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VÁNOČNÍ SNĚNÍ
Den za dnem utíká
sotva se nadáš
a lístek v kalendáři
poslední trháš.
Zimou rok začíná
i zimou končí.
Čas vánoční ji přivítá
a hlasů zvonky.
Za oknem teplo je,
odhrneš záclonky
– díváš se k obloze.
Hvězdičky na nebi vesele svítí,
sněhové vločky vůkol se třpytí.
Také se zamyslíš
– co přinesl celý ten rok?
Mír, štěstí v životě.
Jen správný udělat
zas další krok.
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OÚ informuje

WC v budově smuteční síně na hřbitově je z provozních důvodů v zimním období uzavřeno

Žádáme občany, aby sešlapovali PET láhve. Jejich Žádáme všechny řidiče, aby v zimním období
sešlápnutím se výrazně snižují náklady na svoz (a nejen v něm) neparkovali na silnicích, případodpadu. Děkujeme.
ně chodnících. Znemožňujete a komplikujete
zimní údržbu.
Ve dnech 27. – 30. 12. 2011 bude obecní úřad
uzavřen.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 7. 1. 2012
Pytlový svoz plastů i v roce 2012 bude probíhat
každou první středu v měsíci: 4. 1., 1. 2., 7. 3.,
4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11.,
5. 12. Pytle na svoz je možno zakoupit v prodejně smíšeného zboží U Kopřivů nebo na obecním
úřadě.

Od nového roku se zvedá poplatek za svoz TDO
a to ze 450Kč/osobu/rok na 480Kč/osobu a rok.
Pro děti do 3 let a občany nad 70 let je cena
poloviční. Skutečné náklady na svoz činí cca
668Kč/osobu a rok.
Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 20. 3. 2012.

Svoz komunálního odpadu bude probíhat každý
lichý týden. První svoz tedy proběhne 6. 1. 2012.

ZPRÁVY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Závěr roku vede k zamyšlení a bilancování, co
nám ten právě končící rok přinesl a také v nás
budí myšlenky a plány do nadcházejícího období. A jaký byl rok 2011 pro nás?
V domě s pečovatelskou službou (Patnáctce)
se nám letos podařilo realizovat několik projektů. Především to byla výstavba zahradního altánu a jeho vybavení venkovním nábytkem. Altán
byl z velké části spolufinancován Evropskou unií,
z prostředků Fondu Mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty. Projekt nesl název
Propojení generací. Na výzdobu vnitřních prostor Patnáctky jsme získali 16.000 Kč z Nadace
Děti-kultura-sport.
Na podzim jsme uspěli u stejné nadace s novým grantem, kdy jsme získali pro provoz pečovatelské služby 15.000 Kč. Činnost pečovatelské

služby podpořilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí v tomto roce částkou 169.000 Kč.
Pečovatelská služba, která v obci pracuje čtyři
roky, se v současné době stará o 56 klientů. Z toho
25 klientů bere i jiné služby než dovoz obědů. Je
to například zajištění nákupů, praní a žehlení
prádla, úklid domácnosti, pochůzky (k lékaři, do
lékárny, na úřady) a řada dalších služeb. Průměrný věk klientů je 77 let.
Pokud potřebujete pomoc pečovatelské služby,
zavolejte na tel. 724 149 246 nebo přijďte za námi
na Patnáctku. Jsme tady každý pracovní den
od 7:00 do 15:30 hodin.
Přejeme všem Vánoce plné klidu a porozumění a v roce 2012 hodně zdraví a vzájemné úcty.
Pracovnice Pečovatelské služby Babice

DOMEK U PŘÍVOZU
Díky pěknému podzimnímu počasí se možnost využít rekreaci v domku U Přívozu prodloužila.
Poslední rekreanti byli v domku v polovině listopadu. Poté byl objekt zazimován. Letos se v něm
vystřídalo celkem 117 lidí, což je opět víc než v loňském roce. Zájem o strávení víkendu či celého
týdne, rok od roku roste. Mezi ty, kteří využili pobytu v domku, patří asi dvacet věrných rekreantů,
kteří se k nám od roku 2008 vrací pravidelně.
Marie Dostálková
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P o d ě ková n í s p o n z o rů m l e t o š n í c h h o d ů
Jako každoročně i letos byly osloveny firmy
a podnikatelé, aby pomohli finančními dary
podpořit finančně nejnáročnější akci roku. Letos
finančními dary na hody přispěli:
Stavebniny Kodrla Huštěnovice, Ekostav –
Kartusek St. Město, Nábytek Hejda, Hamé s. r. o.,
Vladimíra Garguláková – Gasol, Kovobath s. r. o.,
Pomoraví a. s., Nodis s. r. o., Martin Slíva,
Hemar s. r. o., Pavel Kortan, Stamos Uh. Hradiště, Ing. Zdeněk Habáň Huštěnovice, Garden,
Sensawatt, Rostislav Mikoška – dovoz a prodej
aut, Rehos s. r. o.
Všem ještě jednou děkujeme.
Rada obce Babice

Vítání občánků na OÚ
24. září 2011 byli do života slavnostně vítáni: 19. listopadu 2011 byli do života slavnostně vítáOndřej Kraváček, Libor Železník, Mikuláš Janík, ni: Adéla Žálková, Sofie Stojanová, Jakub Kryštof
Simona Janošková, Ludmila Gabrielová, Nicolas Šohajek a Natálie Burešová.
Střeštík, Dominik Šurmánek.
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Investiční akce
HASIČI – Obec obdržela dotaci ve výši 100 se sem měly začít stěhovat první muzejní expo000Kč z fondu ZK na zabezpečení akceschop- náty zemědělského charakteru. Jestli nějaké
vlastníte – nevyhazujte je a zvažte jejich věnonosti jednotky SDH.
vání či zapůjčení do budovaného muzea.

PLÁNOVANÉ AKCE
REGENERACE ZELENĚ – v podzimních
měsících proběhlo odstranění některých stromů a keřů a také částečná výsadba. V jarních
měsících pak bude provedena dosadba zbývající
zeleně a konečná úprava ploch. Akce je hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí
a prostředků obce.

OPRAVA SMUTEČNÍ SÍNĚ – byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci smuteční síně. Projekt řeší změnu orientace, výměnu a zmenšení oken, výměnu sezení
– židle by měly být nahrazeny lavicemi. Po
úpravě by tu mělo být místo k sezení zhruba
pro 80 lidí. Obec se na tyto úpravy pokusí získat dotaci.
PARKOVIŠTĚ PŘED HŘBITOVEM – jak
se ukazuje, zejména v dušičkovém období, je
parkovací plocha u hřbitova nedostačující.
Bylo proto zadáno vypracování studie, která
by rozšiřovala možnosti parkování před hřbitovem.
ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN A TEPELNÉHO ZDROJE KD – na tyto opravy už obec
2x žádala o dotaci. V současnosti je podaná třetí
žádost. Její vyhodnocení by mělo proběhnout v
lednu či únoru. Pokud se dotaci podaří získat,
čekají kulturní dům v novém roce velké stavební úpravy.
KOMPOSTOVÁNÍ – také na tuto akci byla
podaná žádost o dotaci. Její vyhodnocení však
proběhne až v příštím roce. Vybudování společné kompostárny pro obce Babice, Kudlovice
a Huštěnovice by tak konečně vyřešilo ukládání
bioodpadu.

OPRAVA KOMUNIKACE NÁBŘEŽÍ - je
zpracovaná studie a připravuje se projektová
dokumentace, která řeší opravu silnice a výstavOPRAVA č. p. 121 – V podzimních měsících bu chodníku. Na obě akce se obec pokusí získat
proběhla oprava střechy stodoly. Co nejdříve by dotaci.
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Zprávy ze školy
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Dne 3. 10. jsme se sešli před naší školou a společně jsme se vypravili na autobusovou zastávku,
odkud nás autobus přepravil do okresního města
Uherské Hradiště. Jeli jsme se totiž přiučit správnému chování na silnici a cyklostezce. Z autobusového nádraží na dopravní hřiště netrvala cesta
dlouho. Již po cestě nás paní učitelka nabádala k
opatrnosti při přecházení vozovky a k bedlivému
sledování dopravního ruchu okresního města.
Po příchodu do učebny dopravního hřiště nás
přivítal pan učitel a pustil nám poučné video.
Po videu a krátké svačince jsme si šli pro kola
a čekala nás praktická část výuky, na kterou jsme
se nejvíce těšili. Vše proběhlo bez nehod a těšíme
se už na květnovou lekci, kde po úspěšném napsání testu dostaneme průkazku cyklisty.
Žáci IV. třídy

Zúčastnilo se ho 17 dějepisných nadšenců, kteří
obětovali jednoho středečního odpoledne svůj volný čas a odpovídali na otázky, které letos souvisely s
tematikou peněz. Z čeho se v dějinách razily mince,
jaké měly názvy, kdo z panovníků je nechal razit, co
se používalo jako platidlo dříve, co je to numismatika … Všichni účastníci zaslouží pochvalu za prokázané znalosti a vítězové, kteří byli letos dokonce
dva (Martina Snopková a Svatopluk Vosyka, dosáhli naprosto stejného počtu bodů), se budou moci
zúčastnit okresního kola. To proběhne začátkem
února v Uherském Hradišti.

SCIO TESTY

První větší zkouškou pro deváťáky je SCIO
testování, které probíhá v celé ČR počátkem listopadu. Naše škola se již tradičně tohoto testování zúčastňuje, žáci ověří své znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, otestují si své
studijní předpoklady.
MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO
Pro žáky je to příprava na dubnové přijímaVe čtvrtek 20. října 2011 vyrazili žáci 6. ročníku
na exkurzi do Muzea J. A. Komenského do Uher- cí zkoušky, které probíhají na všechny maturitní
ského Brodu. V rámci hodin literární výchovy obory středních škol také formou SCIO testů.
a dějepisu si vyzkoušeli interaktivní vyučování
v dobové třídě. Poté je paní průvodkyně seznáVÝCHOVNÝ KONCERT VE ZLÍNĚ
mila s historií Uherského Brodu a s životem
Celkem 102 žáků II. stupně naší ZŠ navštívilo
a dílem Jana Amose Komenského. Žáci nahlédli nové kongresové centrum ve Zlíně. Život a tvortaké do studnice poznání a velké knihovny.
ba Antonína Dvořáka vylákaly žáky 8. a 9. ročníku, a to v plném počtu. V krásném prostředí
koncertní síně jsme se v klidu zaposlouchali do
komorní hudby. Vystoupení koncertních mistrů
zakončila 9. symfonie, perla romantické tvorby.
Mladší žáci si o týden později poslechli koncert „Barvy orchestru“, který naprosto jedinečným způsobem provázel slovem Paul Mauffray.
Tento charismatický dirigent nás všechny uvedl
do tajů hudebních tónů a hry na různé nástroje. Celkový dojem byl umocněn projekcí doprovodných obrázků. Janáček, Debussy i Stravinskij
v podání koncertních mistrů byl silným zážitkem. Tak to cítím a doufám, že naši žáci se mnou
ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
V měsíci listopadu proběhlo ve škole (jako budou souhlasit.
M. Luxová
již tradičně) školní kolo dějepisné olympiády.
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Vědomostní přírodovědné soutěže pořádané
UP Olomouc se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku. Žáci odpovídali na otázky z oblasti přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky.
Na prvním místě se umístil Marek Kryštof, druhé místo obsadila Tereza Horňáková a Šarlota
Kraváčková. Všem výhercům gratulujeme.

VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
V pátek 25. 11. zorganizovali žáci Zeleného
parlamentu výstavu domácích mazlíčků.
Na výstavku žáci donesli zakrslé králíčky,
křečky, andulky a morče. O přestávkách měli
i ostatní žáci možnost seznámit se a popovídat si
s jejich majiteli.
Děkujeme všem za přinesená zvířátka.
Žáci ZP

Od první adventní neděle budou deváťáci žákům školy připomínat formou prezentací,
relací ve školním rozhlase, výtvarnými projekty,
hrami a představeními všechny tradice, legendy
a svátky adventního období. Adventní čas vyvrcholí velkým finále ve čtvrtek 22. prosince projektovým dnem o Vánocích, při kterém si představíme historii Vánoc, vyzkoušíme si vánoční
zvyky, zazpíváme koledy a vyrobíme zvykoslovný předmět.
Mgr. Marta Eibensteinerová

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Letos již potřetí se naše škola zapojila do
humanitární akce – VÁNOČNÍ HVĚZDA.
Zakoupením vánoční hvězdy jsme pomohli
těžce nemocným dětem. Tuto akci uskutečňuje Sdružení Šance – Sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí
a výtěžek z prodeje byl věnován Dětskému
hemato-onkologickému oddělení v Olomouci.
Žáci, učitelé a zaměstnanci školy měli možnost
si koupit vánoční růži za 100 Kč. Přispěli jsme
tak částkou 11 800 Kč.
Všem, kteří si VÁNOČNÍ HVĚZDU koupili,
patří velký DÍK!!!

TEN VÁNOČNÍ ČAS DOČKALI JSME ZAS…
Takto nazvali svůj předvánoční projekt žáci
devátých tříd, kteří si spolu se svými třídními
učitelkami chtějí zpříjemnit poslední společně
prožitý předvánoční čas na základní škole.
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1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída
6.třída
7.třída
8.třída
9.A
9.B

11 kusů
13 kusů
18 kusů
8 kusů
6 kusů
11 kusů
3 kusy
4 kusy
10 kusů
10 kusů

zaměstnanci 24 kusů
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PŘÍPRAVA NA VÝBĚR VHODNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
JE V PLNÉM PROUDU
Tak jako každý školní rok, tak i tento je nejtěžší pro naše deváťáky. Nejenže se musí naučit spoustu nových věcí, aby úspěšně dokončili své základní devítileté vzdělání, ale musí
se rozhodnout, na které střední škole či učilišti
budou ve svém vzdělávání pokračovat. Abychom jim toto rozhodování usnadnili, připravili jsme pro ně několik akcí.
Jako každoročně navštívili Informační
a poradenské středisko při Úřadu práce v Uherském Hradišti, kde měli možnost seznámit se
s dalšími možnostmi studia, se středními školami, studijními obory a pomocí testu zájmů
zjistit povolání, které by jim nejvíce vyhovovalo.
V měsíci říjnu a listopadu dostali žáci se
slabšími studijními výsledky ojedinělou možnost navštívit několik učebních oborů a vzápětí
provoz, ve kterém se tento obor v praxi uplatní. Učební obory si mohli zvolit opravdu podle vlastního zájmu a postupně měli možnost
navštívit na SOU v Uherském Brodě pekařské,
stavební a zemědělské obory doplněné exkurzí do stavebních firem, na SŠPHZ v Uherském
Hradišti obory kuchař, cukrář a číšník doplněné exkurzí do Cukrárny Budařovi v Ostrožské
Lhotě, SPŠ Uherský Brod se strojními a elektro
obory, vzápětí pak Slovácké Strojírny Uherský Brod, COPtechnické v Uherském Brodě
s obory strojními a puškařskými doplněné

o exkurzi v České zbrojovce Uherský Brod,
Školu Mesit v Uherském Hradišti se strojními
a elektro obory a exkurzí ve firmě Mesit přístroje, SOU letecké v Kunovicích a výrobu letadel
v Aircraft Industrie Kunovice. Všechny tyto
exkurze organizovala OHK v rámci projektu
ŘEMESLO - NÁVRAT KE KOŘENŮM, žáci
měli dovoz, odvoz i malé občerstvení zdarma.
Tento projekt je zaměřen na vybrané učební
a technické obory, na které se v současné době
hlásí málo žáků, přestože jsou při jejich studiu podporovány stipendiem za dobré studijní
výsledky i za ukončení ročníku s dobrým prospěchem.
V těchto měsících probíhají na všech středních školách Dny otevřených dveří, o kterých
naše žáky informujeme a ti pak mají možnost
podívat se do středních škol i se svými rodiči.
V pondělí 28. 11. 2011 navštívili žáci další
akci na SŠPHZ v Uherském Hradišti.
V průběhu Zážitkového dopoledne se soutěží Formule 1 si zasoutěžili v oblastech odpovídajících studijním oborům na této škole
a seznámili se tak osobně s další významnou
střední školou našeho regionu.
Poslední akce, která by jim měla usnadnit
volbu střední školy, bude exkurze do Slováckých
Strojíren v Uherském Brodě spojená s návštěvou jejich unikátního výukového centra.
Vlasta Jandásková

CO NOVÉHO V PREVENCI …
Se začátkem školního roku se rozběhly i primární akce, pořádané v rámci plnění Preventivního programu školy. K nim patřily především
prezentace Policie České republiky, které je představily v pondělí 3. 10. 2011 ve třídách druhé,
páté a osmé, s názvy Policista je náš kamarád,
Bezpečné chování a Trestná činnost mládeže
a páchaná na mládeži.
Dalšími letošními plánovanými akcemi jsou
strana 8

besedy Poradny pro ženy Zlín, se kterou již
dlouhodobě spolupracujeme. Jako první v letošním školním roce přišly v pondělí 7. 11. 2011 na
řadu deváté třídy, které paní Marie Domanská
seznámila s problematikou vztahu muže a ženy,
sexualitou a těhotenstvím.
Pro ostatní třídy jsou tyto besedy naplánovány v měsících dubnu a květnu příštího kalendářního roku:
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datum

třída

téma

Úterý 24. 4. 2012
Úterý 24. 4. 2012
Čtvrtek 26. 4. 2012
Čtvrtek 26. 4. 2012
Úterý 22. 5. 2015
Úterý 22. 5. 2015
Čtvrtek 31. 5. 2012
Čtvrtek 31. 5. 2012
Úterý 29. 5. 2012
Úterý 29. 5. 2012

6.
6.
2.
3.
7.
7.
4.
8.
9. B
9. A

Co se to se mnou děje? /dívky/
Dobrodružství života před narozením? /hoši/
Táta, máma a já
Jak jsme přišli na svět?
Co se to se mnou děje? / hoši/
Otazníky - nový život, těhotenství a porod /dívky/
Nechej mne, ne, to nechci
Chodíme spolu, zamilovanost, láska –představy a skutečnost
Domácí násilí - představy a skutečnost
Domácí násilí - představy a skutečnost

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 mohli žáci 9. tříd nakouknout pod pokličku etiketě, slušnému chování
a správnému stolování. Se svou prezentací za nimi přijela Ing. Petra Skrášková ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.
Nejenom tyto primární preventivní programy, ale i všechny ostatní akce, pořádané školou, by měly
sloužit k naplnění volného času dětí a přispět k oddálení negativních jevů, které naši mládež ohrožují.
Ráda bych také upozornila na konzultační hodiny metodika prevence, které jsou v pondělí
a pátek od 11:15 do 11:35hod. V případě aktuálního řešení problému a po ústní dohodě kdykoliv.
Pokud žáci nechtějí využít této pomoci, je možné využít i schránky důvěry (a to i anonymně), která
je umístěna na I. ( Ouško) i na II. stupni.
(více na www.zsbabice v sekci prevence)
Mgr. Marta Eibensteinerová, metodik prevence
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Knihovna
Říjnové akce knihovny ve fotografii
1. říjen 2011
Za krásami Chřibských pískovců a výhledů turistický výlet okolo Osvětiman, který pořádala knihovna v rámci Týdne knihoven. Opět nás
vedl Tomáš Pjevič.

6. říjen 2011
A třetí den stvořil - zahájení výstavy fotografií Augustina Navrátila. Výstava trvala do konce
listopadu.

5. říjen 2011
Den otevřených dveří - SETKÁNÍ MAMI7. - 14. říjen 2011
NEK. Toto setkání se uskutečnilo poprvé, další
Knihovnické lekce pro všechny žáky 1. - 9.
proběhne v lednu 2012.
tříd ZŠ Babice.

Zima/2011

strana 11

Babický zpravodaj
21. říjen 2011
Setkání broučků a berušek – lampionový průvod obcí zakončený ohňostrojem.
27. říjen 2011
Dopolední čtení pro děti MŠ

V knihovně se nepůjčuje:
V pondělí 5. prosince,
od 12. – 19. prosince, od 27. – 30. prosince 2011.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU se spisovatelkou Petrou Braunovou
29. listopadu měla žáky základní školy navštívit spisovatelka Petra Braunová, ale onemocněla
a akce se zrušila. Slíbila ale, že do Babic přijede v březnu příštího roku.
A protože se blíží čas vánoční, zeptala jsem se jí, jak ona vzpomíná na vánoce.
„O Vánocích by se možná měly číst především pohádky ... Vzpomínám si, jak jsem jako pětiletá dostala Pohádky Boženy Němcové, moje starší sestra Erbenovu Kytici a nejstarší sestra kytaru.
V hlavě mi navěky uvízla scénka z našeho dětského pokoje, kdy jedna sestra mlátila do kytary (neuměla ještě hrát), druhá hlubokým hlasem recitovala Svatební košili... Potila jsem se strachy - a tak mi
milosrdně navrhly, že budou hrát chvíli pro mě - ať si vyberu nějakou pohádku z té dětské knížky,
co jsem dostala... Vybrala jsem si Sedmero krkavců. Sestry improvizovaly jako o život. Jedna četla,
druhá preludovala a já, brečící, skončila u mámy v posteli.“
Šťastné a veselé vánoce plné pohody a v novém roce hodně pozitivních zážitků, třeba i nad stránkami knihy, přeje Zoja Chodúrová - knihovnice.

Místní knihovna Babice
Vás srdečně zve
na diaprodukci s hudbou

KRAJINNÉ DETAILY
Ladislava Podhorského
a zahájení výstavy fotografií

Středa 7. Prosince 2011
v 18:30 hodin
strana 12
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Listárna
JAK TEN ČAS LETÍ …

Již nám kráčí pátý rok od doby, kdy jsme na
Patnáctce našli nový domov. Jsou před námi
páté Vánoce, ale i konec roku a bilancování,
jaký byl. Jaký byl nejen pro nás, obyvatele, ale
i ostatní obyvatele obce.
V zimních měsících, kdy jsme většinu času
trávili v domě, jsme se dovedli společně pobavit. Jako mnoho seniorů i nás potrápily mnohé bolesti, ale příchod jarního sluníčka jsme
s radostí přivítali. Na zahradě nám „vyrostl“ pěkný altánek, sluníčko svítilo, a vyzývalo
k besedám venku. Letos jsme kromě drobných
akcí měli i několik vzácných návštěv. Dvakrát
zde byli přátelé z obce Bzince pod Javorinou,
navštívily nás děti z Mateřské školy Babice
s pěkným pásmem písniček a říkanek, čímž
v nás vzbudily vzpomínky na dětství, ale hlavní naší návštěvou byla hodová chasa, která po
oba dny u nás na zahradě měla připraveno
občerstvení. Muzikanti nám zahráli, přidali písničky i taneček. Bylo to pěkné zpestření
(i když je škoda, že nepřišly i stárky) a je dobré,
že tyto tradice se stále v obci udržují.
Léto i podzim velmi rychle uběhli a již jsou
před námi dlouhé zimní dny. Což o to, pobavit
i zacvičit a protáhnout často znavené tělo vnáší do všedních dnů pohodu a dá zapomenout
na drobné neduhy. A hlavně – těšení na nové
jaro, které jako vždy musí přijít.
Nedávno po celé obci i mimo (třeba kolem
hřbitova) byly vysázeny stromy, keře i růže,
Zima/2011

kterým však mnohde musela ustoupit starší,
většinou jehličnatá, zeleň. I když je pravdou,
že ne všem se to líbí a je „škoda vynaložených
peněz.“ Nevím, snad se my, starší, ani nedočkáme až stromy budou zelené a v máji kvetoucí.
To posoudí až ta mladší generace. Že přibude
hodně práce s údržbou, okopání záhonů, sečení
trávy a hlavně, jak mnozí říkají, bude na podzim plno práce se spadaným listím. Ale žlutě,
zlatě, zeleně i červeně zbarvené listí k podzimu
patří a vytváří nádherou barev krásné vesnické
prostředí.
Na svých procházkách, hlavně kolem Baťova
kanálu, jsem zaznamenala velký cestovní ruch
– cyklisty, bruslaře, chodce i procházky se psy.
Je tam hezky až na mnohé „také turisty“, kteří odpady znečišťují zeleň kolem stezky. Ale to
dělají i naši občané – hlavně mládež – uprostřed vesnice. Naučí se někdy slušnosti a úctě
k přírodě a životnímu prostředí? Snad ano,
záleží i na nás starších a hlavně rodičích jak
své děti k čistotě, pořádku a úctě ke starším,
kteří hodnoty vytvořili, povedou.
Vážení spoluobčané,
na závěr mně dovolte, abych za nás za
všechny, z naší milé Patnáctky, popřála vám všechno dobré v novém roce, hlavně štěstí, zdraví a pohodu v rodinách.
A ještě něco – náš upřímný dík našim pečovatelkám i paní vedoucí za starost a péči nejen u nás na
Patnáctce, ale i při pečovatelské službě v obci.
Anežka Kolářová
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Osobnosti
BABIČTÍ (17)
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.
AUGUSTIN NAVRÁTIL
A třetí den stvořil …

nejen panu Navrátilovi za to, že se podělil o svého koníčka, ale také knihovnici Zoji Chodúrové, která je hlavní iniciátorkou výstav z tvorby
babických občanů.
Pokud se vám nepodařilo výstavu navštívit,
všímejte si vývěsní skříňky babického Českého
zahrádkářského svazu před hospodou U Jakuba,
ve které bývají snímky z aktuálních akcí zahrádkářů či jen takové pro potěšení. Jejich autorem je
také Augustin Navrátil.
Marie Dostálková

6. října 2011 proběhla v babické knihovně vernisáž výstavy s názvem „A třetí den stvořil...“.
Svými fotografiemi se na ní představil Augustin
Navrátil, který v Babicích žije od roku 1987. Při
otevření výstavy mohli přítomní obdivovat nejen
vystavené snímky, ale i desítky dalších, které přinesl. Ať už to byly detailní záběry květin, stromů,
kamenů, oblohy či řada portrétů. Každá fotografie
měla svůj příběh a o každé dovedl poutavě vyprávět. Návštěvníci vernisáže diskutovali nad různými záběry a hádali místa či rostliny na nich zachycené. Často se podivovali nad tím, kolik krásy
v sobě skrývá zdánlivě obyčejná pavučina rozprostřená v nenápadném keři, jak působivý dovede
být západ slunce nad Uhliskami nebo skromně se
choulící rostlinka mezi kameny. Příroda je prostě
velký malíř a je dobře, že existují lidé, kteří dovedou ve správném okamžiku zmáčknout spoušť
fotoaparátu, aby ukázali, kolik krásy je kolem nás.
Poznámka: S malou ukázkou fotografií
Pan Navrátil mezi tyto lidi jistě patří. Fotografo- A. Navrátila se máte možnost seznámit na titulní
vání se věnuje řadu let a vedle pěstování květin straně tohoto zpravodaje.
a hraní šachů patří k jeho největším koníčkům.
V současné době používá fotoaparát CANON
SX20 IS. Ze snímků, kterých dělá tisíce, vybere ty,
podle něj nejlepší a nechává je zpracovat na velký formát. Buďto barevný, nebo využívá techniku
tak zvanou sépiovou hnědou.
Setkání nad fotografiemi A. Navrátila bylo
příjemné i tím, že knihovna byla plná váz s živými jiřinami, které vypěstoval. Ty hýřily nejen
úžasnými barvami a tvary, ale navodily i atmosféru nadcházejícího podzimu. Poděkování patří
strana 14
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Kultura a sport
AKCE V PROSINCI 2011
1. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
7.12.

Klub důchodců – 15:00 hod., KD
Vánoční koncert Stříbrňanky – 19:30 hod., KD
Vánoční jarmark – 13:00 hod., KD
Mikulášská nadílka pro děti – 16:00 hod., areál „U Střešně“
Krajinné detaily - diaprodukce s hudbou Ladislava Podhorského,
zahájení výstavy - 18.30 hod., v knihovně
Zahrádkářský večer - 19.30 hod., v Domě zahrádkářů
Turnaj ve stolním tenise – 14:00 hod., KD
Vánoční dílničky – 15:30 ZŠ Babice
Zábava FC Babice – 19:30 hod., KD
Půlnoční setkání před OÚ s ohňostrojem

10. 12.
11. 12.
16. 12.
26. 12.
31. 12.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012
7. 1.
14. 1.
28. 1.
25. 2.
16. 3.
24. 3.
30. 3.
30. 4.
13. 5.
19. 5.
2. 6.
16. – 17. 6.
1. – 4. 7.
28. 7.
25. 8.
8. 9.
15. 9.
1. – 6. 10.
5. 10.
20. – 21. 10.
28. 11.
7. 12.
8. 12.
31. 12.

Tříkrálová sbírka
Krojový ples
Lyžařský zájezd na Pustevny
Ples SRPDŠ
Ples KSČM
Dětský bazárek
Noc s Andersenem
Stavění máje
Den matek
Dětský bazárek
Den dětí – pořádá SRPDŠ
Setkání Babic
Letní kino
Sraz ročníku 1972
Burza krojů
Slavnosti vína
Dětský bazárek
Týden knihoven
Setkání broučků a berušek – lampionový průvod
Slovácké hody s právem
Den pro dětskou knihu
Vánoční koncert Stříbrňanky
Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou
Půlnoční setkání před OÚ s ohňostrojem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA,
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH nebo na www.babice.eu
Zima/2011

strana 15

Babický zpravodaj

SPORTEM

K

V rámci mikroprojektu „Sportem k přátelství“, který je spolufinancován Evropskou unií,
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného
Regionem Bílé Karpaty, se uskutečnila v sobotu
12. listopadu 2011 třetí 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. Cílem projektu je upevnění a prohlubování stávajícího přeshraničního
přátelství, které fungovalo v historii obou obcí.
Tentokrát se jelo na mezinárodní utkání ve
stolním tenise do Bzinců pod Javorinou. Hrálo
se v místní tělocvičně základní školy. Tady nás
přivítal starosta obce, který spolu s týmem organizátorů připravil výbornou akci, o čemž svědčí
i to, že hned na místě byl domluven mimo mikroprojekt další mezinárodní zápas mezi obcemi.
V rámci projektu hráči obdrželi trička, občerstvení a každý hráč z vítězného družstva dostal
obal na pálku plus tři míčky. Utkání probíhalo
tak, že z každé obce hrálo proti sobě deset hráčů, kdy každý hráč odehrál čtyři utkání. Celkově tedy v čtyřiceti zápasech zaslouženě zvítězily
Bzince pod Javorinou se skórem 23:17. Utkání se
odehrála ve výborné přátelské atmosféře a všich-
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ni zúčastnění se těší na příští společnou akci.
Další sportovní akce proběhne v Bzincích pod
Javorinou a tentokrát se bude hrát lední hokej
(leden 2012). A na závěr se v Babicích uskuteční
fotbalový turnaj (květen 2012) a cyklovýlet (červen 2012). Všichni občané jsou srdečně zváni, aby
se zúčastnili nebo alespoň přispěli svým fanděním
ke zvýšení sportovních výkonů našich mužstev.
Mgr. Petr Macháček
V rámci přátelského setkávání obcí Babice
a Bzince pod Javorinou se uskutečnilo i přátelské utkání v šachu mezi domácími a hostujícími
Babicemi. Na každé straně se zúčastnilo 8 šachistů. Celkem se odehrálo 64 partií. Nakonec vyhráli hostující hráči Babic poměrem 39,5 : 24,5 bodů.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen hráč Babic Ladislav
Hodný.
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Babický klub důchodců vstoupil do třetího
roku trvání. Svou činnost zahájil v září 2009.
Každý první čtvrtek v měsíci se schází 25-30
seniorů, aby si vyposlechli přednášku, zúčastnili se výtvarného či jiného kurzu, nebo jen tak
pobesedovali. Při každém setkání se tak senioři dozvědí něco nového nebo se něčemu novému se přiučí.
Netypický byl říjnový klub, který se konal
v Huštěnovicích v příjemných prostorách
nového muzea. To je zaměřeno na uchovávání předmětů dokumentujících život v obci.
O tom jak muzeum vznikalo i o vystavených
exponátech hovořila jedna z jeho zakladatelek
paní Alena Bazalová. Pokud jste ještě v huštěnovickém muzeu nebyli, vřele doporučujeme
jeho návštěvu. Třeba v období vánočních svátků, kdy zde bude výstavka betlémů.
Listopadový kurz se nesl v duchu zdravého
životního stylu, o kterém přišla přednášet paní
Marie Maňásková z Traplic. Přítomní se dozvěděli o makrobiotice, účinnosti bylin, důležitosti pohybu.
Prosincové setkání bylo předvánočním.
Senioři se mohli podívat a naučit jak se vyrá-
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bí papírové dekorace trochu jinou technikou.
Své zkušenosti s touto technikou jim předala
Ing. Lýdie Kaštánková z Babic.
Toto je malé ohlédnutí za podzimními
setkáními Klubu důchodců, který si v Babicích získal své příznivce, což je dobře, protože
i ve starším věku je důležité být aktivní. A na co
se mohou senioři těšit příště? V lednu je naplánován kurz první pomoci, v únoru povídání
o archeologických nalezištích v našem nejbližším okolí, v březnu to bude pletení z papíru.

strana 17

Babický zpravodaj

Z Á K L A D N Í O RG A N I Z AC E
C H OVAT E L Ů P O Š T OV N Í C H H O L U B Ů V B A B I C Í C H
Základní organizace chovatelů poštovních
holubů byla v Babicích založena již v roce
1947. K zakladatelům patřili např. František
Fusek, Josef Gablas, Jindřich Huťka, Stanislav
Šiška nebo František Vojtěšek. Později se členská základna postupně rozrůstala. Dnes má
organizace 11 členů, z toho 6 z Babic: Mojmír
Čevela, Vladimír Čevela, Bohumil Gablas,
Josef Gajdoš, Miroslav Nejezchleba a František
Vojtěšek. Sdružuje také holubáře z okolních
vesnic (Kudlovice, Huštěnovice, Sušice a Traplice). Dohromady mají ve svých holubnících
zhruba 500 holubů. Ovšem nejsou to holubi
jen tak ledajací, ale poštovní, kteří se vyznačují dokonalým zrakem a výbornou pamětí. Mají
velmi dobrý orientační smysl a vždy najdou
cestu zpět do svého domova.
Poštovní holubářství je, podobně jako většina
jiných zálib, koníčkem časově i finančně poměrně náročným. Vždyť samotný holub může stát
i několik tisíc korun, nemluvě o „šampiónech“
např. z Belgie, kolébky poštovního holubářství, kde se za jednotlivé holuby platí horentní
sumy. Také krmivo pro poštovní holuby musí
být kvalitní, a i to něco stojí. Dříve se chov poštovních holubů v rodinách chovatelů většinou
dědil z rodičů na děti. V současné době tomu
tak bohužel není. Pro chov poštovních holubů

by bylo zapotřebí získat mladou generaci.
V neděli 27. listopadu 2011 se v přísálí kulturního domu konala výstava holubů, kterou pořádala
právě místní ZO CHPH. Vystavovalo zde 15 holubářů nejen z Babic, ale i z okolí (např. ze ZO CHPH
Napajedla) a vystaveno bylo kolem 95-ti holubů.
Na oblastní výstavu v Uherském Hradišti (Sadech)
byli vybráni holubi ve skupině „výkon“ a ve skupině „standard“. Oblastní výstava se bude konat
17. - 18. prosince 2011 v Uherském Hradišti.

ZO ýeského zahrádkáĜského svazu v Babicích
zve své þleny, pĜátelé a pĜíznivce

v sobotu 10. Prosince 2011
na

Zaþátek v 19.30 hod. v DomČ zahrádkáĜĤ
PĜijćte se pobavit a zazpívat s pĜáteli zahrádkáĜĤ !!!
Jídlo, pití a hudba zajištČno.
Vstupné 60,- Kþ vþetnČ veþeĜe
Na hojnou úþast se tČší výbor zahrádkáĜĤ
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RYBÁŘI
Blíží se konec roku 2011 a s ním i rok rybářův! Zima nám klepe na dveře a pro některé z nás
nastanou dlouhé zimní večery, při kterých budeme vzpomínat a snovat plány na ten rok další. Pro
mnohé ovšem zima přináší další úsilí v podobě
brigádnické činnosti, jako je sekání ledů a podobně.Nyní, kdy nás čekají svátky vánoční a Nový rok
se hodí spíše děkovat a přát. A to prostřednictvím
Babického zpravodaje taky učiníme.
MRS, o. s. MO Uherské Hradiště - MS Babice
přeje všem rybářům i nerybářům krásné prožití

svátků vánočních a šťastný Nový rok.
K tomu patří samozřejmě popřát hodně zdraví a úspěchů v práci, či v osobním životě.
Rybářům bohaté úlovky a krásné chvíle strávené u vody.
Poděkování všem, kteří nás v roce 2011 podporovali a pomáhali nám v naší činnosti.
S pozdravem „Petrův zdar”!
Dostálek Dušan člen MRS,
o.s. MO Uherské Hradiště – MS Babice

Před nadcházejícím koncem roku jsme položily našim zastupitelům otázku:
Co by jste naší obci popřáli do roku 2012?
Přání těch, kteří odpověděli, jsou zde:
Jiří Bajaja:
Do roku 2012 chci popřát naší obci, aby se nám vyhnuly živelní pohromy, aby se v obci nestaly žádné
nehody dopravní, ale i pracovní a životní.
Dále přeji naší obci (vedení obce) aby se podařilo zrealizovat všechny naplánované akce
a projekty, které by přispěly ke zmodernizování a zkrášlení naší obce. Přeji všem obyvatelům hodně
zdraví, aby se zlepšily osobní vztahy mezi obyvateli a tím se může život v naší obci stát všem ještě příjemnější.
Milan Býček:
Všem občanům přeji Vánoce plné štěstí, zdraví, pohody, úspěšnou realizaci všech
plánovaných záměrů obce, osobních i pracovních úspěchů a správné vykročení
do nového roku 2012.
Zdeněk Gajdošík:
1. Získat dotace o které obec bude žádat.
2. Konstruktivní jednání zastupitelstva bez napadání a urážek.
3. Pro všechny občany čistější ovzduší.
4. Fotbalistům postup do vyšší třídy.
5. Všem občanům hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Miloslav Maňásek:
Popřál bych naší obci, aby život v ní byl pospolitý, družný, s dobrými sousedskými vztahy. Aby se lidé
rádi potkávali – ať už mezi sebou či na různých akcích. Přál bych jí, aby se našlo více lidí, kteří jsou
ochotni dobrovolně a nezištně pomáhat. Přál bych jí, aby se tu její obyvatelé cítili opravdu doma.
Marcel Litoš:
Popřál bych všem občanům, ať se jim splní všechna přání a v roce 2012 hodně štěstí a zdraví.
Zima/2011
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STALO SE...
15. - 16. říjen – Slovácké hody s právem
Letošními mladšími stárky byli Karolína Papayová a Filip Litoš, staršími Adéla Papayová a Tomáš Lahola.

3. prosinec – Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

Redakční rada děkuje těm,
kteří v tomto roce svými články přispěli do zpravodaje.
Všem čtenářům zpravodaje
přejeme pohodové vánoce a šťastný příští rok.
redakční rada
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