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Krátce Touha čekání
byla jsi Zimo
z obsahu Dlouhá
i když krásná z pohledu okna a tepla u kamen.
Rozpočet

OÚ informuje
Investiční akce
MŠ
ZŠ
Knihovna
Spolky
Kultura a sport
Osobnosti
Inzerce
Stalo se

Jaro/2011

Ale bylo tě dost,
pro práci, potěchu, pro radost.
Teď vláda tobě končí a cosi nového začíná.
Čekal člověk velký i malý,
čekal kos co k oknu přilétal
i sýkorka, či hejno vrabců,
divoké kachny, co na čas
z potoků i vodních ploch zmizely.
I pole osetá či jen zoraná
na první ruce rolníků, aby zas úrodu daly.
Sluníčko paprskům dává sílu
dohnat vše, co zima vzala.
Pupeny sněženek, sedmikrás i tulipánů
z pod země své hlavičky ven tlačí.
Zpěv ptáčků scházel, teď slyšet lze tenké hlásky,
i komín čeká na přílet rodinky čapí,
který k jaru patří.
Tráva se zelená a krásně voní.
Jaro, na tebe toužebně čekal každý. Buď pozdraveno!
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ROZPOČET NA ROK 2012
VÝDAJE
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
vnitrozemská námořní plavba
pitná voda
odvádění a čištění odp. vod
předškolní zařízení
Odpisy MŠ
základní škola
Neinves. dot. obcím + odpisy
neinves. dotace ZK
knihovna
kultura
zachování a obnova sak. staveb
rozhlas
zpravodaj
mezinárodní spolupráce v kultuře
zál.kultury-spol.a soc. komise
sport. zař. v maj. obce
tělovýchovná činnost j.n.
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájm. činnost a rekreace
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj j.n.
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce a veř.zeleň
sociální péče a pomoc starým
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
příspěvky MAS a ost.
obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Služby peněžních ústavů
Platby daní a poplatků
Celkem

v tis. Kč
730
330
126
3500
55
130
687
70
2181
448
800
456
4012
1400
35
65
20
90
70
368
989
249
91
1014
410
880
220
1208
2273
863
418
1175
2011
40
25
50
134
27648

Rozpočet na letošní rok byl sestaven na základě
podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé spolky a organizace. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a rozdíl v příjmech a výdajích je hrazen
z výsledku hospodaření minulých let. Rozpočet
byl podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a následně schválen
zastupitelstvem obce dne 22. 3. 2012.
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PŘÍJMY
daň z příjmů fyz. os. ze záv. č.
daň z příjmů fyz. os. ze SVČ
daň z příjmů fyz. os. z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů pr. osob za obce
DPH
daň z hazardu
správní poplatky
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř. prostranství
popl. za prov. výh. hracích přístrojůmíst. popl.
odvod výtěžku z provoz loterií
daň z nemovitostí
splátky půjček soc. fondu
neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
Neinv. přijaté transfery ze stát. fondů
ost. neinv. dotace ze SR
neinv. přijaté dotace od obcí
převody z rozpočtových účtů
zasílání podkladů SVAK
pronájem kanalizace a ČOV
nařízený odvod odpisů ZŠ
Nařízený odvod odpisů MŠ
kultura
příjmy za služby
sdělovací prostředky
ostatní zál. sděl. prost. - zpravodaj
využití volného času dětí a mládeže
nájem domek u přívozu
bytové hospodářství-nájmy
platby za plyn a kan. -byty na ZŠ
příjmy z pronájmu nebytových prostor
Pronájem hrobového místa
pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
příjmy z prodeje pozemků
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obcí a veř. zeleň
nájmy DPS
služby
příjmy-SDH
ostatní nedaňové příjmy
rozpočtové příjmy celkem

v tis. Kč
2400
80
200
2370
134
6000
150
50
780
14
7
70
5
1400
15
1244
3079
455
400
25
6
283
448
70
100
5
3
20
35
70
260
100
260
35
10
40
440
160
4
185
359
40
18
21829
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Hasičský záchranný sbor upozorňuje občany
na přísný zákaz vypalování porostů. Občanovi,
který tímto způsobem založí požár hrozí vysoká
Jeden by neřekl, že mezi našimi občany jsou finanční pokuta.
„takoví chudáci“, kteří nemají ani na toaletní
papír či mýdlo. Stalo se již pravidlem, že se ze
Svoz nebezpečného odpadu bude v letošním
záchodů kulturního domu tyto věci (zejména roce 10. 4. v 18hod. a 18. 10. v 16hod. ve sběrném
v době, kdy zde bývá prodej) ztrácejí. Tak aspoň, dvoře.
že jsou naši kradoucí spoluobčané čistotní...
Svoz plastů: 4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9.,
Setkání Babic – již dvanáctý ročník setkání 3. 10., 7. 11., 5. 12.
obcí s názvem Babice, proběhne letos u nás a to
ve dnech 9. - 10. června.
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 20. června 2012.

OÚ informuje

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 7. ledna navštívili babické domácnosti tříkráloví koledníci. Popřáli vše nejlepší do
nového roku a požádali o drobný dar. Příspěvkem
do zapečetěné pokladničky dárci pomohli těm, kteří domov nemají nebo se ocitli v jiné těžké životní
situaci. Nejtěžším úkolem organizátorů bylo i letos
získání dětí a vedoucích pro sedm skupinek. V této
souvislosti je na místě vyzdvihnout obětavost
a poděkovat dlouholetým dobrovolníkům, zejména pak sourozencům Batůškovým (maminka Radka byla průkopnicí této akce v Babicích), dále sourozencům Bereckovým a mamince Janě, Šárce Ulmanové, paní Anně Horákové a paní Marii Hejdové.
I když se letos nemohly zúčastnit, mezi zasloužilé
spolupracovníky zcela jistě patří i Petra Hubáčková
a paní Otilie Čevelová s vnučkami. Dalšími účastníky letos byli sourozenci Michalka a Tomáš Drinkovi s Natálkou Baštincovou, dále Klárka Vávrová
s Luckou Omelkovou, Amálka Salvetová s Terezkou Kotlabovou a Kristýnkou Bartoníkovou, ale
i Vanda Ondrašíková, jejíž maminka Marie letos
přispěchala na pomoc a vytvořila skupinku spolu s další dcerkou Soničkou - nejmladší účastnicí
akce. Pomoc neodmítli také dva noví vedoucí skupinek – na Ceronech to byla paní Marie Pučalíková
a Záhumení a Zběhy vedl Tomáš Pojkar. V Nové
ulici se vytvořila nová skupinka pod vedením paní
Jany Palánkové ve složení Eliška Palánková, Lucka
Novotná a Klárka Palánková.

Jaro/2011

Zadostiučiněním organizátorům, ale i všem
zmíněným dobrovolníkům pak bylo nejen vstřícné
přijetí ve většině domácností, ale i vysoký výtěžek
38 008Kč (včetně 2 EUR). O podpořených projektech z minulých let i záměrech letošní sbírky na
celorepublikové úrovni je možno se dozvědět na
internetové adrese: www.trikralovasbirka.cz .
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Společenská kronika - 2011
Narození:
1. Balcárek David
2. Falta Dominik
3. Bedáň Vojtěch
4. Medková Valerie
5. Štěpán Prokop
6. Řezníček Vojtěch
7. Kraváček Ondřej
8. Železník Libor
9. Janík Mikuláš
10. Janošková Simona
11. Žálková Adéla
12. Cahelová Melanie
13. Gabrielová Ludmila
14. Střeštík Nicolas
15. Šurmánek Dominik
16. Stojanová Sofie
17. Burešová Natálie
18. Knot Tomáš
19. Šohajek Jakub Kryštof
20. Bezdíčková Elen
21. Maňásek Lukáš
22. Mikulková Roberta
23. Vykydal Jakub

Babice 203
Babice 132
Babice 173
Babice 581
Babice 358
Babice 580
Babice 609
Babice 510
Babice 172
Babice 249
Babice 566
Babice 179
Babice 437
Babice 377
Babice 620
Babice 589
Babice 180
Babice 485
Babice 508
Babice 607
Babice 139
Babice 4
Babice 23

Jubilanti:
95 let
Šustal Jaroslav
85 let
Tománková Jarmila
Lahola Bohuslav
Maňásková Marie
80 let
Rozumková Antonie
Čech Ladislav
Lacinová Marie

Celkem počet obyvatel v roce 2011
Muži
Ženy
Cizí státní příslušníci

1758
865
893
63

Spoluobčané, se kterými jsme se museli v roce 2011 rozloučit:
1. Bednařík Luboslav
Babice 427
2. Balíčková Věra
Babice 481
3. Bílek Jaromír
Babice 117
4. Bílková Vlastimila
Babice 117
5. Daněk František
Babice 393
6. Dovrtělová Milada
Babice 348
7. Lahola Bohuslav
Babice 63
8. Šlajferčíková Mária
Babice 462
9. Nejezchlebová Františka
Babice 299
10. Němec Jan
Babice 216
11. Němec Karel
Babice 583
12. Novotný František
Babice 199
13. Ottová Marie
Babice 421
14. Retl Miloslav
Babice 97
15. Rozumek Oldřich
Babice 113
16. Řezníček Václav
Babice 190
17. Slováková Ludmila
Babice 235
18. Šustal Jaroslav
Babice 375
19. Šenkeříková Anna
Babice 336
V.Šurmánková, matrikářka

Babice 375
Babice 246
Babice 63
Babice 275
Babice 472
Babice 186
Babice 219

Nejstarší občankou byla v obci paní Marie Martinková Babice č. p. 343, která v prosinci 2011
oslavila 97. narozeniny.
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DOMEK U PŘÍVOZU PŘED DALŠÍ SEZÓNOU
První rekreanty v domku U Přívozu čekáme
na Velikonoce, kdy zahájíme další (již pátou)
rekreační sezónu. Pro rekreanty chystáme několik vylepšení a drobných úprav uvnitř domku
i v jeho okolí. Pobyty jsou zarezervovány na
celé léto. O prázdninách se rekreanti střídají po
týdnu, na jaře a na podzim jsou častější pobyty
víkendové. Domek U Přívozu si hodně oblíbily
rodiny s dětmi, které k nám přijíždějí ze všech
koutů republiky. Lákají je nejen projížďky po
Baťově kanále, ale také poznání zajímavých míst
v našem okolí. Proto pro ně vždy připravíme
dostatečné množství informačního materiálu
o nejnavštěvovanějších turistických zajímavostech a aktuálních kulturních akcích. Velkou část
rekreantů tvoří také cyklisté a samozřejmě rybáři. Ti měli vloni i poměrně slušné úlovky jak na
Dvojce, tak na Moravě. Můžete se přesvědčit na

fotografiích, které zveřejňujeme na internetových stránkách obce. Tady také naleznete další
informace o rekreaci v domku U Přívozu, včetně
tabulky obsazenosti.
Marie Dostálková

Investiční akce

REGENERACE ZELENĚ – V podzimních
měsících byla provedena první etapa prací. Na jaře
by měly být všechny práce ukončeny. Byla vysazená
celá řada stromů a keřů. A až některé z nich rozkvetou, budete moc obdivovat tyto druhy - v lokalitě
Cerony to budou červenolisté třešně, lípa, javory
a posléze by zde měly rozkvétat záhony růží. Přístupová cesta k obecnímu úřadu byla doplněna javory
a byly nahrazeny staré a odumřelé jeřabiny. Kolem
obecního úřadu byla provedena výsadba kvetoucích keřů. Na Přímé straně byly vysázeny hlohy
třešňolisté, v pozadí kostela pak lípy srdčité.

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OÚ – na
tuto akci je podaná už více než rok žádost o dotaci, ale Státní fond životního prostředí doposud
neprovedl vyhodnocení žádostí. Dle posledních
informací by toto vyhodnocení mělo proběhnout
v měsíci dubnu tohoto roku. Pokud by naše žádost
byla vyhodnocena kladně, opravy by probíhaly
v letních měsících.
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KOMPOSTOVÁNÍ - ze Státního fondu životního prostředí přišlo Zamítnutí žádosti o podporu na výstavbu Komunitní kompostárny a to
z důvodu omezené výše finančních prostředků fondu. Výstavba kompostárny se tak zatím
odkládá.
KOMUNIKACE NÁBŘEŽÍ, CHODNÍK NÁBŘEŽÍ – při přípravě žádosti o dotaci bylo zjištěno,
že komunikace nebyla po svém dokončení řádně
zkolaudovaná. Proto bylo nejdříve potřeba zahájit
jednání ve věci dodatečné kolaudace a také dořešení pozemkových majetkoprávních vztahů.

OSVĚTLENÍ NEKÁZANEC – připravuje se
dobudování osvětlení až k hlavní silnici. Stavbu
ovšem komplikují složité majetkoprávní vztahy
k pozemkům, přes které by stavba měla vést a které
je nejprve potřeba vyřešit.
č. p. 121 – MÝTINKA – na výměnu oken, dveří, novou fasádu a vybudování sociálního zařízení podala obec žádost o dotaci z fondu Zlínského
kraje. Podařilo se získat dotaci ve výši 332 000Kč.
Práce bude provádět firma Stavebniny Kodrla, která do výběrového řízení podala nejlepší cenovou
nabídku.

OPRAVA HŘBITOVNÍ KAPLE – byla zpracována žádost o dotaci, která byla podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj. Při této opravě by měla
být zmenšena a vyměněna okna a mělo by dojít ke
změně orientace kaple.

Mateřská škola
DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 12. února pořádalo SRPDŠ při mateřské škole v Babicích tradiční dětský karneval. Na
děti čekal program, moderovaný bratry Chabičovskými. Děti soutěžily, hrály si na zrcadla - napodobovaly tanec malé tanečnice Sabinky a poprvé je
navštívil čert se svou ohnivou podívanou a Krteček, který dokonce zapózoval s dětmi rodičům,
kteří si ho i s dětmi mohli vyfotit. Pro všechny byla
připravena bohatá tombola se spoustou cen a také
občerstvení. Děkujeme všem, kteří se zapojili do
přípravy karnevalu. Děti prožily pěkné odpoledne
a odcházely domů spokojené.
Za SRPDŠ Monika Volfová
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
VÁNOČNÍ HABSBURSKÁ VÍDEŇ
Tak se jmenoval dějepisný vzdělávací program pro žáky ZŠ. Ve středu 14. prosince
2011 žáci 6., 7., 8. a 9. tříd vyrazili do vánoční
Vídně. Tato akce se konala v rámci Kroužku
společenské výchovy. Zcela naplněný autobus
46 žáky doprovázený paní učitelkou Horňákovou a Eibensteinerovou vyjel v 6:45 hod. od
školy. Již po cestě tam se žáci dozvěděli mnoho
o Rakousku, jeho historii, jednotlivých spolkových zemích, školství, cestovním ruchu, obyvatelích…a spoustu dalších zajímavých informacích. A to hlavně díky průvodci PhDr. Pavlu
Kočímu. První zastávka byla u zámku Schönbrunn, kde žáci mohli vidět Neptunovu fontánu, kolonádu Gloriette a malé vánoční trhy.
Poté je autobus zavezl do centra Vídně a tam
měli možnost spatřit kus historie Habsburků (památník Marie Terezie, Hofburg, chrám
sv. Štěpána, Operu, památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, Parlament, Novou Radnici).
V podvečer ukončili exkurzi na nádherně
vyzdobených a osvětlených Vánočních trzích
před Novou Radnicí, kde měli žáci rozchod
a mohli zde utratit nějaké euro. Všichni byli
spokojeni a příjemně unaveni se vrátili ve
21:15hod. ke škole.
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LYŽAŘSKÝ KURZ
Na začátku letošního roku od 9. 1. do 13. 1.
naše škola absolvovala lyžařský kurz v Jeseníkách
(Hraběšice u Šumperku). 23 žáků sedmého ročníku a tři pedagogičtí pracovníci lyžovali na pěkném upraveném svahu a v příjemném prostředí.
Byli ubytovaní na chatě u Jelena. Žáci lyžovali
každý den, naučili se základy lyžování, někteří
se zdokonalili, měli přednášku s členem horské
služby a moc se jim pobyt na horách líbil.

Jaro/2011

Babický zpravodaj
zástupce: Alenu Holubovou, Michala Hořínku
Tato soutěž se na naší škole konala poprvé. a Mgr. Richarda Fritschera. Při první schůzProběhla 23. ledna 2012 a žáci 8. a 9. tříd tak měli ce proběhly volby nového předsedy, kterým byl
možnost ověřit si své znalosti angličtiny. Žáci zvolen již osvědčený Mgr. Richard Fritscher.
soutěžili ve dvou kategoriích:
8. třída – kategorie KET
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ V BABICÍCH
9. třída – kategorie PET
Stejně jako na ostatních základních školách
V 8. třídě nejvíce bodovali Martina Snopko- v naší republice, i v naší babické základní šková, Marek Kryštof (stejný počet bodů) a Tereza le, proběhl v tomto roce zápis budoucích prvňáčků
Horňáková.
do školy. Dne 2. února 2012 se sešlo 23 předškoV 9. třídě získal nejvíce bodů Jiří Čevela, láčků a jejich rodičů, aby si mohli prožít významný
potom Petra Obdržálková a Šarlota Kraváčková. okamžik života, první krůček k dospělosti. Vážnou
Ve finále v Brně nás reprezentovali Jiří Čevela atmosféru tohoto dne pomáhaly dětem zvládnout
a Marek Kryštof.
pohádkové postavičky prince a princezny, uvádějící
děti i rodiče do správných dveří. Budoucí žáčci plnili zadané úkoly se zájmem a ochotou. Na závěr usilovné práce je čekala sladká odměna a také dárečky
s upomínkovým listem a přáním, aby se jim ve škole líbilo a brzy si našli nové kamarády.
J. Schmuttermeierová

A SCHOOL ENGLISH CUP

ŠKOLNÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ

ŠKOLSKÁ RADA V NOVÉM
V pondělí 30. ledna 2012 se sešla opět Školská
rada, tentokrát v novém složení. Školskou radu
tvoří zástupci obce, rodičů a učitelů. Po třech
letech se obměnilo složení Školské rady, rodiče
i pedagogický sbor si zvolili své zástupce v řádných volbách. Za rodiče byli zvoleni Miroslav
Bezdíček, Mgr. Jana Vejrostová a Mgr. Monika Volfová, za pedagogický sbor Mgr. Marta
Gablasová, Mgr. Martina Horňáková a Martina
Palánková (MŠ Babice). Obec delegovala tyto
Jaro/2011

Recitační soutěž - I. stupeň
V pondělí 13. února 2012 proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Děti, postupující
z třídních kol, předvedly své umělecké výkony
v sále školy. Nejlepší recitátoři postupují do
okrskového kola, které proběhne v březnu v ZŠ
ve Starém městě. Umístění:
Kategorie 2. - 3. třída:
1. místo - Eliška Kolůchová (postupující)
2. místo - Terezie Vlachynská (postupující)
3. místo - Eliška Sečenová
Kategorie 4. - 5. třída:
1. místo - Pavlína Matušová (postupující)
2. místo - Michaela Drinková (postupující)
3. místo - Marek Gajdoš
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Recitační soutěž - II. stupeň
Vítězní recitátoři třídních kol recitační soutěže
6. až 8. tříd se sešli ve středu 15. 2. 2012 na školním kole této soutěže. Porota vyhodnotila nejpřesvědčivější přednesy a vybrala nejlepší recitátory z každé třídy bez udělení míst a postupu
do okrskového kola. Ze 6. třídy toto ohodnocení
získal Matěj Lanšperk, 7. třídu nejlépe reprezentovala Eliška Netroufalová a z 8. třídy byly nejúspěšnější dvě žákyně - Monika Jarská a Kristýna
Mikulková.
Mgr. M. Eibensteinerová

ŠKOLSKÁ SOFTBALOVÁ LIGA
Školská softbalová liga, kterou hraje naše
družstvo třetím rokem, měla v únoru a v březnu další dva turnaje. Postupně se softbalisti
z Babic rozehrávají a zlepšují. Potvrzuje to vítězství nad žáky ze snails Kunovice a naše výborná hra v tomhle zápase. Softbal je v Babicích
netradičním sportem, ale získává si postupně
víc zájemců. Těšíme se na další turnaj v Kunovicích.
Mgr. M. Sečen-učitel Tv

ZEMĚPISNÁ EXKURZE

(spravedlivý obchod). Večer pro nás byly připraveny zajímavé kooperativní hry, při kterých jsme
předvedli týmového ducha i dobrou spolupráci
mezi sebou.
V úterý byla nejzajímavějším bodem programu simulační hra s názvem „Obchvat“. Rozdělili
jsme si role, přioděli se do připravených kostýmů a vžili se do zastánců a odpůrců plánovaného
obchvatu fiktivního městečka.
Další den nás čekala celodenní exkurze do
Josefovského údolí v Moravském krasu a odpoledne přišla na řadu komentovaná prohlídka jeskyně Výpustek s veškerým vojenským zázemím,
které bylo ještě donedávna utajováno, i s krásnými jeskynními prostorami, ve kterých žili už před
několika tisíci lety naši předkové. Při návratu
z exkurze jsme se ještě krátce zastavili na jednom z architektonicky nejhezčích poutních míst
u nás – ve Křtinách. Týž den večer, ač unavení, ale
zvědaví, jsme absolvovali přednášku o zvířatech
chovaných přímo v zookoutku Rychty. Jednalo
se o chameleona, želvu, korálovku, švába, cvrčky
a oblovky. Zájemci si po krátké instruktáži mohli
zmíněná zvířata i osahat. Nakonec se jich vůbec
nikdo nebál. Všichni dokázali strach z neznámých a neobvyklých zvířat hravě překonat.

Dne 15. 2. 2012 se naše základní škola už po
páté zúčastnila zeměpisné exkurze organizované
společností Planeta Země 3000. Tentokrát byl
dokument o Číně s názvem: „Čína - říše mocného draka“. Zajímavý program se konal v kině
Hvězda (UH) a vidělo ho 100 žáků z Babic. Už
se těšíme na příští rok, kdy se uskuteční program
o Ekvádoru a Galapágách.
Mgr. M. Sečen - učitel zeměpisu

RYCHTA KRÁSENSKO
V pondělí 5. března jsme se vydali na dlouho očekávaný pětidenní pobyt do Centra ekologické výchovy Rychta Krásensko (okres Vyškov)
s názvem Týden pro udržitelný život. Cesta vlakem i autobusem uběhla jako nic a před polednem jsme již poprvé otevřeli velké dveře Rychty.
Čekali nás příjemní instruktoři i správní zaměstnanci, oběd, ubytování a odpoledne již první program, který byl zaměřen na ekologii a Fair Trade
strana 10
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Ve čtvrtek jsme dopoledne zkusili vlastnoručně upéct chléb. Zjistili jsme, že to naši předkové
dříve neměli vůbec jednoduché, když se museli
o vše postarat sami, ale zároveň jsme přišli na
to, že jsme poměrně šikovní a když chceme,
dokážeme si poradit v každé situaci. Určitě si také
nyní budeme mnohem více vážit toho „obyčejného“ chleba, který si denně čerstvý můžeme koupit
v každém obchodě. Odpoledne jsme se rozdělili
do tří skupin a dostali za úkol vypracovat projekt na výstavbu ekologicky šetrného rodinného
domu. Tento projekt nás zcela pohltil. Ještě pozdě
večer jsme ve skupinkách malovali návrhy takového domu, přemýšleli o jeho zateplení, využití
alternativních zdrojů energie, šetření vodou …
V pátek nás čekalo velké finále. Každá skupina
svůj návrh ekodomu odprezentovala ostatním,
vysvětlila různé „vychytávky“ a zodpověděla případné dotazy. Pak nastalo hodnocení. A který
z ekodomů zvítězil? To vlastně není důležité. Dá
se říci, že zvítězili všichni. A všichni se dozvěděli
a naučili spoustu nového a užitečného.
Týdenní pobyt na Rychtě Krásensko se letos
vydařil. Počasí bylo nádherné, žáci naprosto disciplinovaní (za což dodatečně zaslouží velkou
pochvalu), program zajímavý a poučný zároveň.
V neposlední řadě bychom chtěli vyslovit
upřímné poděkování panu Trčálkovi, který se
nezištně postaral o přepravu všech zavazadel
účastníků na Rychtu i zpět. Jen díky této pomoci
i díky finančnímu přispění SRPDŠ jsme schopni
nabídnout našim žákům týdenní pobyt na Rychtě za relativně přijatelnou cenu. Děkujeme.

Exkurze do Planetária a Technického muzea v Brně
Dne 20. ledna se zúčastnila sedmá a šestá třída exkurze do Planetária a Technického muzea
v Brně. Náš výlet začal cestou autobusem okolo osmé hodiny. První jsme se vydali do Technického
muzea. Všichni se rozeběhli k fyzikálním hrám, které se zde nacházely. Do téhle doby jsme neměli vůbec
tušení, jak takové hry fungují a na čem jsou založeny. Mezi ně patří samozřejmě i Igráčci, různé napětí,
síly a podobně. V muzeu se nacházela také „ulička řemesel.“ Prováděla nás velmi milá paní. Patřila
k tomu i mluvená prohlídka. Uličky doplňují ukázky dobového bydlení (obydlí ševce, část pavlačového
domu) a životního stylu (koloniál, hospoda, módní salon) a jiné. Další možností byla prohlídka starodávných aut. Technické muzeum nás velmi zaujalo a určitě Vám doporučujeme, abyste se se svou
rodinou, dětmi a blízkými vydali do tohohle muzea. My osobně jsme si z tohohle muzea mnoho zážitků
odnesli.
Jaro/2011
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Pokračováním exkurze byla návštěva v nově zrekonstruovaném Planetáriu. Po příchodu do Planetária se všichni usadili do nových, mnohem pohodlnějších křesel a začal program. Průvodce s námi
hovořil o různých dějích na obloze, mezi které patří pozorování hvězd. Všichni shlédli zajímavé video
o Kryštofu Columbovi. Vysvětloval různé souhvězdí, které můžeme na noční obloze vidět. Jako například Malý a Velký vůz, souhvězdí Orion a mnoho dalších. Po nějaké době jsme s velkou pomocí průvodce viděli všechny hvězdy.
Celý den se všem moc líbil. S celou exkurzí jsme byli strašně nadšení a všichni by vydrželi určitě mnohem déle. Moc Vám exkurzi doporučujeme a rádi bychom se tam někdy vrátili.
Eliška Netroufalová a Valerie Martinková

Tanec labutí
róby a pánové obleky.
ples SRPDŠ v Babicích opět překvapil
Ve 20:00 hodin celý sál ztichl a oči všech, kteří se
V sobotu 25. února 2012 jsem se vypravila na
ples SRPDŠ do Babic u Uh. Hradiště, kde letošní
deváťáci měli předvést svůj talent a píli, s jakou
nacvičovali půl roku svůj program, určený k oživení tohoto plesu.
Na Kulturní dům jsem dorazila s předstihem,
abych si zapsala pocity žáků před začátkem jejich
dne D, a také proto, že jsem se chtěla podívat i na
generálku, která byla od 18:00 hodin a mohli se
na ni přijít podívat mladší sourozenci tančících
žáků. Vybrala jsem si místo a sledovala postupné přibývání lidí. Vytáhla jsem si notes a začala
si poznamenávat údaje, o které bych se chtěla teď
s vámi podělit.
Všechny dívky byly oblečeny v bílých svatebních
šatech, na hlavě měly nejrůznější a úžasné účesy
a na rtech jim pohrávaly úsměvy štěstí, radosti,
obav i nervozity. Chlapci měli na sobě černé kalhoty, bílé košile, vestičky a motýlky nejrůznějších
střihů a velikostí. Na jejich tváři byly vidět úsměvy
radosti i překvapení nad krásou svých partnerek.
V sále se začalo objevovat stále více lidí. Připadala jsem si jako v mraveništi. Dámy měly večerní
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snažili najít nejvhodnější místo, se obrátily na pár
deváťáků, který stál na pódiu a s kapkou nervozity nás přivítal, poděkoval paním učitelkám Martě Eibensteinerové a Danuši Kloudové za ochotu
a trpělivost při nacvičování a potom se zařadil
na své místo ke svým spolužákům, kteří čekali na
chodbě.
Žáci v tichosti a s úsměvem na tváři zaujali
svá místa a vše začalo. Zazněly první tóny skladby
z filmu Pan Tadeáš a žáci se dali do tančení. Vznášeli se jako labutě, když plují na vodě. Nervozita
a tréma upadaly. Vše bylo dokonalé. Po skončení vypukl takový potlesk, za jaký by se nestyděli
ani profesionálové. Žáci dostali růže, kluci odvedli dívky k jejich stolům a všichni předali květiny
maminkám. Na tvářích rodičů jsem poznala pýchu, štěstí, radost a lásku. Někde se zaleskla i slza.
Pak následovalo sólo pro rodiče s žáky. Každý se
snažil, jak nejlépe dovedl.
Ve 21 hodin bylo vyhlášeno, že nastane pasování žáků. Sál se uklidnil a deváťáci se seřadili
pod pódiem. Paní učitelka Soňa Adamíková četla
jména seřazených párů a třídní učitelky, po před-
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stavení páru, zdobily jejich šaty a obleky šerpami.
Dívka ještě dostala od kluka růži a pusu na líčko.
Rodiče vždy zatleskali, ale nejvíce, když přišlo na
řadu jejich dítko.
Ve 22 hodin se na pódiu naposledy objevil provázející pár Darča a Staňa a oznámil, že jako další a poslední tanec si pro nás žáci připravili slowrock. Nejprve na plac nastoupily dívky s mašlemi
v rukou, kterými utvořily kruh. Potom přišli kluci
a stoupli si do kruhu za své partnerky. Začala hrát
píseň Splisky Splasky od Lisy Hannigan a deváťáci nám ukázali sestavu, kterou se naučili. Bylo to
krásné. Opět sklidili velký potlesk.
Potom už následovala volná zábava. Skupina
MADUSONG hrála známé české, dokonce i anglické písně. Po parketu se míhaly záblesky bílých
šatů a černé šmouhy obleků prostupovaly mezi
nimi.
Nesmím také zapomenout na tombolu. SRPDŠ
ji nachystalo a jak jsem se dozvěděla, byla jako
každý rok bohatá. Každý si odnesl malý nebo velký

dárek a byl velmi spokojený. Zábava probíhala až
do ranních hodin a nikdo se zde nenudil.
Musím vám také říct jedno překvapení, které
jsem si pro vás nechala nakonec. Letošní deváťáci jako první měli vyzdobený sál. Všude byly bílé
a černé balónky a z krepového papíru navěšené
bílo-černé spirály. Na každého to udělalo dojem.
Byl to takový první nádech kouzelného večera,
který je čekal.
Mně se ples velmi líbil. Byla jsem příjemně
překvapená a vše mě naladilo do veselé nálady.
Vystoupení bylo ohromující a choreografie, kterou
paní učitelky vymyslely a s žáky pilně nacvičily,
také. Určitě se přijeďte podívat na některý další
ročník plesu SRPDŠ při ZŠ Babice, který bude mít
jistě tak hezkou polonézu, jakou jsem viděla já.
Škole přeji, ať se jim nadále tak daří, ať mají učitelky s žáky trpělivost a moc jim děkuji za zážitek,
který jsem zažila.
Petra Obdržálková – slohová práce

Knihovna
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ V KNIHOVNĚ
I letošní jarní prázdniny od 20. – 24. února
mohly děti strávit v knihovně. A co je tam čekalo? Např. čtení z knihy Dobrodružství kapříka
Metlíka, mladého začínajícího spisovatele Jana
Opatřila, který v listopadu přijede besedovat
s babickými dětmi. Vyrábění záložek nebo krabiček na tužky za obětavé pomoci paní Chmelíčkové, soutěž v hraní pexesa nebo Člověče, nezlob
se…. Největším zážitkem byl ale společný výlet
s huštěnovskými dětmi do ZOO Olomouc, který
velmi barvitě popsal Svaťa Vosyka:
Je šedivá prázdninová středa s datem
22. 2. 2012. Po odbytí osmé hodiny ranní se v rámci Prázdninového hraní v knihovně začínají scházet před tuto budovu první ranní ptáčata, aby si
nenechala ujít šanci podívat se do ZOO Olomouc.
Za pár chvil nám až ke knihovně přijel komfortní autobus a čeká se na poslední opozdilce. Pár
pokynů o zásadách slušného chování a můžeme
vyrazit! Cesta do Olomouce, dlouhá pár desítek
Jaro/2011

kilometrů, uplyne jako voda a jsme na místě, které se zdaleka nepodobá naší rodné obci. Sněhobílá krajina, svěží vzduch a cvrlikání ptáčků, kteří
protínají slavnostní ticho, to vše vytváří tajuplnou
a zároveň vyzývavou atmosféru, které podléháme
a vrháme se do ní jako tomahavky. Radost není
jen ze zvířat, ke kterým se můžeme přiblížit skoro
na metr, ale i ze sněhu, takže po pár minutách jsou
někteří z nás mokří od hlavy až k patě. Máme však
před sebou pěkných pár hodin na čerstvém vzduchu, takže se nemusíme obávat, že bychom domů
přijeli mokří.
Čekáme na průvodkyni, a tak si prohlížíme dravé ptáky a hladíme koně, kteří se nás vůbec nebojí
a žebrají kousek jablka. Po příchodu průvodkyně se
jdeme kouknout na hrošíka, medvědy, opičky a žirafy, mrknem se do vodního světa na žraloky, rejnoky,
piraně a korály, procestujeme africkou Saharu spolu s velbloudy, škorpiony a tarantulemi, ze kterých
máme všichni respekt a docela i strach.
V dalším pavilonu se dovídáme informace
o lenochodech, jednoho máme možnost si dokonce
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pohladit a seznámíme se také s mravenečníky, kteří
se před námi bázlivě schovávají ve svém domečku.
Po rozloučení s průvodkyní (i se zvířaty) nám
začíná docela kručet v břiše, a proto se začínáme otáčet směrem k restauraci, kde si pod rozhlednou každý vybalíme něco na zub a máme hodinový rozchod,
abychom si mohli individuálně zajít na toaletu, koupit suvenýry nebo poslat pomocí, do sloupu zabudovaného PC, svoji fotku rodičům, přátelům apod.
Po opětovném setkání se skupinou jdeme k pavilonu netopýrů, poté pozdravíme vlky a šakaly, u jelenů
a srnců obdivujeme parohy, zalekneme se velkých
hadů a krokodýlů a nakonec se vrátíme do dob
indiánů za bizony a liškami.
Tím naše návštěva ZOO Olomouc končí a je skoro jednomyslně rozhodnuto, že se zajdeme podívat
do nedalekého kostelíka na zlaté sošky andělů, na
kresby po stěnách v kostele a nejvíce nás zaujala
stropní klenba s výjevy z bible, která nás svou dokonalostí a krásou přenesla do dob Ježíše Krista, a tak
nás svou krásou spoutala, že nám dalo obrovskou
práci se z její moci vymanit a strhnout pohled zpět

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
1. března - Klub důchodců v knihovně
Členové Klubu důchodců se seznámili s provozem knihovny, uspořádáním knih na regále, se
službami, které knihovna poskytuje svým čtenářům – např. Meziknihovní výpůjční služba, zvukové knihy, internet.
Podle statistických údajů chodí do knihovny
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ke kovaným dveřím kostela, kterými jsme se pak
pomalu, ale jistě dostali k našemu autobusu. Tím
jsme se pak šťastně a ve zdraví dostali domů.
Tímto bychom chtěli také poděkovat paní knihovnici Zoje Chodúrové za to, že s námi tento výlet
přetrpěla, že ho vůbec zorganizovala a hlavně, že
nás opět posunula o kus dál. Jménem celé skupiny,
která na výletě byla, Vám upřímně a ze srdce děkujeme!

hodně důchodců. Například složení výpůjček za
rok 2011 podle čtenářů důchodci tvoří 15,35 %
a např. žáků jen 11,08%. Nejstarším čtenářem
knihovny je paní Milada Hanáková a Drahomíra
Huťková ročník 1928, paní Vlastimila Přikrylová
ročník 1929. Mezi nejpilnější čtenáře roku 2011
patří Jiřina Pavlicová (114 knih), paní Stanislava Rozumová (114 knih) a Zdeňka Přikrylová
(97 knih).
Jaro/2011
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10. března – Kouzelná zahrada
První třída ZŠ Babice se opět zapojila do
celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka. V lednu při besedě Anička malířka se děti dozvěděly, jak a kdo ilustruje knihu
a společně si pak nakreslily domeček pro kočičku.
V březnu se pak děti přenesly do kouzelné
zahrady světa pana Trnky, H. Ch. Andersena
nebo Petry Braunové.

12. a 13. března – Besedy se spisovatelkou
Petrou Braunovou
V pondělí večer se uskutečnilo milé setkání
ve sklípku pana Stuchlíka v Kudlovicích, úterní
dopoledne patřilo dětem ZŠ Babice - proběhlo
autorské čtení pro děti 1. - 5. tříd a 8. - 9. tříd.
30. března proběhne Noc s Andersenem
aneb Cesta do zahrady pana Trnky - v Babicích
již jedenáctá.
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
V prvním lednovém týdnu se uskutečnilo
i první setkání seniorů, kteří dochází do Klubu
důchodců. A bylo to opravdu užitečně strávené odpoledne. S přednáškou o základní první pomoci přišel do klubu Mgr. Radim Křivák
z Rescue Training Staré Město. Po velmi podnětné přednášce přišla na řadu bohatá diskuze.
Všichni přítomní se o dané téma živě zajímali
a měli zájem i o další podobná setkání.
V únoru bylo na programu setkání s archeologií. O archeologických nálezech v Babicích
a blízkém okolí poutavě vyprávěl Ing. František Maňásek. Povídání bylo doplněno i promítáním fotografií.
Čtvrtek 1. března se v klubu „pletlo z papíru“.
Se zajímavou metodou, kdy je možné vyrobit
z obyčejného papíru košíky, ošatky či jiné předměty, přišla paní Pšenčíková. Ta přinesla několik
hotových výrobků a také předvedla, jak se dají
zhotovit. Současně byla pro zájemce připravena
prohlídka knihovny s malou knihovnickou lekcí pod vedením knihovnice Zoji Chodúrové. Na
březnové setkání přišel rekordní počet účastníků – 35. Přítomní se také dohodli na dalším
plánu klubu. V dubnu to bude výstava kraslic
a vystřihované jarní dekorace, v květnu odpoledne v domku U Přívozu, na červen je připraven zájezd.
Klub důchodců v Babicích je velmi aktivní
a poskytuje seniorům řadu akcí, při kterých se
mohou dozvědět celou řadu novinek, poučit se,
vzdělat nebo jen tak povykládat. Připomínáme,
že je „otevřen“ všem zájemcům. Stačí jen přijít první čtvrtek
v měsíci. Plakátky s programem
bývají vyvěšeny ve
vývěskách v obci
nebo zveřejněny
na internetových
stránkách obce.
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CHOVATÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Poštovní holubářství – ušlechtilý světový sport
Pro chovatele poštovních
holubů je každý rok největším
svátkem závodní sezona, která
začíná kolem 20. dubna a končí
koncem července. Skládá se ze
tří nácviků do 100 km, dvanácti krátkých, čtyřech středních
a čtyřech dlouhých tratí. Babičtí chovatelé poštovních holubů
dosahují vynikajících výsledků
v rámci oblastního sdružení
Uherské Hradiště.
V závodní sezoně 2011 jsme
jako základní organizace Babice dosáhli výborných výsledků
na středních tratích (500 km).
Z 15-ti organizací oblastního sdružení Uherské Hradiště jsme obsadili 1. až 3. místo.
V dlouhých tratích (nad
700 km) máme dlouhodobě vynikající výsledky. V roce
2010 byl Josef Gajdoš dokonce
mistr dlouhých tratí v oblastním sdružení Uherské Hradiště.
V olympijské kategorii C Josef
Hastík ze Sušic obsadil 2. místo
a v kategorii E Josef Gajdoš 2.
místo. Nejvýkonnějším za rok
2011 byl holub Josefa Gajdoše.
Měl naletěných 4992 km na listině vítězů. Mistrem organizace
za rok 2011 se stal rovněž Josef
Gajdoš. Ten za poslední roky
dosahuje špičkových výsledků
v rámci oblastního sdružení
Uherské Hradiště. Josef Hastík
ze Sušic dosahuje vynikajících
výsledků na dlouhých tratích,
zvláště holub 00-0244-175
dosahuje výborných výsledků
v rámci České republiky. Za
Jaro/2011

Holubice 08-0252-699, 1. cena
BRUSEL, chovatel Miroslav
Nejezchleba

Holubice 10-0252-760, 2. místo
na celostátní výstavě v Lysé nad
Labem, 1. místo na oblastní výstavě, chovatel Bohumil Gablas

1. místo na oblastní výstavě,
2. místo na celostátní výstavě v
Lysé nad Labem, chovatel František Vojtěšek

Holub 07-0244-310, 1. místo na
oblastní výstavě, 9. místo na celostátní výstavě v Lysé nad Labem,
chovatel Josef Gajdoš

rok 2011 také Vladimír Čevela
dosáhl vynikajících výsledků:
v národním závodu Cheb obsadil
1. místo a v závodu KOBLENZ
taktéž 1. místo v rámci oblasti
I. Také v závodu TACHOV 3
a TACHOV 4 obsadil první místo v organizaci. Holubice Josefa
Bánovského dosahují výborných výsledků v kategorii výkon
za rok. Holub 10-0244-517 chovatele Bohumila Gablase nalétal v roce 2010 – 2011 celkem
3081 km na listině vítězů a stal
se nejúspěšnějším ročním holubem v novodobé historii organizace Babice. Rovněž holubice
08-244-699 chovatele Miroslava
Nejezchleby získala 1. místo ve
velmi těžkém závodu BRUSEL.
Úspěchy těchto dvou chovatelů
určitě budou vzpruhou do další
chovatelské činnosti.
Závodní sezona holoubat
začíná začátkem srpna a končí v polovině září. Skládá se ze
tří nácviků a pěti závodů do
300 km. Holubi letící ze závodů
musí zdolávat různé překážky
v podobě špatného počasí, velkého vedra, silného protivětru
nebo bouřek. Čekají na ně i různé nástrahy v podobě dravců
(sokol stěhovavý). Přesto všechno se holubi snaží doletět včas
na rodný holubník, aby udělali
chovateli radost. Za dlouhých
závodů musí holubi nocovat.
Odchovat dobrého závodníka nebo tým závodníků je velké umění, aby chovatel obstál
v tvrdé konkurenci a mohl se
zúčastnit mistrovské soutěže.
Ve výstavní činnosti za rok
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2011 Josef Gajdoš obsadil 1.
a 3. místo v holubech ve skupině Standard s limitem a Josef
Hastík 3. místo v holubicích
v rámci oblastního sdružení
Uherské Hradiště. Ve skupině Standard bez limitu František Vojtěšek obsadil 1. místo
v
holubech
a
holubice
10-0252-760 Bohumila Gablase
obsadila 1. místo. Na celostátní
výstavě v Lysé nad Labem holub
07-0244-310 Josefa Gajdoše obsadil 9. místo ve skupině
Standard. Ve skupině Standard
bez limitu obsadil holub Františka Vojtěška 2. místo a holubice
10-0252-760 Bohumila Gablase
také 2. místo.
l. dubna 2012 budeme mít
výroční členskou schůzi, kde

zhodnotíme závodní i výstavní činnost za rok 2011. Předáme zde i poháry za vítězství
v základní organizaci za tyto
závody: Tábor, Tachov, Rottendorf, Ostende, pohár mistr
základní organizace za sezonu a mistr základní organizace
v holoubatech. Rottendorf 4
letíme Memoriál Vladimíra
Káni. Pohár nám věnovala na
jeho památku paní Káňová.
V roce 2012 máme 65. výročí
trvání Základní organizace chovatelů poštovních holubů Babice. Chceme zhotovit nové stojany pod výstavní klece, abychom
mohli pořádat výstavy vyšší
kategorie. Moravskou výstavu
jsme uspořádali již v roce 2008
s mimořádným ohlasem, jak

na prostředí kulturního domu,
tak na její provedení. Sám president Českomoravského svazu
chovatelů poštovních holubů
Ing. Jaroslav Novotný se o výstavě vyjadřoval v superlativech.
Jako organizace chovatelů poštovních holubů chceme
poprvé v historii uskutečnit
přednášku na ZŠ v Babicích
o chovu poštovních holubů.
Chov poštovních holubů je skutečně pěkným využitím volného
času, při kterém se člověk dokáže
dobře odreagovat, zvláště v dnešním uspěchaném světě.
S pozdravem „LETU ZDAR“
Bohumil Gablas - předseda
ZOCHPH
Josef Gajdoš - jednatel
ZOCHPH Babice

MYSLIVCI
Jaro v naší honitbě MS Cerony Babice
Pomalu nastupuje jaro. Zima byla opět pro
volně žijící živočichy krutá a potvrdila nutnost
péče o zvěř a její přikrmování. Úhyny srnčí zvěře byly v naší honitbě do součastné doby zatím
v malé míře. Ale jistě nepříznivým faktorem
je časté rušení a štvaní psy, kteří byli v honitbě
zaznamenáni a to zejména ze sousední honitby
MS Halenkovice. Ceny objemných i jadrných
krmiv, stejně jako ceny pohonných hmot, jsou
v současné době vysoké a silně zatěžují rozpočet
našeho mysliveckého sdružení. Na naše sdružení
nyní čeká mnoho práce. Nutné je zkontrolovat
zdravotní stav zvěře a při zjištění úhynů postupovat v souladu s veterinárním zákonem. Slaniska
je nutno doplnit kusovou solí, která je často zcizována. Naši členové musí sledovat zvěř u polí
osetých řepkou. Tou je letos osetá dosti velká
plocha naší honitby. Představuje pro srnčí zvěř
nebezpečí kvůli nízkému obsahu vlákniny, vysokému podílu snadno kvasitelných cukrů a nevystrana 18

hovujícímu poměru mezi Ca, Mg a K. Dále řepka
obsahuje jedovaté glukosinoláty, které způsobují poruchy nervového systému, poruchy zraku
a toto vede k úhynu spárkaté zvěře. Díky holomrazům řepce omrzly listy. Část rostlin je mrazem zcela zničená a zahnívá, což je cítit znatelným „odérem“. Zaorávek bude ale díky vysoké
ceně řepky méně, než se já osobně domnívám.
Začátkem března se na polích objevují první
mláďata – zajíčci. Většina jich zahyne pod zemědělskou mechanizací při přípravě půdy pro setí
nebo kvůli přemnoženým liškám, krkavcovitým
ptákům, káňatům a jiným predátorům, kterých
je stále více než jejich přirozené potravy a také
díky ochranářům, kteří brojí proti myslivcům
pro ochranu spíše predátorů než jimi uváděnými zavlečenými druhy zvěře. Pokud přišly silnější mrazy v měsících leden - únor, hrozí vyšší
úmrtnost čerstvě narozených selat divokých prasat, která k naší honitbě mají spíše krátkodobý
vztah a to hlavně v letních měsících, kdy dozrává
Jaro/2011
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kukuřice a řepka je v plném vzrůstu a černá zvěř
si zde dělá tzv. „tunely“, kde ji nikdo nevidí a ani
z tohoto porostu řepky ji není schopen vytlačit
žádný myslivec.
V březnu myslivci provádějí sčítání zvěře. Naše
sdružení při sčítání zvěře napočítalo tyto stavy,
které náš hospodář Josef Vranka předal na OMS
Uh. Hradiště, zde jsou čísla - v honibě MS Cerony Babice bylo napočítáno: zajíc: 27 ks, bažant
kohout: 8 ks, bažant slepice: 29 ks, srnčí zvěř:
97 ks. Dále naše sdružení za uplynulou loveckou
sezónu ulovilo 13 ks lišek. Tímto si můžete udělat obrázek o zvěři, která se v honitbě vyskytuje
a zvěři škodící myslivosti, kdy ulovených kusů lišek je jen zlomek toho kolik se této zvěře v honitbě nachází. V minulosti naše sdružení zaznamenalo také výskyt psíka mývalovitého, kdy o tomto
jsem již psal v jiném čísle zpravodaje.
Srncům dorostly parůžky, které jsou zatím
pokryty „líčím“, jež je protkáno cévami vyživujícími nový parůžek. Přeléčení srnčí zvěře proti
nebezpečné střečkovitosti CERMIXem se zatím
našemu sdružení vyplácí. S oteplením se zvýší
migrace zvěře, na což by měli reagovat zvýšenou
pozorností řidiči, zejména večer a za rozbřesku,
kdy zvěř migruje za potravou. Zajíci se vyhřívají na teplejších silnicích, na což často doplácejí
životem. Tento úkaz je hlavně na silnici vedoucí
z Babic do Spytihněvi, kde byl zaznamenán větší
počet přejetých zajíců. Naše sdružení v minulosti
zkusilo pachové tyče u hlavní komunikace a já
osobně si myslím, že uhynulé zvěře bylo méně
než v současnosti, je to však otázka financí, které
by mohly tento problém řešit.
Na členských schůzích mysliveckých sdružení
je hodnocen uplynulý myslivecký rok. Díky zvýšení cen krmiv stouply náklady mysliveckých
sdružení. Myslím, že ještě nemusíme doplácet
do pokladen ze svého, ale tato doba může brzy
nastat. Dříve snadno a zdarma získatelný obilní odpad je mnohde nedostatkový, protože ho
zemědělci prodávají do spaloven či do výroby
pelet.
Březen je obdobím konání mysliveckých zkoušek, kdy jsou zhodnoceny vědomosti nových
uchazečů, kteří prošli náročnou teoretickou
přípravou a roční praxí v honitbách. U našeho
Jaro/2011

sdružení jej absolvoval náš adept Aleš Grebeníček, který zkoušky doplnil také zkouškami
k držení zbrojního průkazu a je tedy jen na něm,
zda si podá žádost o členství v našem sdružení.
Tímto mu také blahopřeji k úspěšnému složení
náročných mysliveckých zkoušek, které jsou na
VŠ zemědělské, jedním z faktorů splnění semestrálních zkoušek.
Ještě bych se vrátil k úbytku zvěře v naší honitbě. Za problémem je hospodaření člověka a také
pytláctví, které se značně rozmáhá. Sám vím, kolik
oznámení na linku 158 podávají občané, že v části
zvané Žleby se pohybuje podezřelé terénní vozidlo
a z něj se střílí. Za poslední dva roky se tak snížil
lov srnčí zvěře o několik desítek kusů. Myslivcům
uškodil ještě nový zákon, který dříve uváděl, že
pytlákem je ten, kdo uloví a nově říká, že pytlákem
je ten, kdo ulovil. Vina se tak pytlákům daleko
hůře prokazuje. Myslivost se ale nyní těší zvláštní
ochraně - byla zapsána na seznam nehmotného
kulturního dědictví České republiky. „Myslím si,
že je to dobře, ochrání se tak myslivecké tradice,
zvyky a mluva, které se stále udržují. Tyto tradice existují i v jiných státech Evropy například
v Maďarsku, Německu a Rakousku, kde jsou také
na velmi dobré úrovni.“
Tímto bych můj článek ukončil a popřál všem
obyvatelům obce Babice krásné jaro a myslete
i na přírodu a nový život, který nám zvěř v tomto
období připravuje.
místopředseda a jednatel MS Cerony Babice
Bc. Mário Mikulka
Kalendárium:
20. 3. 2012 – hnízdí kachna divoká, Slunce vstupuje do znamení berana v 06.14
SEČ, začátek astronomického jara,
jarní rovnodennost
23. 3.2012 – páření ondater
25. 3. 2012 – hnízdí vrána obecná, začátek letního času
27. 3. 2012 – začínají kvést modříny
29. 3. 2012 – kladení muflončat
30. 3. 2012 – přilétá čáp bílý
1. 4. 2012 - kvete blatouch bahenní
3. 4. 2012 – začíná tok tetřeva
4. 4. 2012 – probíhá tok jeřábka
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RYBÁŘI
VÝCHOVA A ORGANIZACE
MLADÝCH RYBÁŘŮ
Jedna z důležitých činností všech místních organizací rybářského svazu je vedení dětí a mládeže
k ochraně přírody. Tak i naše místní skupina Babice
se snaží vychovávat děti a mládež ke vztahu k přírodě.
Naučit je, jak se k přírodě chovat a stát se mladým
rybářem. K tomu nám slouží kurzy mladých rybářů, které se snažíme pořádat každoročně. Po dvacetileté činnosti místní skupiny Babice bych si dovolil
tvrdit, že jsme vychovali nespočet mladých rybářů.
I když víme, že ne všichni zůstanou rybáři, tak se
snažíme vychovat nastupující generace. Nemohu
nevzpomenout naše první kurzy mladých rybářů,
které se konaly každoročně s velkým počtem zájemců. Nebyl problém mít 30 dětí v kurzu. Tak velký
zájem kladl nároky na proškolení a jejich vedení.
Byla by hloupost zapomenout na pány, kteří byli na
začátcích této již dvacetileté tradice. Bohužel už nejsou mezi námi. Byli to páni Maček Miloslav, Lukáš
Josef a Škách Zdeněk. Těmto lidem patří velký dík
za vedení kroužků a v neposlední řadě i za organizaci prozatím jediného tábora mladých rybářů,
který se konal o prázdninách roku 1993 v autocampu Starý Hrozenkov.
Byl bych nerad, aby lidé, kteří vedli nebo
pomáhali s proškolením dětí se cítili nějak dotčeni, že jsem je neuvedl. Byla by to spousta jmen.
Samozřejmě i vám patří velké poděkování za práci, kterou jste odvedli a spoléháme na vaši další
spolupráci. Pokud zůstaneme v současnosti, tak
právě probíhá kurz mladých rybářů, a to za účasti
čtrnácti dětí pod vedením Mgr. Jiřího Petrželky,
paní Marty Močičkové, pana Jana Pištěka a pana
Milana Býčka. Kroužek probíhá od ledna až do
května letošního roku. Závěr kroužku směřujeme
na konec dubna, neboť nás čekají další dvě akce.
Budou to rybářské závody pro děti konané začátkem června a rybářské závody pro dospělé konané
v polovině června. Z těchto důvodů potřebujeme
delší čas na přípravu těchto akcí. Závěrem se těším
na krásné zážitky a setkání s lidmi nejen u vody.
PETRŮV ZDAR za výbor MS Babice, místopředseda Jan Pištěk
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ZAHRÁDKÁŘI
Český zahrádkářský svaz patří k největším
občanským sdružením v České republice.
Vznikl v roce 1957 na základech předchozí organizace „Jednota zahrádkářů“ nejprve
pod názvem Československý svaz zahrádkářů
a ovocnářů a nyní sdružuje téměř 170 tisíc členů
se společným zájmem o pěstování rostlin v 2700
základních a 17 specializovaných organizacích.
ČZS hájí zájmy svých členů, vytváří podmínky pro zahrádkaření a smysluplné využití volného času. Svým členům zajišťuje odborné poradny, právní pomoc, podílí se na jejich vzdělávání
včetně dětí, vydává publikace, pořádá přednášky,
školení, instruktáže, výstavy, zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.
ČZS je plně demokratické sdružení složené ze
základních a specializovaných organizací, které mají svou právní subjektivitu. Jejich zástupci vytvářejí vyšší územní celky - Území rady na
Územních sdruženích a dále Republikovou radu.
Ústředí ČZS podléhá Republikové radě a poskytuje servis všem svazovým organizacím.
Od roku 1969 ČZS vydává časopis Zahrádkář,
který je nejčtenějším zahrádkářským časopisem
u nás. Čtenáře pravidelně seznamuje se všemi
novinkami v zahrádkářském světě, radí při práci
na zahradě. Tradičně se věnuje pěstování ovoce,
zeleniny květin i okrasných dřevin, značnou část
věnuje ochraně rostlin, zve na výstavy. Volnou
chvíli vám zkrátí křížovka o ceny a další zajímavosti. Vzhledem k širokému záběru má od roku
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2005 pravidelnou přílohu Zahrádkářka, ta je
určena především ženám, pomůže s aranžováním
květin, napoví při použití bylinek k léčení i kosmetice, poradí v kuchyni při vaření i zpracování
zahradních plodin, inspiruje k výrobě drobných
dekorativních doplňků. Tento časopis lze zapůjčit
i v místní knihovně.
Dne 26. 2. 2012 se konala výroční členská
schůze ZO Českého zahrádkářského svazu Babice, úkolem pro letošní rok a roky další je pro nás
pro všechny získávání nových členů do našich řad
a to hlavně mužů a žen mladších ročníků. Fotografie ze členské schůze a informace pro zahrádkáře můžete zhlédnout ve vitrínce zahrádkářů.
Kdo má doma počítač a zajímá se zahradničení
a o akce pořádané ČZS, mnoho zajímavého zjistí
na internetových stránkách: www.zahradkari.cz
a www.zahradkar.org.
Máme za sebou letošní první skutečně jarní víkend, zahrádkáři jej prožili prací na dvoře,
v zahradách nebo na políčkách, mnozí si vyšli
do přírody. Nakonec vám, čtenářům Babického
zpravodaje, chci ukázat květiny, které vykvetly na
zahradě pana Navrátila, našeho zahrádkářského
fotografa.
Za ZO ČZS Babice, Jiřina Grebeňová
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Kultura a sport
PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN – PROSINEC 2012
5. 4.
14. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.
3. 5.
11. – 12. 5.
13. 5.
1. 6. 2012

Klub důchodců
Cyklovýlet
Tomio Okamura - autorské čtení – 18:00 hod., KD
Tenisový turnaj - čtyřhra
Stavění máje
Klub důchodců
Humanitární sbírka – sběrný dvůr
Den matek – 15:00 hod., KD
Have A Nice Day koncert: OTK /Praha/, ARAN EPOCHAL /Praha/,
DEER DEER /Babice,Slavičín/
2. 6.
Den dětí – pořádá SRPDŠ
9. - 10. 6.
Setkání Babic tentokrát u nás v Babicích
23. 6.
Cyklovýlet
1. – 4. 7.
KINOKAVÁRNA – 20:00 hod., KD
14. 7.
Srnčí hody – areál „U Střešně“
4. 8.
Turnaj v plážovém volejbale
11. 8.
Turnaj v nohejbale
25. 8.
Burza krojů - KD
25. 8.
Tenisový turnaj - senioři
1. 9.
Cyklovýlet
6. 9.
Klub důchodců
8. 9.
Slavnosti vína v Uherském Hradišti
22. 9.
Dětský bazárek - KD
29. 9.
Burčákový tenisový turnaj
1. – 7. 10.
Týden knihoven – akce knihovny
5. 10. Setkání broučků a berušek – lampionový průvod
7. 10. Turistický výlet Za pověstmi našeho kraje
6. 10.
Cyklovýlet
4. 10.
Klub důchodců
20. – 21. 10.
Slovácké hody s právem
1. 11.
Klub důchodců
24. 11.
Turnaj ve stolním tenise
28. 11.
Den pro dětskou knihu – besedy s Janem Opatřilem
6. 12.
Klub důchodců
7. 12.
Vánoční koncert Stříbrňanky
8. 12.
Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou
8. 12.
Turnaj v bowlingu
31. 12.
Půlnoční setkání před OÚ s ohňostrojem
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH
nebo na www.babice.eu
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11. březen - Zazpívej slavíčku
z Bzinců a Babic
Přesto, že soutěžící ze Slovenska nakonec pro
nemoc nepřijeli, mohli ti, kteří v neděli přišli do
kulturního domu prožít pěkné odpoledne. Soutěžících bylo 18 a porota neměla vůbec snadné
rozhodování. Soutěžící byli rozděleni do dvou
kategorií. V té první soutěžily děti ve věku 4 - 7 let,
ve druhé děti ve věku 8 - 12 let.
Zde jsou výsledky:
I. kategorie:
1. Tereza Bieberlová - Halenkovice
2. Kristýna Hejdová – Kudl. Dolina
2. Zoe Tomaštíková - Traplice
3. Aneta Nádvorníková - Halenkovice
II. kategorie:
1. Eva Obdržálková - Babice
1. Barbora Gabrhelíková - Halenkovice
2. Michaela Budínová - Traplice
3. Jan Gabrhelík - Halenkovice
3. Amálie Oulehlová - Sušice
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Obec Babice poĜádá zájezd na

Floru Olomouc
dne 21. 4. 2012.
Odjezd autobusu v 7hod. ze zastávky U Jakuba.
Cena 100Kþ.
Hlásit se mĤžete na tel:
572 585 061
nebo na emailové adrese
obecbabice@seznam.cz

Obec Babice zve nejen ženy

13. kvČtna 2012 v 15hod. na

DEN MATEK
V programu vystoupí
dČtský soubor Kalinka,
soubor Kalina
a mužský pČvecký sbor Lajbl.
Ženy dostanou malý dárek,
obþerstvení zajištČno
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Vítání občánků na OÚ
Společenská a sociální komise při OÚ připravila 10. března vítání občánků. Slavnostně byli do života vítání: Elen Bezdíčková, Lukáš Maňásek, Roberta Mikulková, Jakub Vykydal, Daniela Kočičková
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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 14. ledna 2012 čtvrtá sportovní akce
mezi obcí Babice a slovenskou obcí Bzince pod
Javorinou. První sportovní akce, a to mezinárodní turnaj starých pánů ve fotbale, se udála
6. srpna 2011 v Bzincích pod Javorinou. Druhá
sportovní akce proběhla 20. srpna 2011 v Babicích, kde se obě obce utkaly v mezinárodním
zápase v tenise a plážovém volejbale. V pořadí
třetí se odehrálo v Bzincích pod Javorinou dne
12. listopadu 2011 mezinárodní utkání ve stolním tenise. Cílem projektu je upevnění a prohlubování stávajícího přeshraničního přátelství,
které fungovalo v historii obou obcí.
Tentokrát se odehrálo mezinárodní utkání
v ledním hokeji, a to v Trenčíně na zimním stadionu Aréna Mariána Gáboríka. Tady nás přivítal
starosta obce, který spolu s týmem organizátorů
připravil opět výbornou akci, o čemž svědčí i to,
že hned na místě bylo domluveno mimo mikroprojekt další mezinárodní hokejové utkání mezi
obcemi. Toto utkání se uskutečnilo v sobotu
17. 3. 2012 na zimním stadionu v Uherském
Hradišti.
Utkání se hrálo na dvakrát čtyřicet pět minut.
Po velkém boji zvítězil hokejový tým z Babic
se skórem 11:9. Utkání se odehrálo ve výborné
přátelské atmosféře, kterou umocňovalo bouřlivé povzbuzování fanoušků obou obcí. Po utkání
se odjelo na občerstvení do nedaleké restaurace,
kde zároveň proběhlo i vyhlášení vítěze. V rámci
projektu hráči obdrželi trička a vítězné družstvo
sadu dresů.
Další sportovní akce se bude konat v Babicích a tentokrát se uskuteční fotbalový turnaj
(12. květen 2012). A závěrečnou sportovní akcí,
která uzavře celý mikroprojekt „Sportem k přá-
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Z akcí sportovní komise při OÚ
LEDNÍ HOKEJ BABICE – BZINCE
pod Javorinou 17. března 2012
Hokejisté Babic nezaváhali ani v odvetě mezinárodního střetnutí proti slovenským Bzincům.
Po výhře na trenčínském ledě 11:9 zvítězili
v Uherském Hradišti 13:2. Babičtí byli po všech
stránkách lepší a po místy exhibičním výkonu si
připsali zasloužené dvouciferné vítězství. Hosté
vydrželi se silami jen do stavu 3:2.
Branky a asistence: Řezníček 3, Pjevič 3,
Gablas 2, Kraváček 2, Březík, Lanšperk, Mikoška (Pjevič 2, Valenta 2, Lanšperk, Řezníček,
Vidrman, Gablas, Hejda).
Sestava Babic: Salvet, Lukáš, Matuš, Lanšperk, Řezníček, Kraváček, Pjevič, Vidrman, Gablas,
Hejda, Březík, Valenta, Laga, Mikoška.
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Turnaj ve stolním tenise pro žáky ZŠ
V neděli 5. 2. 2012 proběhl v sále kulturního domu turnaj ve stolním tenise žáků ZŠ Babice. Akci
pro žáky pořádala sportovní komise. Turnaj se pořádal ve dvou kategoriích.
I. kategorie 7. – 9. třída.
Výsledky: 1. místo: Michal Harásek 8. třída
2. místo: Jakub Tománek 9. A
3. místo: Miroslav Prokeš 7. třída
II. kategorie 3. – 6. třída.
Výsledky: 1. místo: Jan Müller, 6. třída
2. místo: Tomáš Hořinka, 3. třída
3. místo: Matěj Lanšperk, 6. třída
V každé kategorii se zúčastnilo turnaje 7 žáků.

Halový turnaj v tenise
V sobotu 11. 2. 2012 proběhl v Kostelanech
u Kroměříže halový turnaj v tenise.
Akci pořádala sportovní komise a zúčastnilo
se jí celkem 6 dvojic.
Výsledky:
1. místo: Koukal Petr a Macháček Petr
2. místo: Koukal Miroslav a Buksa Jiří
3. místo: Fusek Igor a Petrla Vladan
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Osobnosti
BABIČTÍ (18)
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.
Řezníci, sedláři, obuvníci, povozníci, kuchaři, obchodníci, hospodští…. taková a další zajímavá
řemesla a hlavně řemeslníci, se dali najít v Babicích v první polovině minulého století. Byli mezi
nimi i řemeslníci pracující s kovem. Např. pan Šohajek žijící na Ceronech - společně s bratrancem
z Komárova zřídili slévárnu barevných kovů a pouštěli se do výroby praček. Ve Dvoře byla známá
podnikatelská osobnost pan Alois Šohajek, který měl osobní autotaxi a zastoupení strojírenské firmy
Starý. Zámečnictví provozoval také pan František Šohajek na Zběhoch. Na č. p. 7 měl kovářství pan
Snopek – také zapálený divadelní ochotník. Téměř každý jistě slyšel o Valentově kovárně v Souhradech, která dala vzniknout pozdější firmě Stavební stroje. Vedle budovy dnešní školky stával dříve
dům – Doležalova kovárna.
Je potěšitelné, že i v dnešní době se najdou lidé, kterým učarovalo černé řemeslo. A takového člověka můžeme najít i v naší vesnici.

Tomáš Mlčák
S Tomášem Mlčákem jsem se sešla, abychom si popovídali o jeho neobvyklém povolání i cestě,
která jej k němu přivedla.
Již pět let pracuje jako umělecký kovář, své řemeslo má opravdu rád a patří mezi ty šťastné,
kterým je zaměstnání zároveň koníčkem. Když přitom končil základní školu, vůbec jej nenapadlo, že by se k něčemu takovému dostal. Nejdříve se vyučil zámečníkem, což byla i rodinná tradice, poté šel na zkušenou do Anglie. Tam strávil jeden rok – a jak říká: „Byla to dobrá škola, protože
člověk pozná nejen jinou zemi, ale především lidi, kteří
v ní žijí.“
Po návratu domů se zamýšlel co dál. Měl v sobě myšlenku, že se železem se dá pracovat i jinak, než poznal
doposud. A protože má umělecké cítění, rozhodl se najít
obor, ve kterém by toto všechno skloubil. To se podařilo
na ostravské škole AVE ART, kde studoval v letech 20032007. V této době tam byli na oboru umělecký kovář pouze čtyři studenti. Rád vzpomíná na ředitele školy, který
byl velmi progresivní, a díky tomu se studenti dostávali
na řadu zajímavých stáží. Tomáš byl například v Bratislavě ve Scénickém divadle, pak u uznávaného sochaře Igora Kitzbergera a velmi si považuje stáží u „ikony“ uměleckých kovářů, kterou byl profesor Alfréd Habermann.
Každý z těchto studijních pobytů mu dal nejen přehled
o tom, jak toto řemeslo zvládají jinde, ale především vedl
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k tomu, že kovařina mu přirostla ještě více k srdci.
Poté, co absolvoval školu, se vrátil do Babic a ve firmě svého otce si
zařídil kovárnu, kde v současné době pracuje se svým bratrancem, rovněž uměleckým kovářem. Vybavení kovárny si dali dohromady prakticky
sami, nechybí zde klasická kovářská výheň či plynová pec. A když jim
chybí nějaký nástroj, bez potíží si jej vyrobí. Kovárna má tedy kompletní
vybavení, které jim umožňuje vyrobit i různé speciální zakázky svých
zákazníků. Jedna z takových byla například výroba směrovníků – ukazatelů, které byly určeny pro značení městského památkového okruhu
ve městě Příbor. Celou řadu jejich menších či větších výrobků můžeme
najít rovněž v Babicích (například plot kolem pomníku padlým).
Raritou je vytvoření geparda z kovového šrotu, kterého dělali do
soutěže vyhlášené firmou Kovosteel a kterého můžete vidět jako
součást výstavy „zvířat“ v areálu této společnosti.
I když Tomášovi zabírá hodně času i zámečničina, kterou také
stále dělá, kovářské řemeslo má vryto hluboko pod kůží. V poslední
době mu zcela učarovala damascenská ocel, kterou zkouší vyrábět.
Rád také vymýšlí výrobní postupy pro jednotlivé zakázky.
A pokud byste jej chtěli vidět při práci, můžete do kovárny zajít.
Jen je dobré si schůzku domluvit předem, protože kování se musí dělat podle kovářského hesla
„ráz na ráz“, tedy ková se, když je železo žhavé. Nebo jej můžete vidět na kovářském sympoziu
Buchlovské kování, kterého se pravidelně účastní. To letošní bude na hradě Buchlově 7. – 8. července.
Povídání s Tomášem bylo příjemně stráveným časem, protože jsem se dozvěděla celou řadu zajímavostí o řemesle, jež provází lidstvo celá staletí. Navíc z Tomáše vyzařuje optimismus a pocit, že to co dělá,
dělá opravdu rád. Přeji mu hodně tvůrčích nápadů
a stálou lásku k tomuto černému řemeslu, které „voní ohněm“. A také, aby se mu splnil jeho sen- rád
by sehnal klasický starý pérový buchar, na němž by chtěl svá díla vytvářet.
Marie Dostálková
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Obþanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s obcí Babice
poĜádá

9 letního a zimního obleþení - dámské, pánské, dČtské
-lĤžkovin, prostČradel, ruþníkĤ, utČrek, záclon, látek –
nejménČ 1m2
9 domácích potĜeb – nádobí bílé i þerné, skleniþky –
vše jen funkþní
9 peĜí, péĜových a vatových pĜikrývek, polštáĜĤ, dek

Sbírka se uskuteþní
11. 5. od 14:00 do 18:00hod
12. 5. od 8:00 do 10:00hod
ve sbČrném dvoĜe
vČci zabalte do igelitových pytlĤ þi krabic

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje
redakční rada
zpravodaje
Jaro/2011
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STALO SE...
Klub důchdců

14. 1. 2012 – Krojový ples

28. 1. 2012 - lyžařský zájezd na
Pustevny

25. 1. 2012 - Dopolední čtení v
knihovně - se svými dětmi se sešly
maminky na mateřské dovolené

1. 2. 2012 – Anička malířka – beseda v knihovně v rámci projektu
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

18. 2. 2012 – Fašank

25. 2. 2012 – Společenský ples SRPDŠ s polonézou žáků ZŠ

24.3. Dětský bazárek

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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