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Krátce LÉTO
Červen se s jarem rozešel
jahod, rudých třešní
z obsahu kytičkou
i vůní sena z pokosené trávy.
OÚ informuje
Investiční akce
MŠ
ZŠ
Knihovna
Listárna
Spolky
Kultura a sport
Osobnosti
Stalo se
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Červenec se srpnem vládu vzali
se vším, co k létu patří:
Oblohou žárem zalitou
jež sílu zlatým polím přeje
než kombajn do svých útrob
zrní sesbírá.
Tmavé mraky milují bouři,
hromy a blesky bázeň přináší.
Barevná duha na nebi vyjde
a zemi celou opět prozáří.
Jsou dovolené, jsou prázdniny.
Slunce vodu ohřeje,
děti i dospělé zve k radovánkám.
Zamilovaným dá lásce vyniknout,
ovoce rajských plodů sesbírat.
Proto mám léto nejvíc rád!
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OÚ informuje
USNESENÍ č. 10/2012 z jednání zastupitelstva obce ze dne 22. 3. 2012
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Schvaluje:
Odkoupení části pozemků p. č. 753 o výměře 3m2, 755/2 – o výměře 12m2 a 755/3 –
o výměře 4m2 v k. ú. Babice
Prodej pozemku p. č. 1390/274 v k. ú. Babice
manželům Vávrovým
Hospodaření obce za rok 2011
Rozpočet na rok 2012, příjmy – 21829tis.Kč,
výdaje – 27648 tis. Kč
Nulové výdaje ve výdajové části rozpočtu
v položce 2239 do výsledků referenda
Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014
Hospodaření ZŠ za rok 2011 a převod hospodářského výsledku ve výši 118 941,78 Kč
do rezervního fondu
Hospodaření MŠ za rok 2011 se záporným
hospodářským výsledkem ve výši 50 186,80 Kč,
který se vyrovná z prostředků rezervního
fondu MŠ.
Hlasování o referendu v případě, že se vrátí částka za vynětí ze ZPF na akci Přístav na
částku nepřesahující 100 000Kč do konce
roku 2012.

Pověřuje:
1. Radu obce k vyhlášení konkurzu na ředitele
ZŠ a ředitele MŠ - s tím, že toto znění bude
konzultováno s právníky
Ukládá:
starostovi:
Sledovat evidenci měření hladiny vody
ve studních
Všem zastupitelům:
Aktivně se podílet na přípravě a organizaci
akce Setkání Babic a dalších akcích pořádaných
obcí, aktivně se zajímat o dění v obci.
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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 a v sobotu od
12 do 16hod. Spalovat je povoleno pouze suchý
rostlinný materiál a jen v případě příznivých
klimatických podmínek a neměli byste kouřem
obtěžovat své sousedy.
V souvislosti s neustálými stížnostmi na
nedodržování těchto podmínek rada obce
zvažuje navrhnout změnu OZV a to tak,
že by bylo povoleno pálit pouze ve středu v době
pravděpodobně od 14 do 19hod. 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 tolerance, ohleduplnost a dodržování dobrých sousedských vztahů.

Žádáme vás, občany, pokud potřebujete vyhodit větší množství kartonu či papíru
– neukládejte jej vedle kontejnerů, ale přivezte ho přímo do sběrného dvora. To samé platí
o ukládání komunálního odpadu – neodkládejte jej vedle popelnic v igelitových taškách či krabicích. K tomu účelu opět můžete použít sběrný
dvůr. Za uložení tohoto odpadu se neplatí.
Přispějete tak k lepšímu vzhledu naší obce.
Děkujeme.
Léto/2012
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Slavnosti vína proběhnou letos 8. září. Věříme, že i letos budou naši obec reprezentovat
krojovaní v dostatečném počtu a to i přesto,
že Nadace Děti – kultura - sport nebude vyplácet žádný finanční příspěvek.
Pro účastníky bude zajištěn autobus
– vše bude včas zveřejněno ve vývěskách,
na webových stránkách obce a hlášeno v rozhlase.

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

Svoz plastů: 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.

Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
8. 10. 2012

KONKURZ NA ŘEDITELE ZŠ A MŠ
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ byl vyhlášen
18. 4. 2012.
22. května se sešla konkurzní komise poprvé
a kontrolovala všechny náležitosti podaných přihlášek. Na místo ředitele ZŠ byly podány tři přihlášky. Jedna (Mgr. Miroslav Sečen ze Sušic) byla
pro neúplnost požadovaných dokladů z konkurzu vyřazena.
Na místo ředitele MŠ byly podány přihlášky
čtyři. Jeden uchazeč byl vyzván k doložení scházejících dokladů, což ve stanoveném termínu
splnil, a proto byli na konkurz pozvaní všichni
přihlášení.
Konkurz na ředitele MŠ se konal 11. 6. 2012
a dostavili se k němu všichni čtyři pozvaní
uchazeči – Mgr. Eliška Dopitová ze Spytihněvi,
Mgr. Hana Forstová z Uh. Hradiště, Elen Krej-

čiříková z Napajedel a Marie Maňásková z Babic.
E. Krejčiříková nebyla komisí doporučena k výkonu této funkce. Ze zbylých tří komise hlasováním určila pořadí uchazečů (1. M. Maňásková,
2. H. Forstová, 3. E. Dopitová) a předložila radě
obce ke schválení. Dle výsledků konkurzu Rada
obce Babice dne 14. 6. 2012 jmenovala ředitelkou MŠ paní Marii Maňáskovou.
Konkurz na ředitele ZŠ se konal 14. 6. 2012.
Oba uchazeče – Mgr. Pavla Hubáčka z Otrokovic
a Mgr. Vlastu Jandáskovou ze St. Města komise
vyhodnotila jako vhodné pro výkon této funkce. Pořadí uchazečů bylo stanoveno hlasováním
členů komise (1. P. Hubáček, 2. V. Jandásková).
Na základě tohoto výsledku pak rada obce dne
14. 6. 2012 schválila do funkce ředitele ZŠ Babice
Mgr. Pavla Hubáčka.

BÝT PEČOVATELKOU…
Na podzim uplyne pět let, kdy byla v naší obci
zřízena pečovatelská služba.
I když pravidelně do zpravodaje přispíváme a píšeme o tom, komu je služba určena, jak
a v čem můžeme pomoci, nezmínili jsme se
o samotné profesi pečovatelek.
Aby pečovatelka mohla vykonávat svou práci, musí mít absolvován speciální kurz. Buď je
to přímo kurz pečovatelský nebo ten, který nese
název Přímá obslužná péče. Součástí tohoto
vzdělávání je kolem 110 hodin teorie a 60 hodin
praxe. Praxe je vykonávaná v zařízení, které se
Léto/2012

pečovatelské činnosti věnuje. Absolvování uvedeného vzdělávání není ovšem jediné, které je
v této profesi vyžadováno. Každá pracovnice na
místě pečovatelky se učí prakticky stále. K prohlubování a udržování znalostí v oboru patří povinných 24 hodin každoročního vzdělávání. V současné době máme na výběr celou řadu kurzů, do
kterých je možné se přihlásit. Vybíráme témata
tak, aby byla úzce spojena s naším provozem. Jelikož poskytujeme služby především terénní, zaměřujeme se více na tuto oblast. Ale žádné školení,
kurz či sebelepší vzdělávání nepomůže, pokud
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člověk tuto práci nedělá srdcem – tedy s láskou
k lidem, kterým je určena.
Děkuji proto touto cestou všem pečovatelkám
(minulým i současným), které v naší službě pracovaly či pracují, za to, že si zvolily toto povolání
a že je dělají s úctou, pečlivostí a hlavně s velkou
ochotou a obětavostí. Být pečovatelkou neznamená jen si odpracovat osm hodin, ale je to poslání,
které se ve většině případů dostalo těmto děvčatům hluboko „pod kůži“.
Marie Dostálková, Pečovatelská služba Babice

PĚT LET
Přesně 2. září 2012 uplyne pět let ode dne, kdy
byl slavnostně otevřen Dům s upravitelnými chráněnými byty č. p. 594, který nese název Patnáctka.
Hned druhý den se do nových bytů začalo stěhovat deset nájemníků. Za dobu, po kterou zde bydlí, jsme se snažili, aby došlo k dalšímu vylepšení
vnitřních i venkovních prostor. Velkou zásluhu
na tom má samozřejmě obec, která je majitelem
objektu. Děkujeme také sponzorům, kteří pomohli
finančními prostředky k zakoupení dalšího vybavení. Podařilo se vystavět zahradní altán a vybavit
jej nábytkem, zakoupit zahradní lavice, vyzdobit
chodby a společné prostory obrazy, nástěnkami
s fotografiemi, květinami a bylo také vybudováno zastřešení vchodových dveří do zahrady. Velkým kladem Patnáctky je rozsáhlá zahrada, kterou
mohou nájemníci využívat pro zahrádky nebo
k odpočinku. Málokteré podobné zařízení má k dispozici takové přilehlé prostory. V loňském roce bylo
na zahradě vysázeno jedenáct nových ovocných
stromů (jabloně, hrušky, třešeň, švestky) a čtyři keře
(rybízy, angrešty). Zahradu také doplnily tři okrasné
stromy (už letos ukázala květy magnolie). I pro další období máme řadu plánů, na jejichž uskutečnění
hledáme finanční prostředky prostřednictvím grantů u různých nadací.
Pečovatelská služba bude 10. října 2012 slavit rovněž páté výročí. Dá se říct, že za toto období
ušla kus cesty. První rok jsme začínali s rozvozem
obědů pro čtyřicet strávníků a službami, které jsme
dělali pro deset uživatelů. V loňském roce jsme rozvezli celkem 9676 obědů, smlouvy na rozvoz obědů
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byly uzavřeny se šedesáti strávníky, další pečovatelské služby využívalo 26 uživatelů. Mezi nejžádanější pečovatelské služby patří podání jídla, pomoc
s hygienou, úklid domácnosti, dovoz k lékaři, nákup,
praní a žehlení prádla. A komu je určena pečovatelská služba? Staráme se o seniory i občany, kteří mají
nějaké zdravotní omezení. Naše služba je terénní, to
znamená, že ji poskytujeme v domácnostech uživatelů a ambulantní. K ambulantním službám patří
především praní a žehlení prádla, které se provádí
v sídle služby (na Patnáctce). Provozní doba naší
pečovatelské služby je každý pracovní den od 7:00 do
12:00 hodin a od 12:30 do 16:30 hodin.
Provoz služby je financován z rozpočtu obce,
z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
a z poplatků, které vybereme za služby. Rovněž se
nám daří získávat finanční prostředky prostřednictvím grantů u různých nadací. Tak jsme pořídili
například jídlonosiče s termoobalem, počítačové
vybavení, jízdní kola pro pečovatelky.
Další podrobnosti o naší pečovatelské službě
naleznete na internetových stránkách Obce Babice
(www.babice.eu ). A také se je můžete dozvědět na
Dnu otevřených dveří, který se uskuteční v pátek
7. září 2012 od 13:00 do 17:00 hodin na Patnáctce
a na který vás srdečně zveme.
„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci,“ řekl
Seneca. A my se snažíme tímto citátem řídit –
snažíme se pomáhat našim uživatelům. Ale platí
to i obráceně – naši uživatelé jsou pro nás inspirací
a obohacením, ze kterého čerpáme.
Kolektiv pracovnic Pečovatelské služby Babice
Léto/2012
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by projevilo.
Realizaci provedla Firma Garden. Akce
byla financovaná z prostředků Státního fonDOMEK č. p. 121 – stejně jako se vloni
du životního prostředí ve výši 90% celkových
podařilo získat dotaci z fondu ZK na opravu
nákladů.
střechy, podařilo se letos ze stejného fondu ZK
získat dotaci na výměnu oken, dveří, vybudování sociálního zařízení a opravu fasády zhruba
ve výši 40% celkových nákladů. Opravu provedla firma Stavebniny Kodrla, která byla vybrána
ve výběrovém řízení.

INVESTIČNÍ AKCE

POVRCH TENISOVÝCH KURTŮ – Po letech provozu už pomalu dosluhuje umělý povrch
na tenisových kurtech a tak bylo rozhodnuto
o jeho obnově. Jako dodavatel byla vybraná firma Tennis Zlín, akce by měla být provedena do
poloviny srpna.

REGENERACE ZELENĚ – 30. května 2012
proběhlo předání akce. V rámci ní bylo v obci
upraveno či vytvořeno několik lokalit. Již v jarních měsících jsme měli možnost těšit se kvetoucími stromy, postupně nakvétají další keře,
růže. Nová výsadba se letos potýkala s nedostatkem vláhy, což se negativně na části výsadLéto/2012

BEZPEČNÝ PŘECHOD
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotační titul Bezpečný přechod – jedná se
o odstraňování nebezpečných kolizních míst
na silnicích I. třídy. V naší obci by se jednalo
o vybudování světelného přechodu na Ceronech, ostrůvku a osvětlení na Kudlovické křižovatce a osvětlení přechodu u lékárny. V současné době probíhají přípravy pro podání této
žádosti, které mimo jiné obsahují: zpracování
projektové dokumentace, zpracovávají se demografické údaje o obci, fotodokumentace, statistika intenzity dopravy a chodců na této komunikaci aj. Akce bude realizovaná v případě, že se
na ni podaří získat dotaci.
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16. června 2012 - Vítání
občánků na OÚ
Slavnostně byli do života vítáni:
Jiří Mahdalík, Kateřina Vrátná,
Jakub Dírer, Jan Valášek, Nikola Polášková

Mateřská škola
Vystoupení ke Dni matek
která se dětem moc povedla.
Ve čtvrtek 17. května se v kvítečkové třídě
Děkujeme paním učitelkám i paní ředitelce
v mateřské škole sešli maminky, babičky, tety, za její přípravu.
ale i tatínci a sourozenci, aby se společně potěšili vystoupením, které si pro ně připravily děti
ke svátku maminek. Se svými učitelkami děti
nacvičily pohádky, písničky a básničky a taneční
kroužek též taneční pásmo. Na závěr asi hodinového vystoupení dostaly maminky od svých dětí
pěkný dárek. Dárkem byla vlastně celá slavnost,
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Sportovní odpoledne
Ve středu 6. června měly děti z mateřské školy své olympijské odpoledne. Po úvodním slavnostním nástupu, nezbytné rozcvičce a rozdělení
do tří družstev, si děti vyzkoušely tři disciplíny
- skok z místa, hod do dálky a běh na krátkou
trať. Za absolvování každé disciplíny získali malí
sportovci tiskátko do svého průkazu. A to nebylo všechno. Po skončení soutěžení na ně čekaly
zlaté čokoládové medaile, nějaké to mlsání a pití.
A kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. Malých sportovců přišlo hodně a se svými rodiči si společně
strávené odpoledne pěkně užili.
Monika Volfová

Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
TÝDEN PRO ZEMI
V posledním dubnovém týdnu žáci Zeleného parlamentu připravili pro své spolužákyněkolik zajímavých akcí, kterými se chtěli připojit k celosvětovému svátku Dne Země.
Tento svátek se slaví od roku 1969 a vyjadřuje vztah obyvatel
planety k životnímu prostředí a zároveň otvírá prostor pro setkání a možnost diskuzí o řešení problémů souvisejících s narušováním životního prostředí. Z tohoto důvodu se po celém světě
pořádají různé happeningy, ke kterým se přidávají každoročně
i žáci základní školy v Babicích. Nejprve byla v březnu vyhlášena
fotografická soutěž Probouzející jaro. Do soutěže přišlo od žáků
školy 25 snímků a vyhlášení prvních třech míst proběhne na závěr
školního roku. O pořadí rozhodli rodiče, kteří přišli ve středu
25. dubna na konzultační odpoledne, a také žáci, kteří během
Léto/2012
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Týdne pro Zemi dali svůj hlas nejlepším fotografiím. Na přihlášené snímky se může podívat po spuštění na novém webu školy
a vítězné snímky otiskneme v příštím čísle Babického zpravodaje.
Ve stejný den se v sále školy otevřela za přispění firmy Green Life
výstavka zdravé výživy a kuchyňského nádobí a pomůcek z dob
našich babiček, které donesli zaměstnanci školy. Poděkování patří
Pavle Hrozové za přípravu zdravého pokrmu, který ochutnali žáci
i rodiče. Žáci Zeleného parlamentu byli mile překvapeni zájmem
rodičů o zdravou výživu, a tak do budoucna se snad podaří opravit
školní kuchyňku, abychom mohli pro zájemce z řad rodičů a dětí pořádat kurzy zdravé výživy.
V pátek 27. 4. 2012 se konal tradiční přespolní závod, ve kterém si žáci změřili zručnost, vědomosti a dovednosti v různých disciplínách. Naše pozvání neodmítli a přijali pozvání i žáci z Kudlovic a Huštěnovic.
Na závěr týdne ještě nachystali „zelenáči“ pro děti z prvního stupně zábavnou hodinu spojenou s poznáváním předmětů našich babiček.
Děkujeme všem, kteří pomohli Týden pro Zemi připravit, učitelům, žákům a zaměstnancům naší
školy a těšíme se na svátek Země v novém školním roce.
Žáci Zeleného parlamentu a p. uč. Kloudová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Po několikaměsíční pauze se 9. 5. 2012 vypravilo dvanáct čtvrťáků v doprovodu své učitelky
na dopolední výuku do Uherského Hradiště, kde
po dlouhotrvající přípravě měli obdržet „Průkaz cyklisty“. Závěrečné testy spolu s praktickou částí zkoušky zvládlo jedenáct žáků. Všem
držitelům průkazu gratulujeme, neboť písemné
testy, které žáci vypracovali, vůbec nepatřily
k jednoduchým.
B. Vranková

tího kola. Porazili jsme ZŠ U tenisu Přerov 5:2,
ZŠ Kvasice 3:1, a ZŠ Bratrství Čechů a Slováků
Bystřice pod Hostýnem 3:0. Zápasy třetího kola
se hrály také na našem hřišti dne 25. 5.2012
a bohužel jsme neuspěli a prohráli se ZŠ Mutěnice, celkovým vítězem, a také se ZŠ Určice. Myslím, že oba hrací dny přinesly zajímavé zážitky všem účastníkům a divákům. Naše výborné
hráčky: Gabča Tichá, Kristýna Kotlabová, Kája
Matušová, Monika Jarská, Valča Martinková
a jiné.
M. Sečen

COCA COLA – ŠKOLSKÝ POHÁR
Dívčí družstvo naší školy se letos poprvé
zúčastnilo celorepublikového fotbalového turnaje Cocacola - Školský pohár. Dne 9. 5. 2012
jsme odehráli tři zápasy druhého kola na babickém fotbalovém hřišti a za nadšení celé školy
jsme vyhráli všechny zápasy a postoupili do třestrana 8

TURNAJ V SOFTBALU
Dne 16. 5. 2012 se naše školní softbalové
družstvo zúčastnilo dalšího turnaje v Kunovicích. Ze tří zápasů jsme dva prohráli a jeden
vyhráli. V turnaji jsme skončili na pátém místě. Celkově ve školní softbalové lize jsme neobLéto/2012
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hájili 5. místo z loňska a skončili na 6. místě.
Doufáme, že naše žáky neopustí elán do dalších
zápasů, a že pro příští rok se k nám přidají další členové softbalového družstva. Hráči: Tichá
Gabriela, Janíková Štěpánka, Matušová Karo-

lína, Palečková Iveta, Bartoň Michal a David,
Harásek Michal, Polášek David, Sláma Martin,
Jurčík Tomáš, Prokeš Mirek, Pšeničková Lucka,
Montevecchi Giacomo a Berecka Jindřich.
M. Sečen

DĚJEPISNÁ EXKURZE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD
DO OSVĚTIMI A KRAKOVA
V hodinách dějepisu probírají žáci 9. ročníků období druhé
světové války. S tímto tématem je neodmyslitelně spojen i pojem
holokaust. Vyvražďování židovského národa nacisty, a to především v koncentračních táborech. Protože je všeobecně známo,
že člověk si mnohem více zapamatuje, když si může vše sám osahat, všechno vidí na vlastní oči a nechá na sebe působit genia loci,
organizuje naše škola pro deváťáky každoročně dějepisnou exkurzi do Osvětimi - největšího vyhlazovacího koncentračního tábora
druhé světové války.
Letošní exkurze dopadla na výbornou. V úterý 22. května
bylo ideální počasí, cesta příjemně ubíhala, průvodci v Muzeu
holokaustu byli erudovaní a jejich výklad při prohlídce velmi
sugestivní. Prostředí, získané informace i celková atmosféra koncentračního tábora - to vše na zúčastněné hluboce zapůsobilo.
Po absolvování této emočně vypjaté části exkurze jsme se vydali do překrásného a historicky
velmi cenného města Krakov. Řeka Visla, hradní komplex Wawel, Krakovská katedrála, Mariánský
chrám, Floriánská brána, Rynek Glowny, Sukiennice ... A k tomu všemu zasvěcený výklad našeho
průvodce - Dr. Pavla Kočího.
Odjížděli jsme unavení, ale s mnoha nezapomenutelnými zážitky.
Jitka Škrabalová

ŠKOLNÍ VÝLET OSMÉ TŘÍDY
Dne 30. 5. 2012 se osmá třída vydala na výlet do Zlína. Pěkné počasí
a dobrá nálada se nás držela po celou
dobu výletu. Navštívili jsme Obuvnické muzeum, pokochali se výhledem z mrakodrapu Zlína (21. budova), spatřili jsme film ze Zlínského
filmfestu, prohlédli si Zlaté Jablko s ochutnávkou různých dobrot a na závěr projeli několik kol
na motorkách.
M. Sečen
Léto/2012
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SCÉNICKÉ ČTENÍ – 30. 5. 2012
Herci Slováckého divadla David Vacke a Jiří Hejcman zavítali do naší školy s představením scénického čtení pro žáky
prvního stupně. Připravili dětem veselé příběhy od Miloše
Macourka Zuzanka a písmenka a Žlutá bunda s pokaženým zipem. Celé vystoupení se žáci i s vyučujícími výborně bavili
a sálem školy burácel smích. Na závěr nikdo nevěřil, že je
konec. Představení scénického čtení může být skvělou inspirací, jak se dá veřejně číst. Herci byli nadšeni ze sálu naší školy
a slíbili, že v příštím školním roce se znovu uvidíme…..
B. Vranková

DĚTSKÝ DEN
Dne 1. června 2012 jsme na I. stupni oslavili Den dětí. Přestože nám počasí právě nepřálo a déšť nás z venkovních sportovišť
donutil sportovat v tělocvičně, nic nebránilo v podání výborných
výkonů. Žáci si mezi sebou poměřili síly ve skoku z místa, hodu
míčkem do dálky a běhu mezi
metami. Nejlepší sportovci byli
oceněni diplomem a sladkou
odměnou. Všem závodníkům
děkujeme za skvělé výkony
a sportovní chování.
Učitelky I. stupně ZŠ

NÁVŠTĚVA DOMOVA
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V pátek 18. 6. přijali žáci 8. ročníku pozvání k účasti na kulturním programu do DZP v Kunovicích. Akce byla uspořádána
v rámci oslavy jeho 10.leté existence. Cesta na kole přes Kunovský les uběhla a už jsme stáli
před branou DZP, kde se nás
ujala Mgr. M. Trvajová. Děti
byly zpočátku velmi rozpačité.
I když se jim prostředí velmi líbilo, přece jen nečekaly tolik lidiček s tak závažným postižením
- hlavně mentálním.
Vystoupení našich žáků nebylo náročné ani dlouhé. Do repertoáru jsme zařadili tři písničky
a za doprovodu kytary (Monika Jarská) je naši žáci přezpívali. Každý žák pak předal osobně
kytku z barevného papíru jednotlivým obyvatelům Domova.
Kytky žáci předem připravili
v hodině výtvarné výchovy.
Následovalo pohoštění a prohlídka centrálního pavilonu. Zde se

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – AHOJ, TADY JSEM!
Žáci ze třetí a čtvrté třídy naší školy se spolu s žáky devíti škol
Zlínského kraje zapojili do výtvarné soutěže pořádané Občanským sdružením ONŽ – Poradna pro ženy a dívky na téma – „Jak
se má miminko u maminky v bříšku“. Záštitu nad celou akcí převzala Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora statutárního
města Zlín.
Zvláštní ocenění mezi 98 pracemi získala ze čtvrté třídy Anastázie Vrzalová a ze třetí třídy Miroslava Škrabalová
a Zuzana Žálková.
Výstava probíhá od 7. – 30. června 2012 v přízemí radnice
ve Zlíně.
B. Vranková
strana 10
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nachází stravovací provoz, ordinace lékařů, vodoléčba, volnočasové místnosti a kanceláře vedení. Zařízení má kapacitu kolem
80 míst a žijí zde ženy i muži nad
18 let a každý z nich má mentál-

ní postižení.
žákyně: „ Až teď jsem si uvědoJsem přesvědčena, že návště- mila, jak jsem vlastně šťastná“.
va zařízení tohoto typu byla pro Co k tomu dodat?
naše žáky možná zatěžkávající
Marie Luxová
zkouškou, ale směle říkám, že ji
zvládli. A zde jsou slova jedné

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Letošní škola v přírodě se konala v nádherném prostředí Moravskoslezských Beskyd,
v Rožnově pod Radhoštěm. Od školy jsme
odjížděli za nejistého počasí pondělního rána
a čekala nás návštěva v ZOO Lešná. Po prohlídce krásné zoologické zahrady nás autobus odvezl přímo do Rožnova, místa našeho
ubytování v Penzionu VINIUM. Po rozdělení
na pokoje, nás čekal pozdní oběd a samozřejmě i první procházka lesem. Vyrazili jsme do
nedaleké výrobny svíček UNIPAR, kde jsme
se dozvěděli o netradičním výrobním postupu, jehož základní surovinou nebyl vosk, ale
ropa. Děti si mohly obarvit plovoucí svíčku a jiné svíčky zakoupit. V úterý se konala
významná procházka s návštěvou chráněné
dílny KAMARÁD, která na nás všechny hluboce zapůsobila. Pracují tu totiž lidé tělesně a mentálně postižení. Uvědomili jsme si,
že mezi námi žijí i tito lidé, kteří nejsou zdraví jako my, ale mají velké srdíčko a my jim
můžeme pomoci žít plnohodnotnější život
a začleňovat se mezi nás. Odpolední program
byl naplněn sportem, běžel se orientační běh
v okolním terénu. Poslední hlídky ovšem
zahnal prudký déšť, v jehož znamení se nesl
Léto/2012

i následující den, středa. Soustavně a vytrvale pršelo. Dopoledne se některé třídy učily
a některé odlévaly zvířátkové postavičky ze
sádry. Po poledním klidu děti předváděly své
karnevalové kostýmy a společně se bavily hrami a zpívaly. Na čtvrteční den jsme naplánovali celodenní výlet do Kopřivnice, Štramberka
a Rožnova pod Radhoštěm. V kopřivnickém
Technickém muzeu jsme obdivovali modely starých automobilů značky TATRA, potom
jsme se vydali do Štramberka na náměstí, kde
si děti mohly zakoupit různé suvenýry, jako
byly třeba perníkové kornouty ŠTRAMBERSKÉ UŠI. V Rožnově jsme obdivovali krásu
SVĚTA KAMENŮ v prodejně naproti Valašského muzea v přírodě – dřevěného městečka, jehož prohlídkou jsme výletní den zakon-
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čili. Plni dojmů jsme se vrátili do penzionu novému prostředí bez rodičů. I přes nepřízeň
a po večeři nás u ohniště čekalo závěrečné počasí a drobných nepříjemností, jsme si ŠKOopékání špekáčků. Do té doby děti stavěly cha- LU V PŘÍRODĚ VŠICHNI UŽILI.
loupky pro skřítky v blízkém lesíku, kluci hráli
1. stupeň ZŠ
fotbal a děvčata skákala přes švihadla. Páteční
dopoledne jsme věnovali balení kufrů a batohů a hodnocení uplynulých dnů, strávených
v přírodním amfiteátru. Pro paní učitelky bylo
docela zatěžující neustálé hledání nejen částí
oblečení, ale zejména zapomenutých mobilních telefonů a elektronických přístrojů, které
si děti nebyly schopny samy uhlídat. Velmi nás
mrzelo chování některých žáků, i když naprostá většina dětí se bez problémů přizpůsobila

Kroužek společenské výchovy v zákulisí Slováckého divadla
Ve čtvrtek 12. 4. 2012 jsme se s kroužkem Společenské výchovy vypravili do Uherského Hradiště
na exkurzi po Slováckém divadle. Ráno jsme se
všichni sešli na vlakovém nádraží v Huštěnovicích
a potom, co jsme zjistili, že jsme všichni, jsme počkali
na vlak, nasedli a nechali se dopravit do Uherského
Hradiště. Celá naše výprava se chvilku procházela
po městě a pak se přesunula do Slováckého divadla.
Dovnitř nás pustila paní Kupová, se kterou jsme byli
domluvení. My jsme si dali věci do šatny a rozdělili
se na 2 skupinky. Rozebrali si nás paní Trčálková
a Kupová a vydaly se s námi v patách křížem krážem
po zákoutích divadla. Podívali jsme se za paní dramaturgyní, do nahrávacího studia, kde nechyběly
ani bubny, a do místnosti pana osvětlovače. Viděli
jsme také, kde se pro herce šijí šaty, dokonce jsme si
mohli vyzkoušet klobouky, mezi kterými nechyběla
ani královská koruna či turban. Zavítali jsme také
do maskérny, ve které se herci líčí, ale samozřejmě
někteří to sami nezvládnou, a tak jim pomáhají
zručné maskérky, které jsme měli také čest poznat.
Ale největším překvapením pro nás byla návštěva
zkoušky divadelního představení „KDYBY TISÍC
KLARINETŮ“. Tiše jsme si sedli a zaujatě pozorovali dění na jevišti. Nemohli jsme se však zdržet
na celý den, tak jsme museli po chvíli odejít. Každý si nesl kousek divadelní atmosféry s sebou. Byl
to nevšední zážitek. Ne každému se podaří dostat
až za „bránu jeviště“ a právě tato brána nám byla
strana 12

otevřena. Plni dojmů jsme se ještě stačili podívat
na výstavu kostýmů a jejich návrhů do Slováckého
muzea ve Smetanových sadech. Zpátky na vlakové
nádraží v Huštěnovicích jsme se dopravili vlakem,
pro některé dokonce přijeli rodiče. Celé čtvrteční
dopoledne se nám velmi líbilo a těšíme se na další
akci se Společenským kroužkem.
Petra Obdržálková
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Choďte s námi do divadla…
Vážení milovníci divadla,
žáci naší školy navštěvují již několikátý rok žákovské předplatné ve Slováckém divadle s nabídkou
čtyř divadelních představení. Máme objednaný svůj autobus, který nás přiváží a odváží na každé představení. Na základě dohody se Slováckým divadlem Vám nabízíme možnost chodit s námi
do divadla 4x ročně za stejnou cenu jako mají naši žáci – tj. 320,-Kč. (Cena běžné vstupenky se pohybuje okolo 180 až 250Kč). Za úhradu můžete využít i dopravy naším autobusem.
Přednostně byste byli pozváni i na příležitostné zájezdy na představení jiných divadel (Brno, Praha), které pořádáme několikrát do roka.
Kontaktujte mne, prosím, na adrese eibensteinerova@zsbabice.cz, kde se můžete přihlásit (nejpozději do 15. 9. 2012) a kde Vám ráda sdělím bližší informace.
Přihlásit se můžete mailem, telefonicky i ústně.

Nabídka žákovského předplatného do Slováckého divadla
pro školní rok 2012/2013
Karel Václav Rais: Kalibův zločin
Ač letité, přece aktuální rodinné drama. Pro Slovácké divadlo připravená dramatizace vesnického
románu na téma „domácí násilí“ (zde uplatňované ne zcela obvykle na muži). Režie: J. A. Pitínský j. h.

Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ján Roháč, Ivan Vyskočil: Kdyby tisíc klarinetů
Slavný muzikál o tom, co se stane, když se jednoho dne vojín Schulze postaví zupáckému drilu a na
pomoc mu přijdou nadpřirozené síly, které promění zbraně v
hudební nástroje. Režie: Igor Stránský

Oscar Wilde: Jak je důležité mít Filipa
Jack má schovanku Cecílii, jeho dobrý přítel Algernon sestřenici Gvendolínu. Co se stane, když se
všichni setkají? A do toho i matka Gvendolíny Lady Bracknellová? A kdo je vlastně Filip? Klasická
konverzační komedie slavného britského modernisty.
Režie: Igor Stránský

Karel Čapek, Pavel Kohout: Válka s mloky
Zkáza světa v přímém přenosu! Budeme chladně přihlížet vlastnímu konci? Anebo je přímý přenos
globální katastrofy jenom mediální hrou s vidinou ještě větší sledovanosti a vyšších zisků? Co je realita a co virtuální obraz? O zmíněném vážně i ironicky… Režie: Dodo Gombár j. h.

Cena žákovského předplatného je 320, - Kč.
Hraje se vždy ve středu v 17.00 hod., upřesnění naleznete v měsíčním herním plánu
na www.slovackedivadlo.cz., žáci na nástěnce ve 2. patře školy.
Autobus, který nám hradí SRPDŠ, odjíždí z Kudlovic se zastávkami v Babicích a Huštěnovicích.
Zájemci o předplatné se mohou přihlásit u svých učitelů českého jazyka do 15. září 2012
Mgr. Marta Eibensteinerová

Léto/2012
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Knihovna
NOC S ANDERSENEM
Z pátka na sobotu 30. – 31. března strávilo l6 dětí
již po jedenácté pohádkovou noc v knihovně, spáči
hledali klíč a pohádky ukryté v zahradě
pana Trnky. Velký dík
patří paní Ivě Bičanové, která nakreslila kulisy zahrady,
dětem z 6. třídy, které si vytvořily masky strašidel a hlídaly
nápovědy v zahradě
a dík patří i kouzelnému Ondrovi Matochovi, který si zahrál
na pana Andersena.
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UŽ JSEM ČTENÁŘ
– KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Místní knihovna Babice se již počtvrté zapojila do
projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory
projektu bylo nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem
projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla
pro děti knížka, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2011/2012 je
to kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Školníci, kterou ilustrovala přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková.
Patnáct prvňáčků babické ZŠ několikrát navští-

vilo knihovnu. Při besedách se děti dozvěděly, jak
se dělá kniha, kdo knihu píše a ilustruje, zahrály si
samy pohádku, nakreslily dům pro kočičku, nebo si
hrály s písmenky. Ve středu 6. června pak rytíř děti
slavnostně pasoval na čtenáře knihovny.

PRÁZDNINOVÝ ČAS – NEJLEPŠÍ DOBA NA ČTENÍ
O prázdninách je sice v knihovně omezená půjčovní doba,
ale je to nejlepší čas k četbě knihy. V knihovně si určitě vyberete
knihy, které vás potěší i poučí, zpříjemní chvilky o prázdninách
a dovolených. V době prázdnin se prodlužuje výpůjční doba na
dva měsíce.
PŮJČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH (červenec a srpen):
Pondělí: 10:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 – 18:00 hod.
V úterý se nepůjčuje.
Dovolená: pondělí 2. července, od 16. – 22. července, 15. - 31. srpna 2012

Léto/2012
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Listárna
O VODĚ
Moravo krásná,
ty naše řeko líbezná,
jen tichou píseň zpívej,
když proudíš kolem nás.

částí měst, obcí, polí, luk. Některé oblasti bývají
zasaženy několikrát po sobě. My, u nás v Babicích, jsme za těch posledních patnáct let povodně
nezaznamenali, ale přesto každé větší deště v nás
vzbuzují stálé obavy a těžké vzpomínky. Jarní
velká sucha snížila hladinu řeky Moravy tak, jak
ji dlouhá léta nepamatujeme. A proto předpokládáme, že tato řeka zvládne odvést všechnu přebytečnou vodu a k velkým záplavám nepřijde.
Bez vody, bez deště, není život. Přináší radost
i bolest, tak to k životu patří. Aby bolesti bylo
co nejméně, záleží i na každém člověku, na nás
všechny. Mnoho se všude proti povodním vybudovalo a ještě vybudovat musí. Ať každý potůček,
každá říčka i velká řeka slouží k prospěchu člověka. To si všichni přejeme.
čtenářka zpravodaje

Letošní jaro bylo teplé, ale nepříznivé na dešťové srážky, tak nutné pro bohatou úrodu. Velká
sucha a ztráty s nimi spojené, byly pro zemědělce
téměř zničující. Čekání na jarní deštík a přísun
tak potřebné vláhy, přišlo v posledních dnech.
Avšak s obavami jsme všichni tak mohutné deště,
bouřky spojené s krupobitím a možnými záplavami neočekávali. Vždyť je to právě patnáct let,
kdy celou Moravu postihly povodně, jaké nikdo
nepamatuje. Velmi zasáhly i naši obec. Přesto,
že se proti povodním v obci udělalo velmi mnoho
(úpravy potoků, zvýšení hrází, čistička odpadních
vod a mnoho dalšího), stále v nás obavy z velké
vody zůstávají. Před deseti lety zasáhly povodně
Obec Babice prosí čtenáře zpravodaje pokud
téměř celé Čechy. Každoročně můžeme počítat vlastní fotografie z povodní roku 1997 o jejich
s lokálními prudkými dešti a zatopením různých zapůjčení ke zkopírování.
strana 16

Léto/2012

Babický zpravodaj

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Pravidelná setkání seniorů pod hlavičkou Klubu důchodců se dobře zaběhla. Občas sice dojde ke
změně avizovaného programu, ale vždy je připraven nějaký náhradní. Takto tomu bylo u dubnového
setkání, kdy se z důvodu pracovního zaneprázdnění
přednášejícího nemohla konat přednáška o myslivosti. Setkání bylo nakonec v duchu velikonočním
– senioři uspořádali malou výstavku, na kterou každý přispěl nějakým symbolem těchto svátků. Tak se
mohly obdivovat kraslice zdobené nejrůznějšími
technikami, milé výrobky z kukuřičného šustí, tatary,
ošatky… Navíc si každý z přítomných mohl vyrobit
půvabné papírové vystřihovánky s jarním motivem,
které připravila Marie Šuranská. Zpestřením předvelikonočního klubu bylo zasvěcené vyprávění pana Stanislava Janů o ptácích, kteří žijí kolem řeky Moravy.
A samozřejmě také neformální povídání o Velikonocích
a o tom, jak se slavívaly za dob dětství přítomných.
Květnový klub se konal v netradičním prostředí.
3. května byli senioři pozváni do domku U Přívozu.
Nejen kvůli jeho prohlídce, ale také kvůli vzpomínání
na přívoz, který obec provozovala téměř sto let. Přítomní diskutovali nad starými fotografiemi, na nichž
byl domek a jeho okolí zachycen v různých časových
obdobích. Bylo to příjemné odpoledne strávené pod
korunami stromů a obohacené o speciální pohoštění
– metyju. Tu navařila podle rodinného receptu paní
Marie Kročová. Přítomným chutnalo a i toto bylo
takové vzpomínání na to, jak se vařívalo dřív. Všech
třicet sedm účastníků obdivovalo prostory domku
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U Přívozu a také se jim líbilo, že domek slouží
k rekreaci tolika lidem, kteří mohou díky těmto prostorům přijet k nám strávit nějaký čas a poznat nejen
okolí, ale i naši obec.
Zcela jiné bylo červnové setkání, kdy se vyjelo
na výlet za poznáním několika krásných míst Jižní
Moravy. Na trase Valtice, Lednice, Mušov, Milotice
bylo několik zastávek. Zpestřením byla prohlídka
valtického zámku, zahrady a zámeckého skleníku
v Lednici či zahrady kolem zámku v Miloticích.
Během zájezdu se upřesňoval plán dalších
setkání klubu a také se vyprávělo. Účastníci vzpomněli rovněž náhlý odchod paní Viery Slávikové
z Bzinců pod Javorinou, která zemřela koncem
letošního května. Vierka byla u obnovení tradice setkávání se zástupců našich obcí. Dlouhá léta
zastávala funkci předsedkyně Jednoty důchodců
v Bzincích pod Javorinou a byla „duší“ různých
akcí, které se pořádaly v této malebné podhorské
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obci. Posledního rozloučení s ní se zúčastnil náš
starosta a tři členky babického Klubu důchodců.
Paní Vierce Slávikové patří poděkování za její
ochotu, se kterou nám vždy vyšla vstříc i za její
dobrou náladu, kterou kolem sebe rozdávala plnými hrstmi.

V měsíci červenci a srpnu bude mít klub „prázdniny“. Na podzimní setkání je přichystána beseda
s rybáři (v jejich klubovně), beseda při burčáku,
výroba vánočních ozdob. Zveme všechny zájemce, kteří mají chuť se něco dozvědět, povykládat
si, nebo jen posedět.

Základní organizace
chovatelů poštovních
holubů

„Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví?
Míval stáj roubenou, bílý štít. Kde je dům holubí ….?“. Písničku Jiřího Schelingera zná určitě
každý z nás, ale už asi méně z nás ví, jak takový
dnešní „holubí dům“ vlastně vypadá.
Holubník pro poštovní holuby by měl splňovat několik kritérií. Je nutné, aby měl oddělení
pro holuby a holubice, pro „závodníky“, ale také
pro chovné páry. Důležitým místem holubníků jsou pak „výlety“, které musí být konstruovány tak, aby byly holubům snadno přístupné.
Jejich mechanismus by měl zabezpečovat možnost vletu a zamezení výletu holubů přilétlých
ze závodů. Holubník by měl být vždy čistý, aby
se v něm holubi cítili dobře.
Při pohledu do holubníku je patrné, že všichni
holubi nejsou stejní. Ovšem jen samotný holubář je dokáže od sebe všechny rozeznat. Poštovní holubi se nejčastěji chovají v rázu modrém
pruhovém a kapratém. Občas se objeví i jako
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tmaví, černí nebo červení. Mezi poměrně vzácné patří čistě bílí.
Je také velmi zajímavé pozorovat, jak se poštovní holub orientuje. Nejdříve vyletí do výšky, poletuje ve stále větších kruzích, chvíli létá
v kličkách, až najednou zamíří ke svému cíli.
Za pozornost stojí i rychlost těchto holubů.
Letecký výkon může být jeden až dva kilometry za minutu. Dobrý poštovní holub uletí vzdálenost z Brna do Prahy za dvě hodiny. Rychlost letu holuba ovlivňuje počasí. Vadí jim vítr
a asi vůbec nejhorší je vytrvalý déšť. Ani modrá
obloha bez mráčků však není ideální. Dobré podmínky pro návrat holubů jsou údajně po bouřce,
kdy se vyčistí vzduch. Velký vliv na výkon holubů
má ovšem i strava. Dříve se holubi krmili tím, co
se dalo sehnat. Například pšenicí, kukuřicí nebo
hrachem. Dnešní směsi pro holuby obsahují přes
30 druhů zrní.
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Snahou každého poštovního holubáře je
dobré umístění v soutěžích. Soutěží se v rámci místních, okresních, oblastních, krajských,
zemských a celostátních organizací. Vrcholem
jsou pak světové olympiády, konané každé dva
roky. Někteří holubi jsou dobří na krátké tratě, jiní se řadí spíše k vytrvalcům. Podle toho
je chovatel na závody nasazuje. Přeborníci

jsou schopní letět i na vzdálenost tisíc kilometrů. Na letícího holuba během závodů čeká
mnoho nástrah. Největším nebezpečím jsou
draví ptáci. Mezi další problémy patří chemizace v zemědělství nebo také dráty elektrického napětí. Bez pravidelného cvičení a tréninku
by ale veškerá práce chovatele byla marná.

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Červen je měsícem nového života
Červen je měsícem nového života, rodí se
mláďata všech možných druhů, ať už jde o ptáčata nebo mláďata savců. V měsíci květnu a červnu
se rodí také naše hlavní zvěř a to srnčata. Tyto
jsou často ponechána srnou na klidném místě,
kde se tiše schovávají a čekají na svou matku, až
je přijde nakojit. V tuto dobu, ale také začínají
senoseče a zde přichází k fatálním následkům
takto ukrytých mláďat, která se i při velkém hluku traktoru nehnou z místa a dochází k jejich
úhynu pod sekačkou traktoru. I při procházení
luk před senosečí se myslivcům nepodaří všechnu zvěř vyplašit a přinutit ji k odchodu a ukrytí se na jiném místě. K tomuto tématu bych měl
jednu připomínku - v případě nálezu mláďat
různých druhů volně žijících živočichů je nechte na svém místě a nedotýkejte se jich. Ne vždy
je pomoc člověka na místě. Řada druhů nechává
svá mláďata relativně bez dozoru, aby se k nim
posléze vrátila a nakrmila je. A tak se často stává, že lidé najdou vypadlé ptačí mládě z hnízda
či savčí mládě v trávě. Hlazení, sbírání a nošení
domů těchto mláďat je však velkou chybou.
V případě ptáčete je ještě jakási naděje vrátit
mládě zpět rodičům či jej podložit do hnízda
adoptivním pěstounům, ale v případě savčích
mláďat (kuny, lišky, zajíci, veverky, srnčata…) je
návrat do přírody téměř nemožný a z mláděte
se stává doživotní chovanec potřebující lidskou
péči. Uvědomme si to, než-li sáhneme na roztomilé savčí mládě. I přesto, že díky sdělovacím
Léto/2012

prostředkům je osvěta veřejnosti na lepší úrovni nežli tomu bylo dříve, nevhodně odebraných
mláďat z přírody v některých oblastech neubývá. Při zranění je záchrana na místě. Lze však
konstatovat, že občas je odebrání mláděte z přírody skutečně poslední možností jak jej udržet
při životě. Zvláště v těch případech, kdy se mládě zamotá do zbytků provazu, drátů či jiných
nevhodných materiálů v přírodě. Pak je záchrana na místě, stejně tak jako v případě viditelných
zranění na mláděti. Pokud však někde spokojeně leží či sedí, není důvod jej z přírody brát.
Je lepší zpovzdálí sledovat, co se bude dít, případně informovat myslivce či ochránce přírody,
kteří mají dostatek zkušeností rozhodnout, zdali pomoci. Uvědomme si však také skutečnost,
že obecně 80 procent mláďat všech druhů se
nedožije druhého roku života. I když se nám to
může zdát jakkoli kruté, v přírodě mají místo
skutečně jen ti nejsilnější a člověk by do tohoto systému neměl příliš zasahovat, neboť může
udělat víc škody než užitku. V případě nálezu zraněného živočicha je možné kontaktovat
Záchranářskou stanici pro živočichy při hradě
Buchlov nebo se o mláďata či jiné volně žijící
živočichy postarají kolegové ze záchranných
stanic sdružených v Národní síti stanic pro handicapované živočichy. Jejich seznam, územní
působnost a kontakty najdete na www.csop.cz
nebo www.zachranazvirat.cz .
Aktuálně: Naše sdružení v těchto dnech
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vypustilo v části Babických jezer 150 kachen
divokých, kdy jejich stáří je dvoutýdenní, třítýdenní a pětitýdenní. Tyto jsou prozatím v oplocené části jezera, aby si přivykly na krmení. Naši
členové dovážejí každý den krmivo do těchto
prostorů a není tedy nutno kachničky přikrmovat, tyto se musí samy naučit hledat si potravu
a živit se přírodními zdroji. Hlavní „ošetřovatel“, který má kačenky na starosti je náš člen
František Vranka, který má velmi kladný vztah
k odchovu těchto kachňat. Již předem mu za jeho
práci děkuji. Tím ovšem nechci říci, že ostatní členové mají ruce v klíně a jen tiše přihlížejí.
V tuto dobu se nám líhnou noví bažantíci, o které se stará Vranka Jaroslav a Fusek Libor. Zatím
se nám daří a žádné zákeřné nemoci se u těchto
kuřat neprojevily, o jejich zdravotní stav se pilně
stará MVDr. Zlatko Horvat. Naše sdružení žádá
a prosí občany Babic, aby se v dané lokalitě chovali tiše a kachničky neplašili, určitě až vyrostou
budou nám dělat radost svými projížďkami po
Baťově kanále a Babických rybnících.

KALENDÁRIUM:
14. 6. 2012
15. 6. 2012
16. 6. 2012
17. 6. 2012
18. 6. 2012
19. 6. 2012
21. 6. 2012

22. 6. 2012
23. 6. 2012
29. 6. 2012

Kvete bez černý
Hřivnáči se chystají na druhé
hnízdění
Kvete kaštanovník jedlý
Hnízdí žluva hajní
Hnízdění většiny našich
pěvců
Hnízdí včelojed lesní
Slunce vstupuje do znamení
Raka v 1.09 SELČ. Začátek
astronomického léta. Letní
slunovrat.
Začíná páření medvědů
Sečeme maliník a kopřivy na
letninu
Kvetou lípy
Místopředseda a jednatel
Bc. Mário Mikulka

Myslivecké sdružení Cerony Babice Vás zve v sobotu 14. července 2012 na

Myslivecký večer.
Začátek v 19:30 hodin areál „U Střešně“, hraje MADUSONG.

ZAHRÁDKÁŘI
V letních prázdninových měsících se snažíme
co nejvíc si prodloužit pobyt venku, tam kde nám
kvetou květiny, kde je nám příjemně, na zahradě,
na terase, v přírodě blízkého okolí. Chci vám dát
několik typů na výlety, při nichž zcela určitě všichni členové rodiny s potěšením spočinou pohledem
na krásně kvetoucích květinách nebo na vystavovaném zralém letním ovoci.
Výstava s názvem Zámecké květy, pořádaná
ve dnech od 1. 5. do 31. 8. 2012 na státním zámku ve Slatiňanech, vám představí rostliny tradičně pěstované v zámeckých interiérech, sklenících
a zimních zahradách. Na fotografiích i mezi živými
exponáty uvidíte druhy rostlin, které jsou pro svou
krásu dodnes hojně pěstované. Kromě nich však
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i takové, na které se časem neprávem zapomnělo,
a tak nejen ze zámeckých interiérů skoro vymizely.
Od 24. 7. do 5. 8. 2012 v zámecké zahradě v Telči si můžete prohlédnout výstavu fuchsií. Exponáty jsou neprodejné, ale do vyčerpání zásob se
prodávají mladé rostliny mnoha druhů. Vystavovatelky každému zájemci rády poradí, jak úspěšně
fuchsie pěstovat.
V Domě zahrádkářů v Holešově od 4. 8. do
5. 8. 2012 můžete navštívit výstavu Květy a plody
léta. Jedná se o výstavu mečíků, jiřin a letního ovoce. Výstava bude ukázkou spolupráce s organizacemi Gladiris a Dagla, doplněna vypěstovanými balkonovými květinami členů ČZS, a má připomnět
svazové výročí - 55 let od vzniku. Na výstavě se
Léto/2012

Babický zpravodaj Za ZO ČZS zpracovala Jiřina Grebeňová
v rámci 110 let trvání včelařů budou také prezentovat včelaři z Holešova a okolí. Po úspěšné a velmi hojně navštívené výstavě mečíků v minulém
roce, bude tato výstava opakovaná a navíc doplněna o květy jiřinek, od pěstitele ze Zlína, zahrádkáře pana Kovaříka.
Letní etapa Flory se uskuteční na výstavišti v Olomouci od 16. 8. Do 19. 8. 2012. Jedná se
o mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh,
letní zahradnické trhy s prodejem květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb.
ZO ČZS Čejč pořádá ve spolupráci s vinaři
v sobotu 11. srpna 2012 „Den otevření vinných
sklepů“. Již po sedmé máte možnost navštívit areál vinných sklepů Pod Búdama a ochutnat vzorky
vína, tentokrát ve 24. vinných sklípcích. Začátek
v 11 hod., po skončení ochutnávky se uskuteční
Beseda u cimbálu.
Dále vás, čtenáře Babického zpravodaje, upozorňuji, že ve vitrínce základní organizace ČZS Babice
jsou každý měsíc vystaveny aktuální rady pro pěstitele květin, ovoce a zeleniny či vinné révy.
Poradenská služba rostlinolékaře k posouzení
chorob a škůdců rostlin je zdarma od 10. 5. 2012
každý čtvrtek v prodejně Zahrádkářských služeb
ve Starém Městě v době od 15:00 do 17:00 hod.
Snad vás, čtenáře, neodradím, a článek si přečtete až do konce, když zde ještě uvedu několik rad
pro zahrádkáře, platných pro červenec a srpen.
Červenec je náročný na ochranu révy vinné.
V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale
především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve
vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích,
je nezbytné urgentně použít k zastavení dalších škod
eradikativní a intenzivně působící přípravky, např.
Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu)
nebo Falcon 460 EC. Proti šedé hnilobě lze v této
době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u přípravků proti plísni nebo padlí révy. V červenci je třeba provést ošetření proti druhé generaci
obalečů (Biobit XL, Stevard, Integro). Při deštivém
počasí jsou pak nutné další aplikace proti plísni révy
a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními
ranními rosami musíme pokračovat v ošetření proti
padlí révy.
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Květinové mísy, truhlíky a ostatní nádoby s květinami snadno v tomto teplém měsíci vysychají
a proto jim věnujte stálou péči se zaléváním, s pravidelnou zálivkou pamatujte i na trávník. Stálou
zálivkou se věnujte i letničkovým a trvalkovým
záhonům.
Postupně ukončujte sklizeň cibulovin - tulipány pouze po odstranění kořenů a slupek skladujte
na suchém místě ve stínu až do podzimní výsadby.
Cibule narcisů po rozdělení můžete hned vysázet.
Koncem měsíce je možné začít přesazovat kosatce
(po rozdělení oddenků zkraťte listy asi o třetinu
a kořeny na šíři dlaně) a vysévat některé dvouletky
- sedmikrásky, macešky, či pomněnky. Odkvetlá
květenství trvalek včas odstraňujte, aby nedocházelo k vysilování rostlin tvorbou semen.
Srpen - stále ještě můžete na uvolněné zeleninové záhony vysévat salát, špenát, či ředkvičku
k podzimní sklizni. Vysévají se i ozimé formy
zelenin - hlávková kapusta, květák, cibule, salát
pro přezimování. Koncem měsíce se doporučuje
u růžičkové kapusty zaštípnout vrchol.
U okrasných rostlin využijte podobně jako
u ovocných druhou mízu k očkování - např. růže,
šeříky, apod. Zvláště u růží pamatujte na příp. přeočkování keřů, u kterých se neujmula očka z červencového očkování. Zelenými řízky v pařeništích
se v této době množí cypřišky, thuje, jalovce, dřišťály, pustoryly, skalníky, zimolezy, zlatice.
Srpen je vhodný na stříhání živých plotů z jehličnanů. Hřížit můžete vistárii, loubinec, břečťan,
zimolez. Do konce měsíce je možné rovněž vysazovat nebo přesazovat mladé jehličnany s kořenovým balem. Vysázené dřeviny chraňte proti vyvrácení kolíkem tak, abyste nepoškodili kořenový
bal. Řízkovat můžete i fuchsie a pelargónie (řízky nechte jeden den zavadnout), růstové vrcholy
fuchsií se doporučuje zaštipovat a tvořící se plody
včas odstraňovat.
Na závěr bych vám za babické zahrádkáře chtěla
popřát spokojené léto, radost ze sluníčka, z modré oblohy, kvetoucích rostlin, a z bohaté úrody na
vašich políčkách a úplně nakonec přidávám dvě
pranostiky.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
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Kultura a sport
DĚTSKÝ DEN
Tak jako každý rok, i letos proběhla v naší obci
oslava Dne dětí. Termín akce byl stanoven na první
červnovou sobotu - 2. 6. 2012 v areálu za kulturním
domem – „U Střešně“. Organizátorem celého odpoledne bylo již tradičně SRPDŠ při základní devítileté škole v Babicích.
Počasí celého týdne nevěstilo nic dobrého, spíše
to vypadalo, že celá akce se bude muset přesunout
do vnitřních prostor kulturního domu. Děti se ale
na oslavy „svého“ dne musely hodně těšit, a proto
se i počasí naštěstí umoudřilo a bylo příznivě a celá
akce mohla proběhnout podle připraveného plánu.
Začátek akce byl naplánován na 14 hodinu. Ještě před samotným začátkem celé akce netrpělivě
přešlapovali první nedočkavci před vstupní branou
areálu. Celý Dětský den se nesl v duchu soutěží, her
a zábavy, a to nejen pro děti, ale také pro dospělé.
Pro děti bylo připraveno spoustu soutěží, například
chůze na chůdách, malování na chodníku, jízda
na koloběžce a jiné. Všechny disciplíny jsou vždy
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vybírány tak, aby jejich splnění nebylo překážkou
ani těm nejmenším dětem. Splnění každé disciplíny bylo zaznačeno do kartičky každého malého
účastníka. Po nasbírání značek ze všech stanovišť
si mohlo každé dítko vybrat malý dárek. Nabídka
dárků pro děti byla jako každým rokem bohatá
a určitě si každý vybral to své.
Mimo hlavní program byl pro děti připraven
také skákací hrad, kde si mohli vybít svou přebytečnou energii a nebojácné a odvážné děti se mohly
projet na konících.
Svou účast na programu nám letos přislíbila také
policie České republiky. Děti měly k dispozici policejní auto, do kterého si mohly sednout a vyzkoušet zapnutí majáku. Policejní auto bylo v neustálém
obležení dětí, protože žádné si nechtělo tuto možnost nechat ujít.
Dalším bodem odpoledního programu byla
ukázka policejního zásahu se psími společníky.
Dětem byla nejprve předvedena disciplína, ke které
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jsou všichni policejní psi vedeni. Šlo hlavně o psy
vycvičené k vyhledávání nejrůznějších věcí. Další
pes, jehož dovednosti byly dětem předvedeny, byl
vycvičen k útoku na pachatele. Dětem se ukázka se
psy velmi líbila. Největší rozruch a zájem mezi nimi
však způsobil „největší“ předvedený trhač - štěně
psa, se kterým psovod předváděl, jakým způsobem
jsou již i tak malí psi cvičeni. Psovod poté dětem
dovolil, že si můžou štěně pohladit. To způsobilo
mezi dětmi tak velký zájem, že se štěně muselo dát
na útěk. Naštěstí stihlo včas doběhnout do bezpečného úkrytu.
Celý program Dětského dne se vydařil, o čemž
svědčila také hojná účast. Dětí, které se účastnily
her, bylo okolo 140 a byla zde také spousta dalších, které přišly se jen pobavit na skákacím hradu a podívat se na ukázku policejního zásahu. Pro
všechny děti bylo zajištěno občerstvení. Největší
radost jim ale udělala cukrová vata, jelikož po celé
odpoledne se u tohoto stánku tvořila fronta, která
nebrala konce.
Každým rokem je organizace Dětského dne spojena se spoustou příprav, které samozřejmě vyžadují
také velké množství dobrovolníků. Proto bych touto cestou chtěla vyjádřit velký dík všem rodičům
(členům SRPDŠ), kteří se podíleli na přípravě dětského dne, ale také dětem ze základní školy, které
jsme oslovily, aby nám pomohly s obsazením stanovišť. Zároveň bych také chtěla poděkovat zastupitelstvu obce, které schválilo finanční příspěvek na
tento Dětský den.
Ing. Jarmila Vlachynská

BESEDA S DŮCHODCI
Naše obec se o seniory opravdu snaží starat
v mnoha oblastech. Jednak podporuje činnost
pečovatelské služby, jednak přispívá deseti korunami na každý oběd důchodcům starším sedmdesáti let. Dále finančně podporuje celou řadu
akcí, které jsou určeny pro naše starší spoluobčany. Mezi tyto akce patří i tradičně pořádaná
Beseda s důchodci. Ta letošní proběhla ve čtvrtek 24. května. Ve velkém sále babického kulturního domu se sešlo osmdesát pět seniorů, aby
se pobavili při programu, který pro ně připravila
Léto/2012
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společenská a sociální komise. A bylo se opravdu na co dívat. Přítomné uchvátily svou bezprostředností děti z mateřské školy, které vystoupily
s pásmem básniček a písniček, líbilo se předvedení
nápadité taneční kreace deváťáků ze základní školy, bouřlivý potlesk sklidil veselý disko tanec dětí
ze školní družiny, tradičně pečlivě měla připraveno vystoupení Kalinka. S optimistickým a velice
profesionálním programem se představila skupina
mažoretek Kamélie z Ostrožské Lhoty. Ve svých
šesti vstupech předvedly její členky, že je tanec
baví a na věku při něm opravdu nezáleží, čehož
ony jsou důkazem, neboť tanečnicím této skupiny
je všem nad padesát pět let. Zatancovat si mohli také babičtí senioři, kterým k tanci a poslechu

hráli pan Horák a pan Achilles. Věříme, že to bylo
pro přítomné příjemné odpoledne, kdy se mohli
sejít se svými známými, povzpomínat, zazpívat si
a zapomenout na starosti, které je občas jistě tíží.

PŘIJELI K NÁM BABIČÁCI
V sobotu 9. června vlály na stožárech před
budovou obecního úřadu dvě státní vlajky – česká
a polská. Symbolicky vítaly účastníky 12. setkání obcí, které se jmenují Babice. Tohoto mezinárodního setkání se zúčastnili zástupci deseti
obcí, z toho dvě skupiny přijely z polských Babic
(od Krakova a od Varšavy). U nás se setkání konalo již podruhé, protože všechny obce, které se
zúčastňují, se již vystřídaly, takže se začalo nanovo.
Všechna předchozí setkání si hosté mohli připomenout díky zdařilé výstavce, která byla instalována ve vstupních prostorách kulturního domu.
Pro přítomné byl připraven bohatý program.
Po oficiálním přivítání v obřadní síni se představily se svými vystoupeními soubory Kalina a Kalinka, doprovázené cimbálovou muzikou a skupina
děvčat z TJ Sokol, která předvedla moderně pojaté
cvičení se švihadly. Program byl prokládán vystoupeními zástupců jednotlivých obcí, kteří v krátkosti povyprávěli, co se u nich od posledního setkání
událo. Velmi pestré bylo odpoledne, kdy se účastníci přesunuli k přístavišti U Rybičky a odtud lodí
Morava do Napajedel. Tady byla pro ně připravena prohlídka hřebčína. V programu byla i hodina,
ve které byla odsloužena mše svatá. Zájemci, kteří
se v kostele sv. Cyrila a Metoděje sešli, se zúčastnili mše v českém a polském jazyce, kterou sloužili
P. Mariusz Sienkowski a P. Zdeněk Zlámal. Ostatně
páter Sienkowski se ujal i role překladatele během
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celého dne. V podvečer mohli hosté (celkem jich
bylo 61) obdivovat částečně zrekonstruovanou
Mýtinku, v jejíž prostorách se jim dostalo výkladu
o tomto objektu i o Mysliveckém sdružení Cerony
– Babice. Celý den vyvrcholil večerní zábavou, při
níž hrála dechová hudba Stříbrňanka. Účastníky
setkání přišel pozdravit vzácný host – hejtman
našeho kraje Stanislav Mišák. Ve svém krátkém
Léto/2012
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projevu se vyznal z lásky k našemu kraji, s chutí si se Stříbrňankou zazpíval několik slováckých
písniček a popřál zdar nejen tomuto setkání,
ale i těm, která budou následovat.
Zdá se, že řetěz přátelství mezi Babicemi nebude přetržen, protože na setkání v roce 2013 byli
přítomní pozváni do Babic u Rosic. Do té doby
bude muset být pořízen nový putovní pohár,
neboť ten současný, je již zcela popsán záznamy
o jednotlivých setkáních.

BIBLICKÉ HODINY

Již deset let se každý druhý a čtvrtý pátek
v měsíci od září do června schází 10-15 zájemců na faře v Babicích, aby se společně zabývali
biblickým textem.
Biblickým hodinám předcházel sněmovní
kroužek, který začal pracovat při naší farnosti
v březnu 1999. Od listopadu 2001 se schůzky
sněmovního kroužku začaly střídat s nově zavedenými biblickými hodinami, které byly jedněmi z prvních v širokém okolí a probíhají stále.
Každé setkání je věnováno stanovenému úseku (obvykle jedné kapitole) právě pročítaného
novozákonního spisu. Text je na úvod přečten
a po krátkém komentáři pokračuje diskuze,
do které se každý z přítomných zapojit může,
ale nemusí. Biblické hodiny vede Pavel Černuška. Jako hosté se výkladu několikrát ujali i jiní
vyučující z Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, hostem byla dvakrát také
prof. PhDr. Jana Nechutová, někdejší děkanka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Léto/2012

Na závěr setkání je možné si zapůjčit některý
titul z farní knihovny, která je sice skromnější,
co se týká počtu knih, ale dají se v ní najít zajímavé publikace.
Tady je několik poznatků „žáků“, kteří do biblických hodin dochází: „Chtěla jsem se o biblických textech víc dozvědět, a protože je pro mě
obtížné se v nich sama orientovat, uvítala jsem
možnost docházet na hodiny. Jsou pro mě nejen
obohacením, ale i takovým uklidňujícím časem,
který vede k zamyšlení,“ říká jedna z návštěvnic
hodin. Jana Tichá, se rozepsala víc: „Jsem velmi
vděčná, že mohu docházet na biblické hodiny
a opravdu moc mě to těší. Ó ty naše pátky jednou
za čtrnáct dnů! Hned se mi vybaví známé tváře a zasedací pořádek (hlavně v zimě u kamen)
posluchačů různého věku a někdy i barvy pleti
– to když Maruška Pučalíková dofrčí z práce celá
uřícená, aby moc nezameškala z hodiny. Úsměvné? Jistě. Ale to patří k nám, k věčným věrným
studentům… Není to pro mne zábava nebo koníček. Je to skutečné studium, které mne zajímá
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a baví a je to ještě mnohem více. Bible je historie
a tajemství lidstva, tajemství každého člověka.
A tak s dychtivostí naslouchám každé další kapitole, výkladu a jsem zvědavá, jakže to vlastně bylo
myšleno, přeloženo a co že to všecko znamená.
Takto se pomalu dopracovávám pod povrch slov
a příběhů a otevírá se mi nový svět, který vůbec
není vzdálený světu, ve kterém žijeme. Dostává
se mi odpovědí na dějiny národů, mnohých jed-

notlivců i na mé vlastní bytí… Tak ať žije Kniha
knih, biblický kroužek a Pavlík Černuška, kterému tímto převelice děkuji za jeho super přednášky, trpělivost a vytrvalost.“
Biblické hodiny jsou otevřeny všem, kteří
mají zájem o toto téma. Pozvánky na jednotlivá
setkání najdete ve vývěsní skříňce u babického
kostela a také na internetových stránkách obce
Babice.
Marie Dostálková

PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH
ČERVENEC - PROSINEC 2012
1. – 4. 7.
14. 7.
4. 8.
11. 8.
25. 8.
25. 8.
1. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
22. 9.
29. 9.
1. – 7. 10.
5. 10.
7. 10.
6. 10.
4. 10.
20. – 21. 10.
1. 11.
24. 11.
28. 11.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
31. 12.

KINOKAVÁRNA – 20:00 hod., KD
Myslivecká večer– areál „U Střešně“, 19.30 hod., hraje Madusong
Turnaj v plážovém volejbale
Turnaj v nohejbale
Burza krojů – od 9:00 – 12:00 hod., KD
Tenisový turnaj - senioři
Cyklovýlet
Klub důchodců
Den otevřených dveří na Patnáctce – od 13:00 – 17:00 hod.
Slavnosti vína v Uherském Hradišti
Dětský bazárek - KD
Burčákový tenisový turnaj
Týden knihoven – akce knihovny:
Setkání broučků a berušek – lampionový průvod
Turistický výlet Za pověstmi našeho kraje
Cyklovýlet
Klub důchodců
Slovácké hody s právem
Klub důchodců
Turnaj ve stolním tenise
Den pro dětskou knihu – besedy s Janem Opatřilem
Klub důchodců
Vánoční koncert Stříbrňanky
Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou
Turnaj v bowlingu
Půlnoční setkání před OÚ s ohňostrojem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH
nebo na www.babice.eu
strana 26

Léto/2012

Babický zpravodaj

Sportem k přátelství
V rámci mikroprojektu „Sportem k přátelství“, který je spolufinancován Evropskou unií,
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty, se uskutečnila
v sobotu 12. května 2012 pátá, předposlední
sportovní akce mezi obcí Babice a slovenskou
obcí Bzince pod Javorinou. Cílem projektu je
upevnění a prohlubování stávajícího přeshraničního přátelství, které fungovalo v historii
obou obcí.
Tentokrát se odehrály dvě mezinárodní fotbalová utkání na hřišti v Babicích. V prvním
zápase proti sobě nastoupili aktéři z předcházejícího hokejového utkání a jako minule, tak i ve fotbale, zvítězily Babice v poměru 3:1. Ve druhém zápase se utkaly fotbalové
„A“ mužstva Babic a Bzinců pod Javorinou.
Po velkém boji si vítězství odnesli fotbalisté
z Babic, a to skórem 4:2. Utkání se odehrály
za deštivého počasí, ale ve výborné přátelské
atmosféře. Během utkání bylo pro hráče připraveno občerstvení a také v rámci projektu
hráči obdrželi trička, vítězné družstva sadu
dresů a nejlepší hráči fotbalové míče.
Závěrečnou sportovní akcí, která uzavřela celý
mikroprojekt „Sportem k přátelství“, byl cyklovýlet po okolí Babic v sobotu 23. června 2012.
Mgr. Petr Macháček

Léto/2012

TENTO MIKROPROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ
SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY
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Z akcí sportovní komise při OÚ
31. březen – Stolní tenis
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 hráčů a systémem každý s každým bylo následující pořadí:
1. místo – Petr Macháček
2. místo – Zdeněk Urbančík
3. místo – Josef Lanšperk
22. duben – Cyklovýlet
1. trasa:
Babice – Staré Město – Velehrad – Břestek
– Buchlovice – Boršice – Kostelany – Babice.
Zúčastnilo se celkem 10 cyklistů a najeto bylo
asi 35 km.
2. trasa:
Babice – Uh.Hradiště – Kunovice – Míkovice
– Podolí – Veletiny – Hradčovice – Drslavice
– Prakšice – Pašovice – Nedachlebice - Březolupy – Bílovice – Topolná – Spytihněv – Babice. Zúčastnilo se celkem 8 cyklistů a najeto
bylo 60 km.
Všichni se pak sešli v altánku u tenisových
kurtů na malém občerstvení.
28. duben – Tenisový turnaj čtyřher
Zúčastnilo se celkem 12 dvojic.
Konečné pořadí:
1. místo: Josef Chovanec a Tomáš Rybecký
2. místo: Petr Koukal a Zdenek Gajdošík
3. místo: Miroslav Koukal a Oldřich Belant
Cena útěchy: Ivan Pjevič a Bohumil Huťka

23. 6. – Cyklovýlet - Trasa: Babice – Staré Město – Velehrad – Zlechov – Buchlovice
– Smraďavka – Boršice – Nedakonice – Uherské
Hradiště – Babice – 50 km, celkem 35 účastníků
z Babic a z Bzinců pod Javorinou.

19. květen – Tenisový turnaj – dvouhra mužů
Za krásného počasí se zúčastnilo 10 hráčů.
Konečné výsledky:
1. Místo: Michal Koukal
2. Místo: Petr Macháček
3. Místo: Bohuš Huťka
Plán akcí do konce roku 2012:
6. 10.
Cyklovýlet
24. 11.
Turnaj ve stolním tenisu
8. 12.
Turnaj v Bowlingu
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ZNÁTE DVOUMĚSÍČNÍK
MALOVANÝ KRAJ?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii
této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních
lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky
pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní
Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem
o historii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku
vesnice nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě
včetně Babic a okolí. Stejně tak může být článek o Babicích uveřejněn
v některém z příštích vydání periodika Malovaný kraj – to je tradice
pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na www.publero.com, kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463;
malovanykraj@seznam.cz) vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů.
Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka
bydlící dnes mimo region.

Máte doma po staĜence, tetiþce, strýþkovi þi dČdovi nepotĜebný kroj, jupku, nohavice, boty,
mašle, baranice þi jiné souþásti kroje a nevíte co s nimi?
SDRUŽENÍ BAĕA BABICE vás zve na

BURZU KROJģ,
KROJOVÝCH SOUýÁSTÍ
a minitrh neodolatelných zbyteþností

25. srpna 2012
od 9 do 12hod. v kulturním domČ v Babicích
Akce se zúþastní:
- Marie Kozumplíková – výroba krojĤ, krojové zboží
- Lidové tradice a Ĝemesla Uh. Ostroh
- další prodejci se mohou hlásit u p. Šuranské
na tel: 604 155 345 nebo e-mailem: banababice@centrum.cz do 22.8.2012
poplatek z prodejního místa: 20Kþ
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Osobnosti
BABIČTÍ (19)
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.

ŘEMESLA VČERA A DNES
Obuvníci, sedláři, povozníci, řezníci, cukrářky, obchodníci, hospodští... Taková a další zajímavá
řemesla (a hlavně řemeslníci), se dala najít v Babicích v minulosti. Některá řemesla zcela vymizela,
některá jsou stále běžná a s některými se v současnosti setkáme už jenom ojediněle – jako například
s prací vyšívaček. Vyšívaček, které umí vytvořit vyšívání nejen k našemu kroji, ale i ke krojům z jiných
oblastí. Tento článek je věnován jedné z mála, která se tomuto umění naučila.

JARMILA KRAVÁČKOVÁ
O paní Jarmile Kraváčkové jsme v našem zpravodaji již jedenkrát psali.
A to v době, kdy vytvořila první krojová vyšívání
(1997). Mezitím se stala
vyhledávanou odbornicí
v tomto oboru. Obrací se
na ni ti, kteří si chtějí pro
sebe či pro své potomky pořídit nové vyšívání
ke kroji, bývá zvána do muzeí, na jarmarky, kde předvádí, jak vzniká tato specifická výšivka, s jejími pracemi se můžeme setkat i na různých jiných místech.
O tom, co všechno se skrývá za jemnými stehy, umí
Jarka (dlouhá léta se známe, proto takové oslovení)
zasvěceně vyprávět.
Ona sama říká: „Jsem opravdu ráda, že mě kroky
zavedly k tetičce Marii Rozumové do Traplic, která
byla uznávanou vyšívačkou. Ta mně dala základy.
Po několika lekcích mě vyšívání opravdu hodně
chytlo a je to stále můj největší koníček, kterému se
věnuji téměř denně. Je pro mě i velkým uklidněním
si navečer k výšivce sednout. Člověk jakoby se přenesl do jiných dob, kdy se tolik nespěchalo, a čas se
pro mě také na chvíli zpomalí.“
Dozvěděla jsem se, že bavlnky, které se
k vyšívání používají (viskózové hedvábí) se dají dobře nakoupit na Slovensku, kde jsou k dostání téměř
strana 30

v každé galanterii. Něco má Jarka také ze starých
zásob a často přijdou lidé, že našli bavlnky doma třeba po babičce, sami je neupotřebí, tak je rádi věnují.
Nejčastěji vyšívá vyšívání z naší oblasti, tedy velehradsko-spytihněvské a staroměstsko-jarošovské.
Pro tyto naše oblasti je typické dívčí a ženské vyšívání ve žluté (zlaté) barvě s fialovou nebo modrou
výplní. Nejčastěji se objevuje motiv na kroměřížskou
růži nebo motiv růže v kombinaci s kříži nebo šikmo
vyšitým květem (haluzí).
Chlapecké a mužské vyšívání je v základní barvě sytě žluté a vychází ze starších motivů – na stromy, ptáka na haluzi, hodně se také opakuje motiv
za sebou jdoucích křížů nebo kroměřížská růže
v kombinaci s haluzí.
„Občas přijdou zájemci, že chtějí udělat vzor
přesně takový, jaký měla na krojovém vyšívání jejich stařenka či stařeček. To je pak oříšek
a velká výzva,“ pokračuje ve svém vyprávění Jarka. „Vzor musím vytáhnout z přinesené předlohy, rozkreslit detail na čtverečkový papír a vyšít
zkušební vzorek. Ovšem nejdůležitější je přesně zachytit proporce a vybrat barvy. Nad těmito
činnostmi strávím spoustu hodin. Často vezmu
na pomoc starý sešit, který jsem zdědila po další
známé vyšívačce paní Gahurové ze Starého Města. Ten je plný původních vzorů, a jak říkávám,
je to taková kronika vyšívání. Občas jdu na radu
a pomoc do Slováckého muzea za PhDr. Tarcalovou
Léto/2012
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nebo PhDr. Habartovou. Tak tomu bylo například,
když jsem měla zakázku na vyšívání do Havřic. Do
tohoto regionu jsem ještě nevyšívala a nebyla jsem si
jista základní barvou vyšívání, která byla šedá. Pracovnice muzea mně potvrdily, že pro region kolem
Brodu (Havřice, Veletiny, Hradčovice, Vlčnov) je
typická barva vyšívání šedá. Zase jedna zkušenost
navíc. Vyšívání vyšívám na perličkovém plátně, které
má pravidelnou strukturu a je běžně dostupné. Podle pamětníků se dříve vyšívalo také na hrubé lněné
bílé ručníky.“
Trochu jinou prací bylo zhotovení vyšívání pro
folklórní soubor do Hroznové Lhoty. „Je zcela jiné
než to naše, nejen co se týká vzoru a barev, ale má také
krásnou bohatou výšivku na dýnku čepce a šatce, kterou se čepec uvazuje. I tady jsem musela jít do různých
materiálů, ve kterých byla uvedená výšivka popsána
a zachycena. Ale jsem ráda, že jsem ji přiučila,“ říká
Jarka, která umí zhotovit i jiné vyšívanédoplňky kroje. Jako například pro mužský kroj kapesníky či výšivku na košili sámkovici nebo dudovici. Občas vyšívá
také kadrle pro kroj dívčí, které se zhotovují na rámu.
Ukázku její práce můžeme najít i v pražském kostele
sv. Pankráce, pro který vyšívala přehoz na oltář.
Jarka předává ochotně své rady i dalším zájemcům, kteří by se chtěli naučit vyšívat krojové vyšívání: „Už jich u mě bylo několik, ale myslím si, že
žádný se tomuto krásnému, ale náročnému koníčku
nemůže věnovat v takové míře jako já.“
A tady je pár pojmů, na které jsme s Jarkou narazily a stojí za doplnění zmínku při povídání o krojovém vyšívání:
„Mužské vyšívání se skládá z nárameníků, obojku, fajky. Ženské pak z obojku, nárameníků a předničky. Když se podíváme na staré fotografie, je vidět,
že předničky byly dvě – zasunuté v kordulce. Později
se sešívaly nebo se záměrně vyšívala jedna široká.
V dnešní době se opět vracíme k tomuto typu vyšívání. Hlavně pro oblast za Moravou, tedy obce Topolná, Bílovice, Březolupy, ale i Spytihněv. Já toto rozhodnutí nechávám na vkusu zákazníka,“ doplňuje
Jarka své vyprávění a pokračuje: „Speciální na krojovém vyšívání je výřez, který prakticky dělá vyšívání
vyšíváním. Já mu říkám struhadélko, protože hodně
struhadlo připomíná. Výřez se liší i oblast od oblasti.
Pro náš region je typický výřez nižší, který je hustější
a působí jemněji. Naopak pro oblast Boršic, PolešoLéto/2012

vic, Vážan, Tupes nebo Zlechova je typický výřez hrubý, který je řidší a může mít výšku až 0,5 cm. Tomuto
vyšívání se říká bubínkové nebo bumbrlíčkové a má
typickou sytě oranžovou až červenou barvu.“
Budete-li se chtít dozvědět víc o tom, jak vzniká
krojové vyšívání, či se na něj podívat, přijďte 25. srpna na Burzu krojů do kulturního domu v Babicích.
I letos tam bude Jarmila Kraváčková vystavovat své
práce. A co vzkazuje případným zájemcům, kteří se
chtějí naučit vyšívat krojové vyšívání? „Důležité je
mít dobré oči, chuť k této práci a hlavně trpělivost.“
Děkuji za povídání a přeji Jarce, aby jí tento koníček přinášel i nadále potěšení.
Marie Dostálková

v sále kulturního domu

1. – 4. ýERVENCE 2012
( nedČle – stĜeda)

Zaþátek promítání vždy ve 20:00 hod.
PROGRAM:
1. þervenec SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNģ
Akþní / Mysteriózní, USA, 2011, 129 min.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law

2. þervenec KOCOUR V BOTÁCH
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2011, 90 min.
Režie: Chris Miller
Hrají: Antonio Banderas, Salma Hayek

3. þervenec MUŽI V NADċJI
Komedie, ýesko, 2011, 115 min
Režie: JiĜí VejdČlek
Hrají: JiĜí Macháþek, Bolek Polívka, Éva Vica
Kerekes, Petra HĜebíþková, Simona Stašová

4. þervenec LÍBÁŠ JAKO ĆÁBEL
Komedie, ýesko, 2012, 113 min.
Režie: Marie PoledĖáková
Hrají: Kamila Magálová, OldĜich Kaiser…

Vstupné 80,- Kþ
Obþerstvení zajištČno!

TČšíme se na hojnou úþast!

ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Stalo se - akce 2012

21. duben - Slavnostní ukončení
rybářského kroužku pro děti
v revíru Babice II

27. duben - Autorské čtení
Tomio Okamury

11. -12. květen - I v letošním roce
proběhla humanitární sbírka pro
Diakonii Broumov.

28. duben - Zahájení cyklistické sezóny na Baťově kanálu a řece Moravě - přístaviště U Rybičky

13. květen – Den matek.V programu vystoupil dětský soubor Kalinka, soubor Kalina a mužský pěvecký
sbor Lajbl. Každá žena dostala kytičku.

9. června – Dětské rybářské závody

16. – 17. června – Rybářské
závody

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
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