoja Chodúrová, Marie Šuranská, Marie Dostálková, drobné kresby Iva Bičanová
Babický zpravodaj najdete na internetové adrese: www.babice.eu, e-mail: zpravodaj@babice.eu

Reg. číslo: MK ČR E 11712. Neprošlo jazykovou úpravou!

strana 36

Grafická úprava a tisk: Vydavatelství Petr Brázda, Břeclav

Jaro/2013

