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PODZIM
Vlaštovky odtáhly za teplem,
čáp z komína zmizel.
Ze strnišť vítr dofoukal
a hospodář pole pooral.
I listí stromů odvál čas.
Rána jsou chladná, plná rosy,
mraky se v mlze ztrácí.
Den čím dál víc a víc se krátí.
Už PODZIM zas je tady.
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USNESENÍ č. 11/2012
z jednání zastupitelstva obce ze dne 21. 6. 2012
995/15, 995/21, 995/22,
ní: ÚSC bude přísně respekZastupitelstvo obce po protovat
159/5, 995/23 od ŘSD ČR
jednání bodů programu:
- § 16 odst. 2, Zákona
obci Babice.
Schvaluje:
250/2000Sb., o rozpočtových
1. Prodej části pozemku p. č. 6. Pronájem pozemku části
2
pravidlech územních rozpozemku
p.
č.
914
Pavlovi
1390/2 o výměře cca 70m ,
2
počtů.
Čermákovi 8 775Kč/rok.
za 350Kč/m manželům Lap7. Pronájem přístřešku ve dvo- - Zákon č. 262/2006, § 252
číkovým.
odst. 1 až 3
ře NS Stanislavu Řimákovi
2. Prodej části pozemku p. č.
2
- ČÚS 701 bod 5.2 a 5.3
za cenu 3000Kč/rok.
1390/2 výměře cca 100m , za
2
cenu 350Kč/m manželům 8. Závěrečný účet za rok 2011 9. Rozpočtové opatření č. 1
s výhradou ke zjištěným 10.Ukončení smlouvy na dodávMlčákovým.
ku plynu v obecních budonedostatkům ze závěrečného
3. Prodej části pozemku p. č.
2
přezkoumání hospodaření
vách se společností RWE
130/5 o výměře cca 15 m , za
a uzavření smlouvy o dodávve znění: Při přezkoumání
cenu dle znaleckého posudce plynu se společností E-on.
hospodaření
obce
Babice
za
ku Marii Ferovičové.
rok 2011 byly zjištěny chyby
4. Směnu pozemků p. č. 921/21,
a nedostatky, které nemají Ukládá:
159/1, 921/5, 921/2, 159/13,
závažnost nedostatků uve- starostovi:
159/17 ve vlastnictví obce
dených pod písmenem c) 1. Sledovat evidenci měření
za pozemky p. č. 1278/10,
hladiny vody ve studních
v § 10 odstavce 3 zákona č.
1277/1, 1265/3, 1033/20,
420/2004 Sb. včetně výsled- všem zastupitelům:
1024/2, 995/19 ve vlastnictví
ku hospodaření za rok 2011 1. Aktivně se podílet na přípraŘSD ČR.
vě a organizaci akcí pořádav částce 4 816 062,88 Kč.
5. Darování pozemků p. č.
ných obcí, aktivně se zajímat
Územně samosprávný celek
894/9, 894/10, 997/4, 921/19,
o dění v obci.
přijal
tato
nápravná
opatře921/20, 921/26, 921/27,

USNESENÍ č. 12/2012
z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 8. 2012
láci v Chřibech“, který bude 4. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce po projedpředložen do 33. Výzvy ROP 5. Odvolání Marcela Litoše
nání bodů programu:
z funkce místostarosty obce
SM, prioritní osy 3, oblasti
Schvaluje:
Babice
podpory 3.2.
1. Zajištění vlastního podílu
v předpokládané výši 30%, tj. 2. Prodej pozemku p. č. 615/2
o výměře cca 65m2 a část Neschvaluje:
1 436 909,- Kč, předfinancopozemku p. č. 413/4 o výmě- 1. Richarda Fritschera mísvání žádostí o platbu v předře 50m2 za cenu dle úřednítostarostou
pokládané výši 3 352 785,- Kč,
ho odhadu manželům Krátkrytí provozních výdajů po
Ukládá:
kým.
dobu udržitelnosti projektu
v předpokládané roční výši 3. Prohlášení o vzdání se vlast- starostovi:
nického práva k nemovitosti 1. Sledovat evidenci měření hla185 400Kč z rozpočtu obce
diny vody ve studních.
pozemek p. č. 686/3 o výměBabice v letech 2013 a 2014
2
ře 95m ve prospěch nového Zastupiteli Alexandru Bilíkovi:
na financování projektu
vlastníka: Česká republika.
1. Pomoc při zajištění vypraco„Muzeum – myslivci a pytstrana 2
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vání softwaru pro sledovástránky obce
ní stavu obecních projektů Všem zastupitelům:
a jeho umístění na webové 1. Aktivně se podílet na přípra-

vě a organizaci akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat
o dění v obci.

USNESENÍ č. 13/2012
z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. 9. 2012
Zastupitelstvo obce po projednání
bodů programu:
Schvaluje:
1. Richarda Fritschera místostarostou
Ukládá:

starostovi:
za rok 2011 a I. pol. roku 2012.
1. Sledovat evidenci měření hladi- Všem zastupitelům:
ny vody ve studních.
1. Aktivně se podílet na přípravě
Finančnímu výboru:
a organizaci akcí pořádaných
1. Provést do konce roku 2012
obcí, aktivně se zajímat o dění
kontrolu hospodaření MŚ a ZŠ
v obci.

Vyjádření zastupitelů za KSČM a ČSSD
Dva roky dobře pracoval jako místostarosta naší obce pan Marcel Litoš. Na zastupitelstvu dne 9. 8. 2012
ho zastupitelé za Nezávislé (pět), za Volbu pro Babice (dva) a za KSČM (jeden) z funkce místostarosty
nečekaně odvolali.
Na jednání zastupitelstva 13. 9. 2012 se zeptali přítomní občané na důvod, proč byl odvolán a zda je
pravda co se říká, že pana Marcela Litoše odvolali kvůli tomu, že podpořil ředitelku MŠ Babice. Na to
navrhovatelka odvolání J. Palánková uvedla (s odvolávkou na konzultaci s Ministerstvem vnitra a zákon
o obcích), že důvod uvádět není potřeba. Nikdo další vysvětlení nepodal.
Přítomní občané se k tomu vyjádřili, že čestný člověk by důvod uvedl a že takové odvolání je nemorální
a je to pohrdání voliči.
Od zastupitelů a členů rady obce mají občané právo žádat, aby svoje rozhodnutí veřejně vysvětlili a obhájili.
Podle našich informací měla jedna členka rady naší obce v době setkání obcí Babice v červnu, t.j. 2 dny
před konkurzním řízením na místo ředitelky MŠ Babice, dávat najevo Marcelu Litošovi, že bude odvolaný
z funkce místostarosty, pokud jako člen konkurzní komise podpoří stávající ředitelku MŠ.
Jestli je to pravda, pak mohlo jít o nátlak na člena nezávislé konkurzní komise jmenované radou obce
a pokus o nekalé ovlivňování konkurzního řízení. V takovém případě by měli všichni zastupitelé zvážit,
jestli takové jednání je v souladu s morálním profilem člena rady obce.
zastupitelé Maňásek, Kraváček, Bajaja, Daněk, Pištěk, Býček, Litoš,
Jmenuji se Richard Fritscher, je mi 43 let, jsem
ženatý a mám dvě děti. Zatím jsem strávil v Babicích 11 spokojených let.
Již 17 let pracuji jako učitel 1. stupně ZŠ na jedné
z otrokovických škol.
Minulé volební období jsem pracoval přibližně 2 roky jako zastupitel v zastupitelstvu obce
a nyní již sedmým rokem jsem předsedou Školské
rady při ZŠ Babice. Po odstoupení M. Čevely jsem
se stal v září 2012 zastupitelem obce.
Nabídku funkce místostarosty obce jsem
dostal od svých kolegů z hnutí Nezávislých
Podzim/2012

a hnutí Volba pro Babice a já jsem se rozhodl, po
zvážení situace, tuto nabídku přijmout.
Jak vy, osobně, přispějete k rozvoji obce a jejího
kulturního a společenského života?
Jak jistě víte, naskočil jsem, jak se říká, do rozjetého vlaku událostí v polovině volebního období.
Seznamuji se s projekty obce, sjednávám si informační schůzky s občany Babic, kteří mohou rozšířit
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mé znalosti o obci, postupně navštěvuji zástupce
místních spolků, školská zařízení, DPS aj. Zároveň
se pravidelně účastním jednání se starostou obce.
K rozvoji obce bych rád přispěl především svou
prací, nejčastěji svou pomocí při realizaci chystaných projektů obce (Bezpečný přechod, možnost
realizace kompostárny aj.). Dále bych se chtěl zasadit o zklidnění situace mezi volenými představiteli
v obci – jsem pro konstruktivní, pracovní jednání
v radě i zastupitelstvu obce, nyní již bez napadání
a urážek. Současně ale budu prosazovat volební
program našeho hnutí Nezávislých.
K otázce mého osobního příspěvku k rozvoji

OÚ upozorňuje
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.
Žádáme občany o dodržování Obecně závazné
vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů. A to zejména o pálení pouze v povolenou dobu
tj. ve středu od 12 do 19 hod. 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.
Na obec dochází stížnosti ve věci hlasitého
štěkotu psů od sousedů. Upozorňujeme majitele takových zvířat, že dle ustanovení §127
občanského zákoníku nesmí obtěžovat sousedy
hlukem – kam patří i hlasitý štěkot psů. Občané, kteří se takovým hlukem cítí být obtěžovaní, pak mají možnost podat žalobu u okresního
soudu. Toto řešení je však až jako to poslední –
přednost před tímto řešením by měla mít lidská
strana 4

kulturního a společenského života v obci mohu
poznamenat, že na návrh starosty obce mi byl
zadán úkol zorganizovat letošní babické hody.
Zároveň se budu pravidelně účastnit kulturních
a společenských akcí organizovaných obcí (naposledy to bylo např. Setkání broučků a Utajený
svět). Rád bych také svým zájmem podpořil činnost spolků v obci.
Zajímají mě také náměty či připomínky
o dění v obci od vás, čtenářů Babického zpravodaje. Můžete mi proto poslat e-mail na adresu: fritscher.babice@seznam.cz. Na podepsané příspěvky
budu reagovat.

tolerance, ohleduplnost a dodržování dobrých
sousedských vztahů.
Upozorňujeme občany, že každý dům musí
být opatřený číslem popisným (dle §31, zákona
č. 128/2000S- zákon o obcích).
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.
Pořízením prostorné schránky, umístěné na
přístupném místě usnadňujete nejen doručování
běžné pošty, ale třeba i volebních lístků.
Množí se stížnosti a upozornění na neseriózní podomní prodejce. Bohužel obec nemá
žádné pravomoci jak tomuto jednání zamezit
a i když takový obchodník nahlásí na obecním
úřadě, že se po obci pohybuje – obec za jeho jednání neodpovídá. Je tedy jen na vás, občanech,
aby jste uvážili, koho si pustíte do domu či s kým
podepíšete nějakou smlouvu. Pokud už se stanete obětí nějakého podvodníka, co nejdříve vše
nahlaste na Policii ČR.
Ve vestibulu nákupního střediska je sběrný box
kam můžete zdarma odkládat nepotřebné úsporné žárovky či zářivky.
Podzim/2012

Babický zpravodaj
Svoz nebezpečného odpadu bude 18. 10. 2012
v 16:00hod. ve sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby větší množství plastů
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.

Svoz plastů: 7. 11., 5. 12. 2012
Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je 5. 12. 2012

Podzim/2012
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a úpravy topné soustavy sálů OÚ Babice, která je
nutná pro zpracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele stavby. Zadávací
HŘBITOVNÍ KAPLE – v měsíci září byla
dokumentace musí být nejdříve zaslaná ke kontzahájena oprava hřbitovní kaple. Jedná se přerole na SFŽP a po schválení se může zahájit výbědevším o výměnu a zmenšení oken, dveří. Bude
rové řízení na dodavatele stavby.
položena nová dlažba, provedena rekonstrukce
elektroinstalace a ozvučení a dále bude změněna orientace. Čelo kaple tak bude přímo proti vstupním dveřím. Opravené prostory budou
i nadále sloužit jak církevním tak občanským
BEZPEČNÝ PŘECHOD – ze Státního fonpohřbům. Stavební práce provádí firma Sta- du dopravní infrastruktury z dotačního titulu
vebniny Kodrla. Oprava by měla stát 999 996 Kč, Bezpečný přechod se podařilo získat dotaci na
bude hrazena z obecního rozpočtu a pokud vybudování světelného přechodu na Ceronech
bude příznivé počasí, měla by být dokončena a ostrůvku a osvětlení na Kudlovické křižovatce.
15. 12. 2012.
V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a všechny
KOMPOSTOVÁNÍ – znovu byla podaná na administrativní práce nutné pro zahájení praStátní fond životního prostředí žádost o dotaci cí. Jelikož se jedná z hlediska přípravy o velmi
na vybudování kompostárny. Jedná se o společ- náročnou akci, předpokládá se její dokončení
ný projekt obcí Babice, Kudlovice a Huštěno- až v příštím roce.
vice. V současné době probíhá vyhodnocování
žádostí.

INVESTIČNÍ AKCE

ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN A VÝMĚNA TEPELNÉHO ZDROJE KD – po více
DOTACE ZK – i v letošním roce podporuje
než roce došlo k vyhodnocení žádostí o dota- Zlínský kraj činnost našeho hasičského záchranci. Celkové náklady akce byly vypočteny na ného sboru. Obci byla schválena neinvestiční
9 302 135Kč, dotace z FS 4 753 314 Kč, dotace ze dotace ve výši 26 000Kč.
SFŽP 279 606 Kč, podíl obce 4 269 215 Kč. Firma Hutní projekt vypracovala projektovou dokumentaci na zateplení budovy, výměnu zdroje tepla

Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 - prvňáčci
Naše nové prvňáčky jsme přivítali na slavnostním zahájení školního roku 2012 – 2013 v pondělí
3. září 2012 na Obecním úřadě v Babicích. Starší spolužáci z deváté třídy je doprovodili na jejich první cestě
do školy a jako milou pozornost a vzpomínku na první školní den jim předali pamětní list a kytičku. Starosta obce, pan M. Maňásek, pronesl slavnostní projev
a vyzval ředitelku mateřské školy, paní M. Maňáskovou,
Podzim/2012
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která popřála svým bývalým žáčkům, aby
se jim ve škole dařilo, ředitele základní školy, pana P. Hubáčka a třídní učitelku, paní
J. Schmuttermeierovou, aby se podepsali do pamětní knihy. Překvapením byly
pro děti kornouty plné cukrovinek, které dětem předala zástupkyně SRPDŠ,
paní J. Vlachynská. Nakonec se prvňáčci spolu s rodiči přesunuli v doprovodu
deváťáků do školy, kde je uvítal špalír hlasitě tleskajících žáků školy. Starší kamarádi usadili prvňáčky do lavic a třídní učitelka seznámila děti i rodiče s organizací výuky
v první třídě. S taškou na zádech a s prvními dojmy se poté ještě všichni společně vydali na prohlídku ostatních prostor školy.
Jitka Schmuttermeierová

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Ve středu 26. 9. 2012 se 19 dětí z různých ročníků druhého stupně Základní
školy zúčastnilo akce na oslavu Evropského dne jazyků. Gymnázium ve Zlíně připravilo ve spolupráci s dalšími institucemi
zabývajícími se výukou jazyků velmi pestrý a podnětný program.
Žáci si mohli vyzkoušet úroveň své angličtiny v testu, dostali příležitost seznámit
se s ostatními jazyky, kterými se mluví
v různých evropských zemích. Zhlédli
například krátký dramatizovaný příběh ve
španělštině nebo vyzkoušeli francouzštinu
pro začátečníky, ale i další zajímavé aktivity v cizích jazycích. Součástí programu byla
i výstava prací studentů Gymnázia a Jazykové školy s názvem „Image of a Teenager“,
jejíž výsledky mohli všichni účastníci ovlivnit svým hlasováním.
Po trochu rozpačitém začátku se program
rozběhl ke spokojenosti všech účastníků
akce, dětí i učitelů.
Anna Pavlicová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
4. třída
Dne 1. října 2012 se dvacet žáků čtvrté třídy
zúčastnilo výuky pravidel silničního provozu na
dopravním hřišti v Uherském Hradišti (jedna
žákyně byla nemocná).
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Výuka se skládala ze dvou částí. První, teoretická část, probíhala v učebně při dopravním
hřišti. Žáci zde zhlédli video, učili se poznávat
dopravní značky, určovali pravidla přednosti
v jízdě a popisovali správnou a bezpečnou výbavu jízdního kola.
Podzim/2012
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Ve druhé, praktické části, předvedli své dovednosti
a znalosti přepisů při jízdě na
kole na dopravním hřišti. Tato
část byla pro mnohé úskalím.
V praktické části nikdo neabsolvoval bezchybnou jízdu. Problémem bylo sledování semaforů,
dát přednost protijedoucímu
kolu při odbočování vlevo, správně se řadit do
pruhů i najíždění vpravo na kruhový objezd.
Přesto všechny žáky velmi chválím za bezproblémový přesun na dopravní hřiště autobusovou
dopravou ČSAD. Také bych je chtěla pochválit za pozornost při výuce na dopravním hřišti.
Je vidět, že žáci berou výuku důsledně, jelikož

je čekají 3. 5. 2013 závěrečné zkoušky (písemný test + jízda na kole) a každý žák, který bydlí
v blízkosti cyklostezky by měl zkoušky zvládnout a získat průkaz cyklisty. Takže se těším,
že již v květnu přibude v Babicích 21 dalších
opravdových cyklistů.
I. Miklová – třídní učitelka

ŠESŤÁCI NA „ADAPŤÁKU“
Ve dnech 1. - 3. 10. 2012 proběhl adaptační kurz žáků 6. ročníku
na hájence Na Nivkách Semetín,
který byl zaměřen na spolupráci
a komunikaci dětí v nově vznikajícím kolektivu a na vytvoření
nových, popř. utužení starých kladných vztahů a odbourání vztahů
negativních.
Program pro děti, zajišťovaný
z větší části instruktory ALCEDO
Vsetín - Katkou a Jirkou, byl velmi
pestrý a rozmanitý. Po celý pobyt
nám přálo počasí, a tak se většina
aktivit odehrávala na čerstvém horském vzduchu. Žáci zažili dny plné
her, stmelovacích aktivit, zábavy,
zpěvu a smíchu.
Věříme, že děti poznaly samy sebe,
spolužáky i učitele,
že jim adaptační kurz
pomůže k větší pohodě ve třídě a že přechod na 2. stupeň bude
pro ně jen formalitou,
nikoli noční můrou.
Mgr. Marta Eibensteinerová,
tř. učitelka
Podzim/2012

strana 9

Babický zpravodaj

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku (necenzurováno)
Náš adaptační pobyt se konal od 1.10 do 3. 10. 2012. Jeli jsme vlakem a autobusem. Po té jsme šli dva
kilometry pěšky do kopce k chatě. Každý den jsme hráli různé hry na spolupráci celé třídy a neměli jsme čas
na nudu. Paní kuchařka nám vařila velmi dobré jídla. Poslední večer jsme měli táborák a stezku odvahy.
Všichni jsme se dobře bavili!
Celá 6. třída chce poděkovat třídní učitelce Martě Eibensteinerové a paní učitelce Danuši Kloudové.
Chtěli bychom poděkovat panu řediteli Pavlovi Hubáčkovi za to, že jsme mohli jet…
DĚKUJEME!
Žáci 6. třídy

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
V letošním školním roce 2012 – 2013 byla dětem na naší Základní škole v Babicích nabídnuta možnost
navštěvovat 6 zájmových kroužků na 1. stupni a 8 zájmových kroužků na 2. stupni.
Z celkového počtu nabízených kroužků nebyl plně obsazen pouze jeden z nich.
Od měsíce října jsou pro žáky 1. – 5. třídy otevřeny následující zájmové kroužky:
- DIVADELNÍ - Mgr. P. Drábková, Mgr. M. Gablasová, Mgr. I. Miklová,
- DRAMATICKÝ - Mgr. B. Vranková,
- DYSLEKTICKÝ - Mgr. P. Drábková,
- KERAMICKÝ (2 skupiny žáků ) - Mgr. J. Schmuttermeierová,
- KYTARA BEZ NOT - Mgr. P. Juráňová,
- SPORTOVNÍ - Mgr. M. Gablasová.
Pro žáky 6. – 9. třídy bude fungovat:
- ANGLIČTINA PO ŠKOLE - Mgr. A. Pavlicová,
- DOMÁCNOST - Mgr. S. Adamíková,
- KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY - Mgr. M. Eibensteinerová, Ing. D. Kloudová,
Mgr. M. Horňáková,
- KYTARA BEZ NOT - Mgr. P. Juráňová,
- SPORTOVNÍ (2 skupiny žáků ) - Mgr. M. Sečen,
- TANEČNÍ - Mgr. Š. Tománková, Mgr. M. Horňáková,
- ZELENÝ PARLAMENT - Mgr. M. Eibensteinerová, Ing. D. Kloudová.

KVALIFIKAČNÍ FOTBALOVÉ
UTKÁNÍ
Dne 19. 9. 2012 se na naší škole
ZŠ Babice odehrálo kvalifikační
fotbalové utkání v rámci Cocacola školského poháru. Kluci
z druhého stupně si zahráli proti
ZŠ Traplice. Nakonec jsme prohráli 1:0. Škoda, protože jsme měli
šance, a taky jsme neproměnili
penaltu. Traplická škola postupuje
do dalšího kola, které se odehraje
asi v dubnu 2013.
Miroslav Sečen
strana 10
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Knihovna
* 9. října bylo zahájení výstavy KNIHA SVĚTŮ,
povídání s mladou začínající autorkou Valentinou Montevecchi ze Sušic a předkřest její knihy
* Burza vyřazených knih každý půjčovní den *
Utajený svět za účasti herce Slováckého divadla
* Přihlášení nových čtenářů bez registračního Tomáše Šulaje. Výstava potrvá do konce listopadu 2012.*
poplatku *

ŘÍJNOVÉ AKCE V KNIHOVNĚ

* Celý měsíc vyhlášená „knihovnická amnestie“odpuštění pokud za upomínky *
* 5. října proběhlo Setkání broučků a berušek, které
zahájily děti z dramatického kroužku ZŠ pohádkou
Sůl nad zlato. Lampionový průvod obcí pak byl
zakončen ohňostrojem před knihovnou.*

* 8. – 12. října – Knihovnické lekce pro žáky
1. – 9. tříd ZŠ

* PO BABICKÝCH CHODNÍČCÍCH
– HLASOVÁNÍ!
15. září byla ukončena fotografická soutěž
PO BABICKÝCH CHODNÍČCÍCH. Pořadí nejlepších fotografií můžete ovlivnit i vy
a to hlasováním na našich webových stránkách
www.babice.eu. Svůj hlas můžete dát v následující anketě, kterou najdete ve FOTOGALERII
(FOTOALBUM) až do konce října.
Podzim/2012
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VALENTINA MONTEVECCHI
Tak trochu do jiného světa nás přenese kniha
Utajený svět, jejíž předkřest proběhl v babické knihovně v úterý 9. října. Kmotrem byl
herec Slováckého divadla Tomáš Šulaj. Výjimečnou akci, jejíž součástí byla také výstava
obrazů od autorky, zahájila knihovnice Zoja
Chodúrová.
Povídalo se o knize, ale hlavně s autorkou,
kterou je mladičká Valentina Montevecchi.
Valentina se narodila v italské Florencii,
od pěti let žije v České republice. Před osmi
lety se s rodinou přistěhovala do Sušic, do části, kterou my nazýváme Sušicko. V současné
době studuje grafický design na střední škole ve
Strážnici. Tento obor si vybrala proto, že malování a kreslení je jí stejně blízké jako psaní. Obojím se dají vyjádřit pocity, nálady, ale také sny.
Možná právě snění a její velká fantazie ji přivedly k myšlence vymyslet si svět, ve kterém se
spřádají příběhy a který je plný dobrodružství.
Ve svých dvanácti letech napsala první kapitoly románu, kterému dala název Utajený svět
a je prvním dílem série Kniha světů, jež by
měla obsahovat šest dílů.
Tak trochu jako z jejího románu je i příběh
vydání knihy Utajený svět. Valentina zvítězila
v pěvecké soutěži, což ji umožnilo účinkovat
na jednom z koncertů Michala Davida. Právě
tento zpěvák podpořil vydání Utajeného světa. Zpěv a hudbu vůbec má hodně ráda. Baví ji
i dramatické umění. Již několikrát vystupovala
v dramatických kroužcích a jednou podstoupila i konkurz do muzikálu, kde ji přijali, avšak
kvůli nedostatečnému počtu herců se muzikál
nekonal. Tanec se ostatně stal také jedním z jejích koníčků, stejně jako hra na kytaru.
Určitě všechny tyto záliby pomáhají Valentině i v jejím psaní, ke kterému nejraději usedá, když má v duši i kolem sebe klid. Tehdy
se může nejvíce soustředit. Nejlépe se jí píše
ráno, kdy se vše probouzí a je plné očekávání nebo večer, když vše ulehne a okolí vládne
mírumilovný klid. „Mám ráda místo, kde žiji
a přírodu, která mě obklopuje, protože obojí
mi dává plno rovnováhy,” vyznává se autorstrana 12

ka. Zajímavostí je, že je zastáncem klasického psaní do sešitů. Teprve potom přepisuje
do počítače, s čímž jí často pomáhá maminka. Výhodou pro Valentinu je určitě i to,
že si své knihy ilustruje sama. Tak může přesně vyjádřit své představy. Velkou míru představivosti musela mít rovněž při vymýšlení
jmen hlavních hrdinů či názvů zemí, měst.
Každé jméno, postavu a místo má s někým
nebo s něčím spojeno, jak si přečteme na jejích webových stránkách. Tam o ní najdeme
spoustu dalších zajímavostí. Třeba, že jejím
oblíbeným autorem je Christopher Paolini se
sérii Odkazů dračích jezdců, John Flanagan
a Hraničářův učeň či Lynn Flewelling se svými
díly Nočních běžců. Oblíbeným zpěvákem je
poté Michal David a především irské hudební
skupiny jako Celtic Thunder a The high kings.
Dále má ráda barvy světle modrou a červenou, ale vlastně i ty ostatní, protože jak píše:
„Všechny jsou pěkné, když se to s nimi nepřehání.” Toto vyjádření mi přišlo symbolické pro
Valentinu, že totiž vše má svůj řád a své místo.
Na otázku, jaké jsou její další plány, odpověděla: „Dokončuji druhý díl Knihy světů
a v hlavě nosím děj dalšího pokračování. Občas
píši básničky, které jsou pro mě důležitým
vyjádřením pocitů a relaxace. Po ukončení
školy bych chtěla studovat režii na FAMU, ale
vím, že k tomu je ještě dlouhá cesta.”
Během příjemného podvečera v babické
knihovně se samozřejmě četlo z knihy Utajený svět. Četla autorka i herec Tomáš Šulaj,
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který Valentině popřál, aby její knihy byly
jednou tak slavné jako ty o Harrym Potterovi.
K přáním se připojili také ostatní přítomní,
kteří vyjádřili svůj obdiv nad mimořádným
talentem Valentiny, protože umí snad všechno, na co „sáhne.” I když, jak se smíchem
podotkla: „Matematika a tělocvik mi opravdu
nejsou blízké.”
Přejeme Valentině, aby všechny její cesty, po
kterých se v životě vydá, končily v cíli, jenž
si stanoví. A děkujeme za povídání, kterým
nám přiblížila Utajený svět i ten svůj osobní.
Marie Dostálková
P. S. Výstavu obrazů Valentiny Montevecchi
si můžete prohlédnout v babické knihovně
až do konce listopadu 2012. Knihu Utajený svět je možné zakoupit za 249,- Kč, další
informace naleznete na webových stránkách
www.valentina-montevecchi.blog.cz
nebo
www.galerie-aja.blog.cz

Vzkaz lidem!
Svět nejednu podobu má
a čeká na toho kdo ji pozná.
Koukej se kolem sebe
a možná potká i tebe,
ta krása vody, půdy, vzduchu,
zvířat, rostlin i nebe.
V. Montevecchi

Pečovatelská služba
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. září proběhl Den otevřených dveří, při
Děkujeme všem, kteří se zajímají o naši práci
němž se mohli zájemci seznámit s prací Pečo- a snaží se nám jakýmkoliv způsobem pomáhat.
vatelské služby Babice. Průběžně přišlo kolem Třeba i tím, že přijdou na podobnou akci, kterou
třiceti návštěvníků, kteří poseděli nejen s pra- byl Den otevřených dveří v pečovatelské službě.
covnicemi pečovatelské služby, ale i s nájemníky
Kolektiv pracovnic pečovatelské služby
Patnáctky, kde se setkání uskutečnilo. Povídalo
se o službách, které nabízíme, vzpomínalo se
na rok 2007, kdy byla slavnostně otevřena Patnáctka a svou činnost zahájila také pečovatelská
služba. Přítomní si se zájmem prohlíželi kroniku, kterou vedeme po celou dobu nebo naši
malou fotogalerii umístěnou na nástěnkách na
chodbách domu. Zájemci se mohli podívat i do
některých bytů.
Od září má naše pečovatelská služba nové
logo, které pro nás nakreslila Iva Bičanová, za což
jí děkujeme. Nově máme upraveny také internetové stránky, které naleznete na stránkách obce.
Podzim/2012
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PĚT LET V NOVÉM DOMOVĚ
V září uplynulo pět let od doby, kdy jsme se
nastěhovali do našich nových domovů – na naši
Patnáctku. Čas velmi rychle utíká a nám přibylo
nejen těch pět let, ale hlavně více vrásek, stříbra ve vlasech i mnoho různých neduhů se podepsalo na našem zdraví. Jistě ne sama za sebe, ale
i za druhé musím říci, že jsme si na domov brzy
zvykli a tvoříme takovou větší rodinu. Vždyť za
našich mladších let rodiny o deseti i více členech
byly velmi časté. Nesedíme, či nejsme zavřeni
jen ve svých bytech, ale stále se scházíme a víme
o sobě vlastně všechno. Zvláště my, ženy, se bavíme, co máme dobrého na oběd, protože většina
si, hlavně o sobotách a nedělích, sama vaří. Máme
i pravidelná denní cvičení – takovou čtvrthodin-

ku – a jistě i to málo je ku prospěchu zdraví. Povídáme si o svých rodinách, o svém mládí a různých
prožitcích. Vždyť většina bydlících sem přišla
z jiných míst, „babičáci“ jsme byli jen tři.
Naše vedoucí paní Dostálková i současné
pečovatelky paní Vávrová a Koudelníčková se
snaží zajistit nám i různé užitečné besedy nejen
pro zdraví, ale i zábavu. Jsme se všemi v denním
kontaktu a pěkném přátelském vztahu, za což
jim jistě za nás všechny patří dík.
Babická Patnáctka je velmi prospěšným vybudovaným dílem, sloužícím seniorům. Všichni
ji bereme jako náš domov, naše klidné a pěkné
roky podzimu života.
Anežka Kolářová

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Komu se nepodařilo letošní léto nikam vyjet na
dovolenou či výlet, měl možnost „cestovat“ ve čtvrtek
6. září při besedě s cestovatelkou Hankou Kolaříkovou
ze Spytihněvi. Alespoň v duchu, a prostřednictvím
spousty promítaných fotografií, se mohli přítomní
přenést do vzdálených míst Keni, Afriky, Tanzánie.
I říjnový klub se nesl v cestovatelském duchu. Tentokrát šlo o skutečný výlet, kdy senioři vyjeli v úterý
2. října směrem na Zlín. Tady si prohlédli budovu
č. 21 i výtah, ve kterém úřadoval T. Baťa. Zajímavý byl
prohled na město z vyhlídkové terasy této unikátní
budovy. Pak se pokračovalo do Vizovic na prohlídku zámku a zastávka byla ve vyhlášené čokoládovně.
Zájezd končil prohlídkou poutního kostela narození
Panny Marie ve Štípě.
Hlavním tématem při setkání Klubu důchodců
v listopadu bude povídání o zvycích při romské svatbě, které bude doplněno promítáním videa. 6. prosince je naplánováno mikulášské posezení, na které jsou
pozváni senioři z Bzinců pod Javorinou.
Pokud máte zájem se zúčastnit uvedeného programu babického Klubu důchodců, přijďte. Budete vítáni.
strana 14
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(ZO CHPH)

Základní organizace
chovatelů poštovních
holubů
Dobří holubi se vracejí
Když se holub vylíhne, po týdnu se musí
nakroužkovat speciálním rodovým kroužkem,
na kterém je uveden rok narození, číslo organizace a individuální číslo holuba. Tento rodový
kroužek provází holuba po celý život jako jeho
rodné číslo.
U novějších elektronických systémů mají
holubi vedle těchto kroužků na druhé noze
i elektronický čip.
Jakmile má holub zhruba čtyři měsíce, začíná
se s jeho zalétáváním. Musí si zvyknout na přepravní koš a převozy. Tréninky začínají nejprve
na malou vzdálenost a pak chovatel postupně
vzdálenost zvyšuje.
Až je holub dokonale vycvičen na návraty
z dálek, může ho chovatel nasadit do závodů.
Soutěží se v několika kategoriích. Většinou jsou
závody rozděleny podle délky závodu na krátké (150 km), střední (400 km) a dlouhé tratě
(od 500 km).
Soutěže poštovních holubů mají svá pravidla.
Před každým závodem se holubi nejprve „košují“. Tím se rozumí naložení holubů do speciálních
přepravních boxů (košů) – viz foto 1, které pak
převeze kamion (upravený na přepravu holubů)
na určené startovní místo. Za příznivého počasí
se holubi vypustí na cestu domů. Vypouštějí se
ze všech boxů najednou, což hlídá speciální zařízení.
Poštovní holub po příletu ze závodů musí
okamžitě zamířit do holubníku. Nesmí otálet
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a posedávat na střeše. Po návratu holuba je třeba
zaznamenat jeho přílet do speciálních mechanických hodin (viz foto 2). Gumička umístěná na
noze holuba, kterou dostal holub před závodem
(viz foto 3 a 4), se vloží do hodin. Na kontrolní pásku se pak zaznamená časový údaj doletu.
Pokud je v domovském holubníku umístěno
speciální čtecí zařízení, elektronické systémy jen
nasnímají údaj z čipu na noze holuba a automaticky zaznamenají čas jeho příletu.
Pak přicházejí na řadu speciální výpočty,
z nichž se vypočte, který holub byl v závodě nejrychlejší. Ne každý holub to má domů stejně
daleko. Vyhodnocení vítězů proto není na základě času jejich příletu, ale vypočtené průměrné
rychlosti, kterou holub dosáhl. Je to jeden z mála
sportů, kde rozhoduje pouze matematika.
Ovšem jen dobří holubi se vracejí. Slabší
jedinci se prostě ztratí. Buď nemají ty správné
orientační vlohy, nebo se stanou obětí dravců,
nejčastěji krahujce a jestřába.
Petra Guarino (Gablasová)

1

3

4
strana 15

Babický zpravodaj

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
S podzimem začíná hlavní lovecká sezona
S příchodem podzimu začíná tradičně také
hlavní lovecká sezona pro myslivce. Vyhlídky na bohaté úlovky jsou však, podle lovců
samotných, rok od roku menší. Platí to zejména
u drobné zvěře např. zajíc, bažant, koroptev,
která z naší lokality rychle mizí. Zajíc či bažant,
kteří se mezi drobnou zvěř počítají, se mohou
lovit od prvního listopadu. Tehdy také zpravidla začínají společné myslivecké hony. V našem
kraji už se zajíci i bažanti loví spíše výjimečně. Jednoduše proto, že nejsou. Zatímco dříve
nimrodi na Slovácku bez problémů odlovili
i několik stovek kusů drobné zvěře, dnes je to
jen nepatrný zlomek. Z naší přírody mizí třeba
koroptve, i když je velká snaha je zde zachovat.
Uměle se však daří odchovávat divoké kachny,
které jsou více přizpůsobivé. Dobrou zprávou
pro myslivce zůstává také fakt, že počty spárkaté zvěře - srnec obecný, prase divoké, se nemění a zůstávají na přijatelném stavu. Dostatečné
počty i kvalitu například srnců si můžeme pak
prohlédnout na mysliveckých přehlídkách trofejí, které se pořádají v okrese Uherské Hradiště. Co se ale drobné zvěře týče, je i tady situace
špatná. Stavy zajíců jsou podprůměrné, i když
asi mírně lepší než vloni. Slabé je to s bažanty, ale naše sdružení se tak jako v minulosti
věnuje umělému odchovu bažantích kuřat, kdy
toto se nám v celku daří, a bažantíci jsou zdraví
a nedošlo k žádným vážným úhynům tak jako
v loni. Problémy způsobují divoká prasata, která
se na rozdíl od ostatní zvěře přemnožila. I když
v naší lokalitě jich není zase tak moc, přece se
zde občas menší tlupa divočáků objevuje. S oblibou se zdržují v lánech řepky a kukuřice, která je zde hojně zaseta. Zemědělcům způsobují
neúměrné škody a navíc z polí vytlačují právě
drobnou zvěř. Škody způsobené zemědělcům
se liší případ od případu. Nejvyšší ztráty hlásí samozřejmě družstva, která pěstují na polích
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řepku nebo kukuřici.
Péče o naši honitbu na podzim a již koncem
léta, kdy bylo obstaráno krmivo na zimní přikrmování a tedy také nezbytné zimní přikrmování
zvěře, je také rok od roku náročnější. Stoupají
náklady na provoz, částky za krmivo také nejsou
zanedbatelné. Naše sdružení se s těmito atributy
musí vždy vypořádat a myslím, že za to patří dík
všem našim myslivcům, kteří se o to snaží.
V listopadu, kdy začne hlavní období honů,
tradičně zpozorní také policisté. Lovce budou
kontrolovat. Vloni problém nebyl. Na našich
honech zkontrolovali policisté všechny účastníky
honu a tím i držitele zbrojních průkazů. Nezjistili sebemenší pochybení. Kolegové se zaměřují
především na dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiných návykových látek u honců. Další kontroly směřují na doklady a zbraně. Policisty
zajímá, zda má myslivec platný zbrojní průkaz,
lovecký lístek a průkaz zbraně, důležité je také
mít zbraň v dobrém technickém stavu a umět
s ní zacházet. Pokud se totiž držitel zbrojního
průkazu dopustí během tří let dvou nebo více
přestupků nebo trestného činu, ztrácí spolehlivost. Zbrojní průkaz by mu policie odebrala
a zbraň jde do úschovny.
KALENDÁRIUM:
3. 10. Zhotovit koroptví boudy
4. 10. Nejstarší srnci shazují paroží
6. 10. Sklízí se vodnice, topinambur a tuřín
7. 10. Přilétá husa polní
8. 10. Padají kaštany
9. 10. Kvetou ocúny
11. 10. Jeleni a srnci se přebarvují do zimní srsti
13. 10. Končí jelení říje
17. 10. Přilétají havrani
18.10. Přitahují kvíčaly a cvrčaly
Místopředseda a jednatel Bc. Mário Mikulka
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ZAHRÁDKÁŘI
V sobotu dne 15. září upořádala ZO ČZS
Babice pro své členy, jejich rodinné příslušníky a kamarády zájezd do Znojma na ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ. Slavnost byla
poprvé uvedena v roce 1966 a připomíná návštěvu krále Jana Lucemburského, který navštívil Znojmo i se svým průvodem v roce 1327.
Počasí nám opět přálo a tak jsme se po příjezdu
do Znojma rozprchli po městě a v těch davech
pak bylo problémem někoho z Babic potkat.
Ale i tak se nám podařilo několik fotek s našimi
výletníky udělat. Fotografie města i účastníků
zájezdu jsou vystaveny ke zhlédnutí ve vitrínce
ZO ČZS. V odpoledních hodinách jsme se stali
na Masarykově náměstí svědky příjezdu a vítání
krále a jeho průvodu, předávání práv do rukou
konšelů, rytířských soubojů či trestání nepoctivých vinařů.

Ve vitrínce ZO ČZS si také můžete přečíst článek o pracích, které je potřeba na zahrádkách či
na políčcích provádět v měsíci říjnu, a dále jak
postupovat při výskytu škodlivého hmyzu. Vždy
na počátku měsíce jsou ve vitrínce vystaveny
nové aktuální informace pro příslušný měsíc.
V neděli 4. listopadu od 13:00 – 19:00 hodin
proběhne v Domě zahrádkářů (Krájanka) výstava ovoce a zeleniny, tímto vás všechny zveme.
V pondělí a úterý si tuto výstavku prohlédnou
i děti z MŠ a ZŠ. Malou ukázkou pro vás, milí
Podzim/2012

čtenáři, je fotografie jablíček ze zahrady pana
Stanislava Janů.

Pestrou paletu výpěstků zeleniny, ovoce a květin představili začátkem října zahrádkáři v Parlamentu České republiky. Výstava pod názvem
„Zahrádkáři se představují“ ozdobila téměř celý
prostor Atria Poslanecké sněmovny a setkala se
s velkým zájmem zákonodárců, zástupců zájmových svazů, zahrádkářů i novinářů. Akce se konala
pod záštitou místopředsedy zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jiřího
Papeže. Čeští zahrádkáři podle něho spojují město i venkov, často mají své kolonie v místech, kde
by se nevyplatilo mít nic jiného. „Jsou to různá
zákoutí a oni tam udržují krásnou krajinu, navíc
tam pěstují květiny, ovoce, zeleninu, dekorativní
záležitosti,“ ocenil jejich práci Ing. Papež. Velké
uznání patří podle něj zahrádkářům i za to, jakým
způsobem pracují s mládeží.
Pro děti, které letos předvedly nejlepší výkony v soutěžích ČZS, výtvarné a fotografické,
připravil Český zahrádkářský svaz ve čtvrtek
4. října den plný nečekaných zážitků. Dostaly
možnost zúčastnit se prohlídky reprezentativních prostor Poslanecké sněmovny ČR. Nabídku využila desítka dětí, která se na náklady ČZS
sjela do Prahy a absolvovala téměř dvouhodinou
prohlídku zakončenou návštěvou zahrádkářské
výstavy, která byla ve Sněmovně instalována
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o dva dny dříve.
Děti navštívily jednací sál Sněmovny, kam
se běžné výpravy nedostanou, a od odborného
pracovníka sněmovního infocentra i samotného poslance Ing. Jiřího Papeže, který prohlídku dětem a jejich doprovodu zprostředkoval, se
dozvěděly mnoho zajímavostí ze zákulisí. Dále
zhlédli sál, ve kterém zasedá zemědělský výbor
a moderní tiskové centrum. Velký zájem v nich
vzbudily kopie vzácných listin české státnosti.
Spodní část Atria i galerie v patře byly nazdobeny díly účastníků výtvarné a fotografické
soutěže. Fotografie, kresby i keramika vhodně
doplnily kompozice ovoce, zeleniny a květin.
Přestože se výstava „Zahrádkáři se představují“ konala v prostorách Poslanecké sněmovny
s omezeným přístupem veřejnosti, spatřili její
aranžmá i nejlepší účastníci vědomostní soutěže ČZS Mladý zahrádkář a floristické soutěže
„Staň se hvězdou floristiky“.
V posledním čísle časopisu Zahrádkář se
dočtete o tom, jaké květiny patří do tradičních
venkovských předzahrádek, jak krásné mohou
být podzimní dekorace, jak vyrobit olejové lam-

pičky, nebo jak poznáte kvalitní ovocnou sadbu.
O tom všem se píše v říjnovém čísle Zahrádkáře. Dozvíte se i o výrobě vína u zahrádkářů, pěstování zeleniny na balkonech, o hořké čekance,
o zimování přenosných rostlin, navštívíte hezkou zahradu pro inspiraci a třeba i objevíte
nový, vám dosud neznámý, recept na vaření.
Příští číslo časopisu vychází 25. října 2012.
Můj typ na výlet je tentokrát pro rodiče malých
dětí a milovníky perníku. Zjistila jsem, že existuje MUZEUM PERNÍKU, a to v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora u Pardubic,
kde prý Ježibaba peče staročeské perníčky z dřevěných vyřezávaných forem. Dospělé zaujme
historie perníkářského řemesla a pardubického
perníku, pro děti je připraveno neobvyklé zamyšlení nad pohádkou „O perníkové chaloupce“.
Výstavní expozice obsahují přes tisíc perníků
z celé ČR. Jedná se většinou o vítězné práce z různých soutěží. 17. listopadu se můžete zúčastnit
akce: Den duchů a na 7. prosince bude připraveno: Předvánoční pohlazení. Kdo chce vědět víc:
www.pernikova-chaloupka.cz
Za ČSZ Jiřina Grebeňová

TJ Sokol Babice
XV. Všesokolský slet v Praze
29. 6. 2012 byl posledním předprázdninovým dnem pro školáky, ale pro Sokolíky
z Babic znamenal poslední den příprav na
XV. Všesokolský slet v Praze. Ke 150 letům
výročí si ČOS připravila 12 sletových skladeb. Dvou z nich se účastnila i naše malá jednota TJ Sokol Babice. Secvičování sletových
skladeb je velmi náročné. Dobrovolníci tomu
musí věnovat spoustu volného času a financí.
Proto bylo náročné sestavit celé cvičební celky i ve velkých městech jako je Uherské Hradiště nebo Staré Město. Díky dotaci naší obce
jsme mohli cvičební celky doplnit a reprezentovat tak nejen Sokol, ale i naši obec Babice
v Praze.
strana 18

Velkolepé oslavy trvaly v Praze necelý
týden. Zahájení proběhlo 1. 7. 2012 sletovým
průvodem. V průvodu, v čele župy Komenského, šel i náš prapor! Byla nádhera pozorovat obdivovatele tohoto velkolepého díla. Je
třeba si uvědomit, že máme v jednotě velkou
vzácnost. Aby se nám prapor co nejdéle uchoval, musíme se určitě co nejdříve zaměřit na
jeho zrestaurování.
Anastázie Vrzalová, Magdalena Omelková a Michaela Skřivánková byly tři cvičenky,
které se s pílí pustily do nacvičování sletové
skladby „Návštěvníci“. Ten, kdo celý večerní program sledoval, mi jistě potvrdí, že tato
skladba patřila k těm vydařenějším. Díky
Podzim/2012
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hudbě ze stejnojmenného seriálu a světelným
efektům se na stadionu Eden vytvořilo magické ticho a všechny oči zůstaly jak uvězněné na
cvičební ploše.
Já (Pavla Juráňová) jsem doplňovala cvičební celek jednoty v Uherském Hradišti.
Na sestřih písní kapely Olympic a se švihadlem v ruce byla pro diváky připravena náročná choreografie. Celá skladba působila něžně.
Škoda jen, že složitosti některých prvků na
obrovské travnaté ploše zanikly.
Těšila jsem se, jak ve volných chvílích
budeme s děvčaty navštěvovat památky města
Prahy, doprovodný program u Tyršova domu.
Avšak na nic z toho nám nezbývaly síly.
Po celodenním tréninku jsme byly rády, že
máme čas na lenošení. Nesmím zapomenout
poděkovat i sestře Šárce Ulmanové, která
během mých tréninků na děvčata dohlížela.

Podzim/2012

Na bolavé tělo a někdy i hladové břicho
(když jsme nestačily utéct ani na oběd) se
brzy zapomnělo díky atmosféře, která celý
Všesokolský slet doprovázela. Lidé měli
k sobě nějak blíž a nezáleželo ani na zemi původu (Austrálie, Anglie, USA, …) Doufám, že za
6 let, kdy se bude konat další Sokolský slet, se
podaří z naší jednoty zapojit více členů.
I pro tento školní rok se připravuje pro děti
cvičení. Letos bude novinka! Cvičenci budou
rozděleni na dvě skupiny. První skupina bude
cvičit ve středu od 17:00 do 18:00hod. Toto cvičení je určeno především pro starší děti. Jedná
se především o bojové sporty (judo, kickbox)
a atletiku. V pátek od 16:00 do 17:00hod. se
budeme těšit na malé děti a vůbec všechny,
co si rádi hrají. Zábavné kolektivní hry budou
doplňovat základy gymnastiky.
Pavla Juráňová
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Kultura a sport
„EŠTĚ BYLY…
… čtyři týdny do hodů a už mně milá zakázala pit vodu,“ zpívá se ve známé písničce, která
k hodům patří. Kéž by toto jediné byla „příprava“ na hody. Ta si vyžádá v každé rodině, v níž se
hody slaví, daleko větší úsilí. Samozřejmě nejenom
v rodinách, ale především se na ně musí připravit
pořadatelé hodů – u nás obec a hodová chasa.
Již několik let se řídí zajištění hodů přesným
itinerářem, který uvádí co všechno je pro dobrý
průběh třeba udělat. Mezi nejdůležitější patří oslovení potencionálních stárků a nabídnutí této čestné funkce, se kterou je ovšem pro každou rodinu
spojeno hodně starostí. Bez stárků a stárek nejsou
hody tak bohaté. Rovněž bez předvedení hodového pásma na zábavě v sobotu a neděli, by nebyly
slovácké hody tím pravým. Hodová chasa, která je
tančí, se začne scházet od začátku září, aby tance
i zpěvy dobře nacvičila. Roky pod vedením Zdenka Kroči a letos také Mirky Maňáskové.
S velkým předstihem je třeba zajistit hudbu,
organizaci bufetu (ten si každý rok bere na starost
některý z babických spolků), plakáty (maluje je Iva

Bičanová), pozvánky, hodové říkání (roky je psávala p. Marta Černušková, nyní převzala „štafetu“
Mirka Čevelová). Samozřejmostí je zajištění všech
prostorů, kterými hodovaní prochází. Jednak je to
hlavní sál kulturního domu a přilehlých prostor,
při dobrém počasí areálu U Střešně, pak Krájanky,
hospody Na Luži a od loňského roku také dvoru
Patnáctky. Na Krájance se schází děvčata, aby jim
zde byly uvázány turčáky a přijdou sem pro ně krojovaní chlapci, kteří vychází od hospody Na Luži
(letos to bude od Mýtinky, protože Na Luži mají
po celý říjen zavřeno). Neméně důležité je stanovit, kdo se postará o ozvučení na sále i v průvodu,
kdo bude celý průběh dokumentovat fotograficky
a natočením videa, kdo si vezme na starost muzikanty, kdo bude prodávat lístky a kdo bude v šatně. Je třeba také napsat sponzorům a požádat je
o finanční výpomoc, protože bez jejich pomoci
by bylo obtížné hody pořádat. Je to totiž finančně i organizačně nejnáročnější kulturní akce roku.
Pěknou tradicí je každoroční výstavka v předsálí kulturního domu dokumentující tradici hodů,
minulé ročníky a uvedení jmen všech
stárků a stárek, kteří v Babicích byli
a také všech sponzorů. Do pořádání
hodů jsou rovněž zapojeni všichni
pracovníci obecního úřadu, každý
z nich má svůj úkol.
Toto je jen malý výčet věcí, které je nutné zajistit předtím, než se
začneme veselit při našich tradičních Slováckých hodech, které letos
proběhnou 20. a 21. října a na které
jste všichni srdečně zváni. A všem co
přiloží ruku k dílu při pořádání patří
poděkování.
Hody 2012:
Starší stárci:
Jan Mráz a Gabriela Janečková
Mladší stárci:
Jakub Omelka a Eva Palánková
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Z akcí sportovní komise při OÚ
11. srpen – Nohejbalový turnaj – 2. ročník.
Na novém povrchu místních tenisových kurtů
proběhl turnaj v nohejbale trojic, zúčastnilo se
8 mužstev. Tímto turnajem se zároveň i křtil
nový povrch, který si všichni velice pochvalovali. Počasí sice nepřálo, ale všichni vydrželi až
do konce.

Podzim/2012

Výsledky:
1. místo: Lanšperk Petr, Huťka Bohumil
a Rybecký Tomáš
2. místo: Mikoška Rosťa, Vranka Jaroslav
a Gajdošík Aleš
3. místo: Koukal Mira, Koukal Petr a Škrabal
Marek
Cena útěchy: Lanšperk Josef, Kraváček Lukáš
a Vaculík Mira
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12. srpen - Plážový volejbal
Turnaje dvojic v plážovém volejbalu se zúčastnilo 12 hráčů.
Umístění:
1. místo: Filip Litoš a Martina Vidrmanová
2. místo: Jaroslav Vranka a Pavla Babáčková
3. místo: Stanislav Körber a Rostislav Mikoška

2. září – Cyklovýlet
I přes deštivé počasí se zúčastnilo 13 cyklistů. Trasa byla: Babice- Uherské Hradiště O. N. Ves - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou a zpět - 60 km.

strana 22

Podzim/2012

Babický zpravodaj
29. září - Burčákový tenisový turnaj čtyřher
Za krásného počasí se turnaje zúčastnilo celkem 12 dvojic. Mezi hráči byli i dva sedmdesátníci Milan Karchňák a Vojta Psotka, kteří
turnaj odehráli s velkým přehledem. Konečné
výsledky:
1. místo: Koukal Petr a Vojtík Jiří
2. místo: Macháček Petr a Šupka Josef
3. místo: Huťka Bohuš a Omelka Pavel
Cena útěchy: Belant Oldřich a Karchňák Milan
6. říjen - Cyklovýlet
Účastilo se celkově 15 lidí. 4 jeli po vinařských
stezkách, 11 absolvovalo trasu: Babice - Staré
Město - Velehrad - Salaš - Bunč - Kamínka Kostelany - Kudlovice - Babice, asi 55km.

PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH
ŘIJEN - PROSINEC 2012
20. – 21. 10.

Slovácké hody s právem

1. 11.

Klub důchodců

4. 11.

Výstava zahrádkářů - od 13.00 do 19. 00, Dům zahrádkářů

24. 11.

Turnaj ve stolním tenise

15. 11.

Den pro dětskou knihu – besedy s Janem Opatřilem

24. 11.

Turnaj ve stolním tenise

6. 12.

Klub důchodců

7. 12.

Vánoční koncert Stříbrňanky

8. 12.

Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

8. 12.

Turnaj v bowlingu

15. 12.

Oblastní výstava poštovních holubů

31. 12.

Půlnoční setkání před OÚ s ohňostrojem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH
nebo na www.babice.eu
Podzim/2012
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Stalo se - akce 2012

25. srpen – Burza krojů, kterou pořádala BAŇA

23. srpen - Vystoupení Kaliny,
Kalinky a CM St. Gabriela
v Senátu ČR.
V rámci akcí pořádaných Senátem ČR vystoupil v zahradách
Valdštejnského paláce folklórní
soubor Kalina a Kalinka doprovázený cimbálovou muzikou
Stanislava Gabriela.

8. září - Slavnosti vína v Uherském Hradišti

22. září - Burza dětských věcí.
Bazárek se velmi vydařil - byla
velká účast, jak prodávajících, tak
nakupujících.

29. září - Setkání ročníku 1942
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