Babický zpravodaj

Podzim 2011

Cena 10 Kč

3/2011

zpravodaj@babice.eu

Krátce
Podzim
z obsahu v proměnách …
OÚ informuje
Investiční akce
ZŠ
Knihovna
Spolky
Kultura a sport
Stalo se

Podzim/2011

Přinesl rána chladná azurová
i mlhou temně zatáhlá.
Ubral dne a přidal noci.
Očesal ovoce v sadech,
sluneční paprsky dal vinici.
Obarvil listy v pestrou paletu,
vítr však v dál je rozfouká.
Babí léto vlétá do vlasů.
Krajkoví pavučin na rostlinách
jak perličky se třpytí
když ráno slunce na ně svítí.
Pole uléhá k spánku
po úrodě chce trochu spočinout.
Pochmurné dušičkové dny odejdou
a první bílou nadílkou zem zahalí.
To již na dveře Vánoce klepou
podzim se mění se Zimou.
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2. etapa – od restaurace U Vaverků směrem
k Babicím
Po celou dobu rekonstrukce bude průjezd HuštěPytlový svoz plastů probíhá každou první středu novicemi uzavřen.
v měsíci: 6. 10., 2. 11., 7.12. Pytle na svoz je mož- Autobusová doprava bude přes Huštěnovice
no zakoupit v prodejně smíšeného zboží U Kop- zachována – bude vedena náhradní trasou. Dořivů nebo na obecním úřadě.
jde pouze k mírnému prodloužení jízdní doby.

OÚ informuje

Svoz
nebezpečného
odpadu
proběhne Letos naši obec na Slavnostech vína
20. října od 16 do 17hod. ve sběrném dvoře.
v Uh. Hradišti prezentovalo 106 krojovaných.
Poděkování patří nejen jim, ale také těm, kteří se
Před nadcházející zimní sezonou žádáme obča- starali o technické zajištění slavností. Škoda jen,
ny, aby si vyřešili parkování před svými domy. že se v průvodě kromě starosty neobjevil žádný
Zejména v období, kdy je potřeba odhrnovat další zastupitel.
sníh, auta parkující na silnici tuto údržbu značně
znesnadňují.
Slavnostní vysvěcení kříže na Záhumení proběhne 28. 10. 2011 v 18:45hod.
Od 19. 9. 2011 do 15. 11. 2011 probíhá kompletní rekonstrukce hlavní silnice v Huštěnovicích. Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je 5. 12. 2011.
Oprava je rozdělena do dvou etap.
1. etapa – od restaurace U Vaverků směrem ke Upozorňujeme na přísný zákaz volného pobíháStarému Městu
ní psů

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Babice byla zřízena
10. 10. 2007. Za čtyři roky se počet klientů, kteří
ji využívají, značně zvýšil. Pomáháme seniorům
a osobám se zdravotním postižením v Babicích,
Huštěnovicích a nově máme uzavřenu smlouvu
o pečovatelské službě s obcí Jalubí. K nejžádanějším službám patří: pomoc při podání jídla, běžný
i velký úklid domácnosti, praní a žehlení prádla,
dovoz obědů, dovoz a odvoz k lékaři či na úřady, nákupy, zajištění léků a jejich podání, dohled
nad klienty v době nepřítomnosti rodiny, pomoc
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s hygienou, doprovod při procházkách, pomoc
při vyřizování příspěvku na péči. K službám, které
nabízíme, patří rovněž možnost využití hygienického střediska v domě s pečovatelskou službou.
Kdokoliv z nás se může ze dne na den dostat
do situace, kdy bude muset řešit otázku pomoci svým blízkým, když oni to nebudou zvládat
(z důvodu vyššího věku či nemoci). Proto je dobré
vědět, že v naší obci je služba, která může pomoci
při výše uvedených úkonech nebo i radou, kam
se obrátit, bude-li potřeba zajistit různé kompenzační pomůcky (například polohovací postel,
chodítko, invalidní vozík a další). Také můžeme
poradit kontakty na další služby nebo pobytová
zařízení pro seniory a zdravotně postižené.
Pracovní doba Pečovatelské služby Babice je
7:00 – 15:30hod. každý pracovní den, sídlo je
v domě s upravitelnými chráněnými byty
č. p. 594 (Patnáctce).
Za pečovatelskou službu:
Marie Dostálková, tel. 724 149 246
Podzim/2011
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Investiční akce
OPRAVA SOCHY P. MARIE – opravu provedl Ing. Habáň. Na akci se
podařilo získat
dotaci
z Ministerstva
pro místní rozvoj. Celkové náklady jsou 112 284Kč.
Socha byla slavnostně vysvěcena 11. září 2011.

CHODNÍK VÝPUSTA – Po dokončení ulice
Třeskovice I. a probíhající výstavbě ulice Třeskovice II. se v této části obce citelně zvedl provoz
a proto bylo potřeba zajistit bezpečnost chodců. Práce provedli v letních měsících brigádníci a zaměstnanci obce. Náklady na vybudování
chodníku byly cca ve výši 230 000Kč.

CHODNÍK PŘI I/55 – chodník byl opraven
ve spolupráci s firmou Správa a údržba silnic Slovácka. Ti provedli odfrézování původního povrchu a usazení silničních obrubníků. Pokládku
OPRAVA KŘÍŽE NA ZÁHUMENÍ – také zámkové dlažby provedli zaměstnanci obce.
na tuto opravu se podařilo získat finanční proALTÁN NA PATNÁCTCE - 11. června byl
středky z Ministerstva pro
slavnostně předán obyvatelům Patnáctky altán
místní rozvoj. Opravu provybudovaný v zahradě domu. Rovněž byl zakouvedl Ing. Habáň. Celkové
pen zahradní nábytek. Celá tato akce byla spolunáklady 143 562Kč. Slavfinancována Evropskou unií z prostředků Fondu
nostní vysvěcení proběhne
Mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Kar28. 10. 2011 v 18:45hod.
paty.
OPRAVA STŘECHY č. p. 121 – na tuto opravu se podařilo
z fondu kultury
Zlínského kraje
získat dotaci ve
výši 228 000Kč.
V rámci opravy
střechy byla provedena i oprava
štítové stěny, která byla ve velice
špatném stavu.
Nová střecha je
první vlaštovkou na cestě za celkovou opravou
REGENERACE ZELENĚ – V těchto podobjektu a k vytvoření muzea.
zimních dnech byla zahájena úprava veřejných
prostranství. Úpravy se dotknou několika lokalit
– Dolní Cerony, okolí OÚ a zdravotního střediska, Záhumení, Zběhy, ulice Přímá, kudlovská
křižovatka, okolí kostela a MŠ, prostranství před
hřbitovem, okolí ZŠ a Krájanky. Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí.
Podzim/2011
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Zprávy ze školy
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLIČTINĚ
Den před vysvědčením, 29. června, na Základní školu v Babicích zavítala divadelní společnost
„The Bear Theatre“, která pro děti sehrála dvě
divadelní představení v angličtině.
První představení - Jackie and the Giant - bylo
určeno pro děti prvního stupně.
I se svou omezenou znalostí angličtiny si děti
mohly užít dobrodružný příběh malé Jackie. Na
útěku před zlým obrem jí pomáhal nejen hodný obr, ale i diváci, kteří tak byli vtaženi velmi
nenásilně do děje. Kromě dětí z naší školy se na
představení přišly podívat i děti ze školy v Huštěnovicích a Kudlovicích, kterým se představení
také velmi líbilo.
Žáci druhého stupně zase odhalovali, společně s muži v černém, skupinu mimozemšťanů
v představení „The Allien Grammar Show“. Rozeznat mimozemšťany bylo možné díky tomu, že
špatně tvořili otázky v angličtině.
Můžeme říct, že obě představení přiblížila
dětem cizí jazyk jinou formou, než na jakou jsou
zvyklé z hodin cizího jazyka a umožnila jim procvičit si své znalosti v živém a poutavém příběhu.

PROJEKTOVÝ DEN
Již popáté připravili deváťáci
v závěru školního
roku Projektový
den pro své mladší spolužáky. Tentokrát si zvolili
téma film.
V průběhu pěti
hodin prošli žáci
5. - 8. tříd známými i neznámými
oblastmi
filmu
- dětství si připomněli u pohádek
a
animovaných
filmů, zasmáli se
u komedií a parodií.
Fantaziipovzbudili u sci- fi filmů,
odvahu ukázali při
sledování hororů.
U historických filmů poznali naše
i cizí slavné herce a herečky.
Nemyslete si, že žáci jen sledovali filmy. Museli prokázat znalosti v různých kvízech a soutěžích, aktivně se zapojit, spolupracovat. Za to
byli odměněni sladkou odměnou.
Akce se opět povedla, už se těšíme na letošní
téma.

MISS A MISSÁK ZŠ Babice
Známky byly uzavřené,
vysvědčení napsané. Konec
roku byl na spadnutí. Opět ho
zpestřila volba nejsympatičtějších kluků a holek základní školy. Soutěž proběhla 27. 6. 2011
a nesla se v duchu retro, inspirací byly filmy Pomáda a Rebelové. Organizaci soutěže měli na starosti deváťáci,
soutěží provázela moderátorská dvojice Simona
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Tvrdá a Marek Škrabal. V porotě zasedalo vedení ZŠ, učitelé
a bývalé miss a missáci. Kluci
a holky z 5. – 8. třídy soutěžili ve 4 oblastech: módní retro
přehlídka, vystoupení dvojice,
společné vystoupení celé třídy,
otázky. Aby si soutěžící oddychli
a stihli se připravit
na další účinkování, v průběhu programu je na pódiu
vystřídaly břišní
tanečnice Patricie
a Aneta, zpěvačky
Simona a Karolína
a také žáci 4. třídy.
Rozhodování poroty bylo náročné, všichni
soutěžící se snažili, jejich třídy jim vydatně pomá-

haly. Zvítězila dvojice Nikola Maňásková a Lukáš
Snopek. Diváci vybrali i Miss sympatie, nejkrásnější úsměv a oči. Nejúspěšnější bylo vystoupení
třídy 8. B inspirované filmem Pomáda. Akce se
určitě povedla, všichni se dobře bavili.
Pro deváťáky to byla poslední společná akce,
už je čekalo jen slavnostní předávání vysvědčení na Obecním úřadě a rozloučení se základní
školou.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
2011/2012
1. září 2011 se opět zaplnily školní lavice naší
školy. Pro 15 dětí byl tento den neobvyklý tím, že
se z předškoláků stali školáci. Slavnostní zahájení
proběhlo v sále školy, kde tradičně přivítal žáky
pan ředitel P. Hubáček a pan starosta M. Maňásek. Všem žákům popřáli mnoho úspěchů při
plnění školních povinností.

Nabídka žákovského předplatného do Slováckého divadla
pro školní rok 2011/2012
Žáci ZŠ Babice mohou navštěvovat v rámci
Kroužku společenské výchovy žákovské předplatné ve Slováckém divadle.
V letošním školním roce nám herci Slováckého
divadla nabízejí tato představení:
Sean O´Casey
Penzion pro svobodné pány
Paní Mossieová, majitelka prosperujícího penzionu, velmi dbá na dobré mravy a nestrpí, aby
kdokoliv z jejích nájemníků přijímal na pokoji
dámské návštěvy. I sebemenší pokus o nesplnění
tohoto požadavku trestá nemilosrdnou výpovědí
z bytu...
Režie: Igor Stránský
Patrick Barlow podle Johna Buchana a Alfreda
Hitchcocka
39 stupňů
Bohatý elegán Hannay se ocitá ze vteřiny na vteřinu na útěku – jdou po něm nepřátelští agenti,
a také policie, protože v jeho bytě naleznou mrtvou Annabellu. Ať udělá, co udělá, roztočí kolotoč neuvěřitelných dobrodružství…
Režie: Věra Herajtová j. h.
Podzim/2011

Jan Drda
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Vesnické soužití v obci Dalskabáty by mohlo být
takřka harmonickým. Peklo však chce zjednat
„nápravu“. Populární komedie vychází z motivů
klasických českých pohádek.
Režie: Igor Stránský
Nikolaj Vasiljevič Gogol
Hráči
Sarkastická komedie. V uzavřené společnosti
karetních hráčů vítězí ten, který dokáže rozkrýt
falešnou hru dřív, než je sám podveden...
Režie: Robert Bellan j. h.
Cena žákovského předplatného je 320, - Kč.
Hraje se vždy ve středu v 17.00 hod., upřesnění naleznete v měsíčním herním plánu na
www.slovackedivadlo.cz., žáci na nástěnce ve
2. patře školy.
Autobus, který nám hradí SRPDŠ, odjíždí z Kudlovic se zastávkami v Babicích a Huštěnovicích.
Mgr. Marta Eibensteinerová
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PŘI ZŠ BABICE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
ANGLIČTINA PO ŠKOLE 6. - 9. tř., středa 13:30 – 14:15, Mgr. A. Pavlicová
DOMÁCNOST 6. a 7. tř. dívky, čtvrtek 13:30 - 15:00, Mgr. S. Adamíková
DRAMATICKÝ 1. – 9. tř., pondělí 13:30 - 14:30, Mgr. B. Vranková
KERAMICKÝ 1. - 9. tř., čtvrtek 13:00 – 14:30, Mgr. J. Schmuttermeierová
KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 6. - 9. tř., 4x za rok,Mgr. M. Eibensteinerová,
Ing. D. Kloudová, Mgr. M. Horňáková
KYTARA BEZ NOT - středa 14:00 – 15:30, P. Juráňová
SOFTBAL 6. - 9. tř., středa 13:30 – 15:00, Mgr. M. Sečen
SPORTOVNÍ 3. – 5. tř., středa 12:45 - 13:30, Mgr. M. Gablasová
SPORTOVNÍ 1. – 2. tř., čtvrtek 11:35 - 12:20, Mgr. P. Drábková
SPORTOVNÍ 6. – 8. tř., čtvrtek 13:15 – 14:00, Mgr. M. Sečen
SPORTOVNÍ 7. – 9. tř., pátek 13:15 – 14:00, Mgr. M. Sečen
TANEČNÍ 9. tř., čtvrtek 13:30 – 15:00, Mgr. M. Eibensteinerová, Ing. D. Kloudová
TURISTICKÝ 3. - 9. tř., 1x měsíčně (sobota), p. uč. M. Luxová
VÝTVARNÝ 6. – 8. tř., čtvrtek 13:30 – 15:00, E. Dopitová
ZELENÝ PARLAMENT 5. – 9. tř., 1x za 14 dnů, Mgr. M. Eibensteinerová, Ing. D. Kloudová

Letošní stárci
budou:
Starší stárci:
Adéla Papayová
a
Tomáš Lahola
Mladší stárci:
Karolína Papayová
a
Filip Litoš
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1. – 7. Ĝíjen 2011

Místní knihovna poĜádala a poĜádá tyto akce:
SOBOTA 1. Ĝíjna:
Turistický výlet „Za krásami ChĜibských pískovcĤ a výhledĤ“
STěEDA 5. Ĝíjna:
Den otevĜených dveĜí v knihovnČ – SETKÁNÍ MAMINEK:
9:00 – 12:00 hod.
Hraní, þtení, kreslení, vyrábČní podzimních dekorací pro malé
dČti a jejich maminky
ýTVRTEK 6. Ĝíjna:
„A tĜetí den stvoĜil“ - zahájení výstavy fotografií
Augustina Navrátila – výstava potrvá do konce
listopadu
PÁTEK 7. Ĝíjna:
18.30 hod. - „ Setkání brouþkĤ a berušek“ – areál „U StĜešnČ“
- lampiónový prĤvod obcí zakonþený ohĖostrojem
***
Dopolední kreslení a zdobení pohádkové cesty ke knihovnČ dČtmi z MŠ
a ZŠ, Knihovnické lekce pro žáky ZŠ
***
PĜihlášení nových þtenáĜĤ bez registraþního poplatku
***
Celý týden je vyhlášená „knihovnická amnestie“ – odpuštČní pokut za
upomínky

Podzim/2011

strana 7

Babický zpravodaj


MístníknihovnaBabice

Místní knihovna Babice

vrámciTýdneknihovenaDneotevƎenýchdveƎí


poƎádáprorodiēesmalýmidĢtmi

svolává
všechny malé i velké berušky, brouĀky,
svĒtlušky a další pohádkové postaviĀky
s lampióny a svĒtýlky všeho druhu



na





VestƎedu5.\íjna2011od9:00–12:00
sisdĢtmivknihovnĢmƽžetehrát,ēíst
avyrábĢtpodzimnídekorace.

SsebousipƎineste:
zbytkylátek,nƽžky,lepidloapodzimníplody.

KDOSIHRAJE,NEZLOBÍ!

v pátek 7. Ģíjna 2011
18.30 hodin v areálu „U StĢešnĒ“
a to

RODIÿE A DđTI NEVÁHEJTE,
obleĀte se do pohádkového kostýmu, vezmĒte si lampión
nebo nĒjaké svĒtýlko,
Āeká Vás pohádkový veĀer s programem,
prĪvod pohádkovou obcí a ohĜostroj !
POHÁDKOVOU ATMOSFÉRU OBCE MĩŽETE DOTVOġIT I VY – ZDOBENÍM SVÝCH DOMĩ A PġEDZAHRÁDEK !!!!!!



Spolky
SDH BABICE
Od posledního vydání zpravodaje se naše jednotka SDH účastnila:
15. 6. – výjezd na planý poplach. Pálení odpadu na zahradě hlášeno jako požár rodinného
domu.
22. 7. – výjezd na technickou pomoc na Kudlovickou dolinu, na místě odstraňování spadlého
stromu přes cestu.
4. 8. – prověřovací cvičení na požár školních dílen
se záchranou osoby. Prověřována akceschopnost
a činnost jednotky na místě zásahu. Časový limit
a úkoly členů jednotky byly splněny.
8. 8. – jednotka je z kondiční jízdy odvolána na
dopravní nehodu do Napajedel.
26. 8. – výjezd na požár strniště na Halenkovice.
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TFA Babice 2011
Dne 3. září se uskutečnilo již páté pokračování
soutěže TFA Babice. Na start se v teplém a slunečném počasí postavilo celkem 29 soutěžících,
všichni v jedné kategorii, bez rozdílu jednotky
a věku.
Všichni s dýchacím přístrojem jen jako
zátěží. Na závodníky čekalo roztažení 6× hadic
B, přeskok dvoumetrové bariéry, 30× úder devítikilovým kladivem v hammerboxu, přenesení
dvou dvacetikilových kanystrů přes kopeček,
výstup na třímetrové lešení a vytažení dvacetipětikilového závaží, poté úchop 2× hadice
C a výstup do III. patra. Zde závodníci hadice odkládali, sestoupili a do cíle táhli poctivou
Podzim/2011
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pětaosmdesátikilovou figurínu. Vítězem se
stal, stejně jako loni, Jiří Mikulecký (HZS Ústí
nad Orlicí), který jako jediný dokázal stlačit
čas svého pokusu pod tři minuty. Druhý skončil jeho bratr Ladislav Mikulecký (taktéž HZS
Ústí nad Orlicí) a třetí se umístil předloňský
vítěz Zbyněk Kadlčík (JSDH Kněžpole).
Nakonec bylo oceněno deset nejlepších

závodníků, což by nebylo možné bez přízně
sponzorů (Lifeline, Deva-FM, Hamé Babice,
Singing Rock, Holík International, Červinka
Czech republic, Martin Valenta). Závěrem patří
dík závodníkům za účast, sponzorům za ceny
a také teamu pracujícímu na organizaci a průběhu soutěže.
Václav Janů

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KALINKY
Tak jako v předešlém roce se i tento rok Kalinka zúčastnila letního soustředění. V srpnu jsme
se všichni sešli u kulturáku v Babicích a vyrazili směr Radějov. Počasí moc dobře nevypadalo,
ale každý se utěšoval myšlenkou, že na Radějově
bude pěkně a bude svítit sluníčko. Když jsme ale
dorazili na místo, byli jsme zklamaní. Na Radějově pršelo ještě víc než u nás v Babicích. Ale i přes
déšť jsme se ubytovali a prohlédli si hlavní budovu a šli na večeři. Spolu s námi byl na Radějově
ještě jeden tábor, kde bylo 80 dětí, a tak jsme se
museli dělit o místo u stolu. Protože to byl první
den, měli jsme večer odpočinkový.
Druhý den pršelo o něco méně, ale pořád bylo
škaredě. Proto jsme si zabrali místo v sále budovy a nacvičovali jsme na vystoupení, která nás
ještě čekala. Jako vždy jsme si dali pořádně do
těla při rozcvičce, no a potom jsme začali skládat
pásmo.
Po několika hodinách jsme toho měli všichni
dost a proto jsme se vydali na oběd.
Po obědě jsme zalehli nebo si šli sednout do
pokojů, vedoucí připravovaly další program
a ostatek si hrál venku s míčem, aby vybil přebytečnou energii. Tento den jsme se ještě stihli
rozdělit do skupinek a dostali jsme náš první
Podzim/2011

týmový úkol. Měli jsme si vymyslet naši hymnu.
Do večeře jsme to všichni stihli, vypravili jsme se
tedy do hlavní budovy. Malá děcka, co s námi jely
poprvé, si nadšeně vyprávěly zážitky, až je bylo
slyšet po celé hale. Po večeři jsme měli naplánovanou diskotéku. Protože jsme nikdo nevzali
muziku, přidali jsme se k druhému táboru, který
náhodou pořádal diskotéku, a protože jsme se už
trochu skamarádili, byli jsme zváni. Byla to paráda. Všichni jsme si zatrsali a uvolnili se po namáhavém dni. Potom jsme si lehli, spočítali jsme
ovečky a sladce usnuli.
Třetí den byl pro všechny překvapením. Už
nepršelo vůbec a pomalu začalo svítit sluníčko. Po snídani jsme se vypravili nacvičovat
a vylepšovat naše pásmo ven na čerstvý vzduch.
Dopilovali jsme malé chybičky, a protože nám
zbyl ještě nějaký čas, šli jsme si házet míčem,
anebo jsme si hráli na průlezkách. Vetší děcka zatím připravovala pro ty menší zábavu na
odpoledne. Po obědě následoval zasloužený
odpočinek. Po zaslouženém odpočinku následovala ta slíbená tajná hra. Všichni ji zvládli
a dostali za to odměnu. Večer jsme si udělali
táborák. Ohřáli jsme se u ohně a pochutnali si
na špekáčcích. Měli jsme připravenou i bojovstrana 9
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ku, ale nikdo to kolem neznal, a tak jsme se
vypravili pouze na večerní procházku po lese.
Když jsme přišli, padli jsme do postelí a spali
až do rána.
Čtvrtý den jsme měli pohodový. Po snídani
jsme si nabalili věci a chystali jsme se pomalu
k odjezdu. Sluníčko po deštivých dnech vykuklo a lechtalo nás po tvářích. Po obědě jsme se
všichni rozloučili a odjeli jsme plní dojmů
a zážitků domů.

O prázdninách Kalinka podnikla i dvě
vystoupení. První se konalo v Napajedlech
na akci Chodníčky, kde vystupovaly pouze
holky se zpěvem. Povedlo se nám to a byly
jsme rády, že jsme se zúčastnily.

strana 10
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Druhé vystoupení bylo na Janovicích, kde
jsme měli připravené i malé pásmo. Tentokrát
jsme i tančili. Vše se nám povedlo a bylo to také
odměněno velkým potleskem.
P. O.

KLUB DŮCHODCŮ
Po prázdninové přestávce se
1. září sešli senioři na prvním
setkání Klubu důchodců. Tentokrát byla hlavním tématem
beseda o počasí. Se svými zkušenostmi s dlouhodobým sledováním počasí se s přítomnými
podělil pan Jaromír Bezdíček
z Traplic, který si vede podrobné záznamy již 24 let. Přítomní
se dozvěděli o historii sledování
počasí, o extrémech, které přináší a také se povídalo o lidových pranostikách. Zpestřením
byla četba povídek a zazpívání
několika písniček vztahujících se k počasí. Besedu vedl

Podzim/2011

Ing. František Maňásek.
O tom, že zvolené téma
bylo opravdu lákavé, svědčila hojná návštěvnost.
Hned
následující
víkend měli možnost
babičtí senioři, ale i ostatní zájemci, se zúčastnit
výletu do Bzinců pod
Javorinou. Tento navazuje
na projekt s názvem Propojení generací, který byl
spolufinancován Evropskou unií z prostředků
Fondu
Mikroprojektů
spravovaného regionem
Bílé Karpaty. V Bzincích
se babičtí zúčastnili Dnů
obce, které jsou pěknou tradicí a při kterých je
pořádán tradiční jarmark. V odpoledním slavnostním programu měli možnost shlédnout například
vystoupení souboru Klenotnica, dechové hudby
Bošáčanka, Boršičané, muziky Sobotěnka.
Babický Klub důchodců je aktivní a dopředu
má naplánovaný pestrý program. Senioři se
mohou těšit například na návštěvu Muzea Huštěnovic, besedu s výtvarnicí, výrobu vánočních
dárků… Připomínáme, že Klub důchodců se
schází každý první čtvrtek v měsíci a je otevřen
všem zájemcům.
strana 11
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P o d z i m v n a š e m m y s l i v e c k é m s d ru ž e n í
C e ro n y B a b i c e
Nastává podzim a s ním i práce pro naše
sdružení. Podzim nejsou jen hony a lovy zvěře, ale v září již musí myslivci začít s jejím přikrmováním. Jak tvrdí stará myslivecká zásada:
„poslední snop z pole, první zrno do zásypů“,
tedy s přikrmováním začít hned po sklizni
obilnin. Kombajny rychle sklidí obilné pole
s malými ztrátami, sláma je na kombajnu drcena a okamžitě následuje podmítka, či orba. Pole
se tak z vysoce úživného prostředí před sklizní rychle promění na suchou potravní poušť,
kde zvěř nemá prakticky žádný zdroj potravy,
krytu ani vody. Po žních je nutno začít s přikrmováním srnčí zvěře jadrnými krmivy, zejména v polních honitbách. Proto musí být zásypy
a krmné zařízení zkontrolovány, zda jsou vyčištěny a vyvápněny a tak nachystány na zimní
přikrmování. Je nutné zkontrolovat umístění
krmelců v návaznosti na plochy oseté ozimými obilovinami a hlavně ozimou řepkou. Naše
sdružení má několik zásypů pravidelně rozmístněných po celém revíru tak, aby byly dobře
dostupné ve všech lokalitách, také jsme vybudovali centrální krmeliště. Krmné zařízení je
umístěno na suchém místě, s dobrým rozhledem pro zvěř (aby dokázala včas zjistit nebezpečí a v klidu uniknout), v klidové zóně. Zvěř
se pak cítí bezpečněji a častěji navštěvuje toto
krmné zařízení.
V září začínáme přikrmovat také bažanty. To
se provádí doplňováním přiměřeného množství
jadrných krmiv a obilných odpadů do zásypů,
což jsou zastřešené plochy dva krát dva metry,
ve kterých je předkládané krmivo chráněné před
zaplísněním. Krmíme tak, aby bažanti nalézali
potravu na více místech. Pokud bažanti nenaleznou ve svém okolí dostatek potravy, vydávají se
ji hledat, což pro nás není žádoucí, neboť dochází k rozprchávání bažantů do volné krajiny, kde
jsou ohroženi hlavně predátory a vlivy civilizace.
V tomto měsíci se začínají rozpadávat rodinná
hejnka a hlavně bažantí kohouti odcházejí hledat
nová stanoviště. Doplňujeme také všechna slaniska kusovou krmnou solí, ale jak máme zkustrana 12

šenost tato zde dlouho nevydrží, jelikož někteří
občané si myslí, že když tuto sůl podají domácímu zvířectvu, tak mu přilepší. Opak je pravdou.
Tato sůl je speciálně vyrobena pouze pro srnčí
a vysokou zvěř. Mohu ujistit občany, že králíci
a ani jiné domácí zvířata tuto sůl nebudou brát.
A domácností, kde chovají skot, také v naší vesnici není mnoho, že. Proto bychom byli rádi, kdyby
námi předkládaná sůl zůstala pro potřeby srnčí
zvěře v honitbě.
Ale dosti kázání a pojďme se poohlédnout za
uplynulým období. Jak mnozí z vás víte, byl uspořádán Myslivecký večer, který se nám po dlouhé
době opět povedl a to jak počasím, tak ulovenou
zvěřinou do tomboly a hojnou účastí občanů.
Tímto bych vám všem, kdo jste se zúčastnili,
chtěl ještě jednou poděkovat a těším se na další
zábavu, kterou již teď plánujeme.
Jak jsem se již zmínil výše, začíná se zakrmovat a z toho důvodu bylo třeba zaplnit naše „stodoly“ materiálem na zimu. Uskladnili jsme do
nich plevy a nakoupili jadrné krmivo pro srnčí.
Zima by nás tedy neměla zaskočit. Jinak, jak jste
si asi všichni všimli, dochází k rekonstrukci střechy Na Mýtince. Tady jsme pomohli při rozebírání střechy. Dále jsme uspořádali první hon na
kachny v části Jezer, který byl krásnou sobotní
vycházkou a odměnou za práci, kterou naši členové vykonávali po celý myslivecký rok.
Na závěr ještě připomenutí co všechno se
v měsíci září v myslivosti píše v KALENDÁRIU:
15. 9. - začíná jelení říje
19. 9. - dozrávají bukvice
20. 9. - odlétá jiřička obecná
21. 9. - odlétá linduška lesní
24. 9. – odlétá kukačka obecná
27. 9. – dozrávají bezinky
29. 9. – vrcholí jelení říje
30. 9. – odlétají vlaštovky a jiřičky
1. 10. – naplánovat drobnou organizaci honů
na drobnou zvěř
2. 10. – zhotovit koroptví boudy
Místopředseda a jednatel MS Cerony Babice
Bc. Mário Mikulka
Podzim/2011
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Zahrádkáři
1 7. 9 . 2 0 1 1 : j e d e m e n a z á j e z d
Sobota ráno, o půl sedmé je ještě šero, ale my,
co jsme se přihlásili na zájezd babických zahrádkářů, jsme již pobíhali po domě a zahradě, abychom zvládli všechno, co je v hospodářství potřeba, s vědomím, že po půl osmé se již musíme
vydat k autobusu, který přijede ke Sportu. Všichni přihlášení účastníci zájezdu se včas dostavili,
a tak přesně v osm hodin vyjíždíme na plánovaný výlet s přáním, aby se nám jako každý rok
vydařilo počasí. Cesta byla dlouhá, ale po dvou
hodinách jízdy, kdy už začínalo svítit sluníčko
a bylo téměř bezvětří, jsme zastavili před arboretem v Borotíně. To byla naše první zastávka.
Tam jsme v krásných květinových zákoutích prožili první hodiny zájezdu, a tak pro vás, co jste se
tam nevydali s námi, máme jeden pěkný pohled
na podzimní scenérii.
V Boskovicích jsme se rozprchli po městě, každý dle svého zájmu. Ve městě je zámek, muzeum,
synagoga, židovská čtvrť, za městem židovský
hřbitov a na kopci nad městem zřícenina goticko-renesančního hradu, tvořícího dominantu
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krajiny Boskovicka. Město ve mně zanechalo
hluboký dojem a já si moc přeji, abych jej mohla
v budoucnu ještě jednou navštívit.
Do Kroměříže – „Hanáckých Athén“ jsme
přijeli již unaveni, někteří z nás usedli na Velkém náměstí do předzahrádky restaurace a při
občerstvení obdivovali krásu náměstí s podloubím a krásně opravenými domy, z nichž většina
pochází z doby renesanční. Pohledu nemohla
uniknout kašna a mariánský sloup nacházející se uprostřed náměstí. V Památníku Maxe
Švabinského jsme někteří zhlédli expozici, jiní
výstavu obrazů z děl pacientů PL. K prohlídce interiéru zámku nebyl čas, ale i posezení na
zámeckém nádvoří bylo příjemné a zvednutí
hlavy k blankytně modré obloze v nás vzbuzovalo příjemný pocit pohody a pokory ke kráse,
kterou jsme byli obklopeni. Ti mladší z nás se
šli procházet po Podzámecké zahradě, na procházku po unikátní Květné zahradě, známé
též pod názvem Libosad, bychom potřebovali
celý den. Taktéž chrámy sv. Jana Křtitele a sv.
Mořice nacházející se v historické části města
neušly naší pozornosti. K autobusu, který nás
měl odvézt na večeři, jsme přišli Riegrovým
náměstím, kde jsme mohli obdivovat barokní
portály několika domů, barokní kašnu a další památky. Domů jsme přijeli ještě za světla,
unaveni, ale spokojeni.
Jiřina Grebeňová
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BAŇA
B U R Z A K ROJ Ů 2 7. 8 . 2 0 1 1
Stejně jako loni se poslední srpnovou sobotu te. Někomu ještě mohou udělat službu a radost.
M. Šuranská
v sále kulturního domu uskutečnila burza krojů, kterou organizačně zajišťovali členové Baně.
I v letošním roce byl o tuto akci veliký zájem o čemž
svědčily desítky zájemců shromážděných před kulturním domem již dlouhou dobu před jeho otevřením. Největší nápor byl, stejně jako loni, zaznamenán v průběhu první hodiny. Před polednem už se
trousili jen jednotlivci. A protože skoro každý něco
koupil či prodal a většina účastníků byla s akcí spokojena bylo rozhodnuto – že za rok zas.
Takže pokud doma máte ještě nějaké krojové
součásti, které nepotřebujete – určitě je nevyhazuj-

Kultura a sport
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ V BABICÍCH
(ŘÍJEN – PROSINEC)
1. - 7. 10.
1. 10.
3. 10.
5. 10.
7. 10.
6. 10.
8. 10.
15. – 16. 10.
3. 11.
30. 11.

1. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
16. – 17. 12.
26. 12.
31. 12.
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Týden knihoven:
Turistický výlet „Za pověstmi našeho kraje“
– A třetí den stvořil - zahájení výstavy
fotografií A. Navrátila
„Den otevřených dveří“ – Setkání maminek
9:00 – 12:00 hod. v knihovně
Setkání broučků a berušek
– lampionový průvod obcí, v 18:30 areál „U Střešně“
Klub důchodců – 15:00 hod.
Turnaj ve Scrabble – 8:00 hod., KD
Slovácké hody
Klub důchodců – 15:00 hod., KD
Den pro dětskou knihu – besedy se spisovatelkou
P. Braunovou
- dopoledne pro žáky ZŠ
Klub důchodců – 15:00 hod., KD
Vánoční koncert Stříbrňanky – 19:30 hod., KD
Vánoční jarmark – 13:00 hod., KD
Mikulášská nadílka pro děti
– 17:00 hod., areál „U Střešně“
Výstava holubů – 8:00 hod., KD
Zábava FC Babice – 19:30 hod., KD
Půlnoční setkání před OÚ s ohňostrojem
Podzim/2011
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SPORTEM

K

V rámci mikroprojektu „Sportem k přátelství“,
který je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem
Bílé Karpaty, se uskuteční od srpna 2011 do června
2012 mezi obcí Babice a slovenskou obcí Bzince pod
Javorinou šest sportovních utkání. Cílem projektu je
upevnění a prohlubování stávajícího přeshraničního
přátelství, které fungovalo v historii obou obcí.
První sportovní akce, a to mezinárodní turnaj
starých pánů ve fotbale, se uskutečnila 6. srpna 2011
v Bzincích pod Javorinou. Turnaje se zúčastnily tři
obce: Babice, Bzince pod Javorinou a Smrečany Žiar.
V rámci tohoto projektu byl komentátorem turnaje legendární československý televizní komentátor
Karol Polák. Dále každý hráč dostal tričko, občerstvení a vítězné mužstvo sadu dresů. Vítězem turnaje
se stala po napínavém souboji obec Babice.
Výsledky turnaje:
Babice – Smrečany Žiar 4:0, góly: T. Bohůn 2,
Ondryáš 2
Bzince pod Javorinou – Babice 1:1, pokutové
kopy 6:7, góly: L. Straka - Macháček

PŘÁTELSTVÍ
Druhá sportovní akce proběhla 20. srpna 2011
v Babicích. Obě obce se utkaly v mezinárodním
zápase v tenise a plážovém volejbale. V rámci projektu zápasy komentoval herec Slováckého divadla
David Vacke, hráči obdrželi trička a občerstvení. Vítězové v tenise dostali sadu tenisových míčů
a vítězové v plážovém volejbale sportovní čepice.
Zápasy se odehrály za pěkného slunečného počasí
a ve výborné přátelské atmosféře.
V plážovém volejbale se utkalo pět dvojic z každé obce a v pětadvaceti zápasech se vítězem staly
Bzince pod Javorinou se skórem 14:11.
Stejně početně se hrálo i v tenise, kde tentokrát
zvítězily Babice s výsledkem 17:8.
Další sportovní akce proběhnou v Bzincích pod
Javorinou, a to stolní tenis (listopad 2011), lední
hokej (leden 2012). A na závěr v Babicích proběhne
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 našeho mužstva.
Mgr. Petr Macháček

Dovětek redakce zpravodaje:
Že tato setkávání mají smysl o tom svědčí i následný ohlas:
Dňa 20. 8. som sa zúčastnil akcie Sportem k přátelství. Hral som plážový volejbal. Vo vašej obci
som bol prvý krát a musím povedať, že unás v Bzinciach máme čo dohánať. Veľmi sa mi páčil nielen
Váš športový areál, ale celé okolie vrátane obecného úradu. Celá akcia nemala ani najmenšiu chybičku. Poďakujte sa za nás volejbalistov i tenistov všetkým zúčastneným ľuďom, ktorí sa na tejto akcii
podieľi. Boli ste všetci fantastický.
Peter Peráček
Podzim/2011
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STALO SE...

1. září 2011 - Vítání prvňáčků
Na svoji první cestu do školy se z obřadní síně
obecního úřadu vydalo 15 dětí. Jak je v naší
obci již dlouholetou tradicí, na cestě je provázeli
jejich starší spolužáci z deváté třídy, spolu s
rodiči, ředitelem ZŠ, ředitelkou MŠ a třídní paní
učitelkou. Hodně štěstí jim popřál starosta obce.
24. září 2011 - V
sobotu proběhl na
tenisových kurtech
v Babicích jako již
každoročně burčákový turnaj v tenise ve
čtyřhrách. Zúčastnilo se ho celkem 24
lidí, to znamená 12
dvojic.

11. září 2011 - Svěcení sochy P. Marie
Za finanční podpory MMR se podařilo opravit
sochu P. Marie, která byla v neděli slavnostně
vysvěcena.

24. září 2011 – Dětský bazárek se opět povedl,
obsazen byl celý sál i přísálí. Na jaře proto bazárek bude pořádán zase.

1.říjen 2011 – Cyklovýlet
- za krásného počasí se
vyrazilo přes Kudlovskou
Dolinu a ranč Kostelany
do Kroměříže, zpátky
se už jelo po cyklostezce
až do Babic – celkem 60
km. Výletu se zúčastnilo
10 lidí.
1. říjen 2011 – Za krásami Chřibských pískovců a
výhledů - turistický výlet okolo Osvětiman, který
pořádala knihovna

Výsledky:
1. místo: Martin Říha a Petr Koukal
2. místo: Karel Říha a Vrajík
3. místo: Marek Pjevič a Kubík
Cena útěchy Miroslav Koukal
a JUDR. Omelka

10. září 2011 - Slavnosti vína
Letos se za naši obec zúčastnilo slavnostního průvodu v Uh. Hradišti přes sto krojovaných účastníků - byli to členové Kalinky, Kaliny, Baně, hodové chasy
ale i jednotliví občané. V programu pak vystoupil soubor Kalina a cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Všem za vzornou prezentaci obce děkujeme.

20. srpen 2011 - v Babicích se uskutečnilo Mezinárodní utkání v tenise a plážovém volejbale
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6. srpen 2011 – v Bzincích pod Javorinou se
uskutečnilo Fotbalové utkání starých pánů

16. červenec 2011 - Nohejbalový turnaj za účasti 9. družstev, což celkem dělalo 27 lidí.
Výsledky;
1.místo – Lanšperk Petr, Rybecký, Gabrhelík
2.místo – Vidrman, Vranka, Gajdošík
3.místo – Forró, Smělík, Čaník
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