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Barevné léto

Slunce si s paprsky pohrává,
do oken časně se vkrádá.
Všem na vědomost dává,
že Léta přišla vláda.
Jeho čas krátký je
stihnout chce vše, co musí:
- obilí zbarvit dozlata
- rudou dát vlčím mákům
- žlutou, zelenou, červenou všem polním
plodům
-oblohu modrou se sluncem žhavým zalitou
- šedivou mrakům v dešti dát
- dětem si v klidu venku hrát
- všem lidem krásné léto přát.

Listárna
Stalo se
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OÚ informuje

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek v době od
13 do 16hod. a každou lichou sobotu
od 7:30 do 9:30hod.

Upozorňujeme občany, že pytlový svoz plastů
v měsíci červenci z důvodu svátků proběhne až
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
7. 7. 2011.
20. září 2011.

Občané si sami poškozují hráz, která je má chránit před povodněmi
Nepovolená výsadba ovocných stromků, pojezd a parkování aut, které ničí stabilitu
ochranné hráze u Kudlovického
potoka v Babicích. I takto se chovají občané k levobřežní ochranné zdi a zemní hrázi, která má
chránit obyvatele a jejich majetek před povodněmi. Na konci března to zjistili pracovníci
Povodí Moravy, s. p. Ti přitom

mohou za takové chování doporučit vodoprávnímu úřadu, aby s
lidmi, kteří takto porušují vodní
zákon, zahájili přestupkové řízení, které může skončit pokutou
až do výše 20 000 Kč.
„V jednom místě je kvůli
parkování část hráze dokonce
snížena a její povrch je zpevněn.
Těmito zásahy do tělesa ochranné hráze dochází ke snížení její

funkčnosti a účinnosti. Zjištěné
závady musí být ve stanoveném
termínu odstraněny. V blízké
době proto budou občané způsobující tyto škody písemně
vyrozuměni ke sjednání nápravy,“ upozornil vedoucí provozu
Povodí Moravy - Uherské Hradiště Martin Zábrana.
Veronika Hrdá, tisková
mluvčí Povodí Moravy

REKREAČNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA
V těchto dnech je rekreačních sezóna v domku
U Přívozu již v plném proudu. První rekreanty
jsme přivítali koncem dubna a od této doby bylo
jen několik málo dnů, kdy byl domek prázdný.
Babický domek U Přívozu se stal známým nejen
v okolí, ale prakticky v celé republice. Letos jsme
tady měli rekreanty například z Berouna, Brna,
Moravských Budějovic, Prahy a celé řady dalších
míst. Domek využívají i babičtí, a to nejen místní
rybářská organizace, která zde pořádá své tradiční závody, ale i rodiny, co si chtějí užít třeba jen
několik dnů v tomto pěkném prostředí. Přijíždějí
k nám také hodně cyklisté, kteří pak vyrážejí na
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výlety do okolí, častými návštěvníky jsou rodiny
s dětmi, pro které je toto místo ideální a samozřejmě rybáři. V tomto roce byl domek dovybaven dalšími průlezkami a skluzavkou pro děti
a také některým vnitřním vybavením, které zpříjemní rekreantům pobyt.
Celé prázdniny i září jsou zarezervovány a pokud
se zcela výjimečně stane, že někdo musí rekreaci
odříct, máme seznam náhradníků. Objednávají se
již pobyty pro rok 2012. Všechny bližší informace
o rekreaci v domku U Přívozu naleznete na internetových stránkách obce Babice www.babice.eu.
Marie Dostálková

Investiční akce
SPORTOVNÍ AREÁL - v uplynulých měsících proběhla jeho celková rekonstrukce. Na
opravu se podařilo získat dotaci z ROP ve výši
90% nákladů. Obnovou prošly hrací prvky pro
nejmenší děti i pro ty odrostlejší. Nové jsou
posilovací herní prvky pro náctileté i dospělé.
Areál je rozšířen o víceúčelovou plochu, která
slouží míčovým hrám (volejbal, košíková). Stavbu provedla firma Kartusek – Ekostav, která ve
výběrovém řízení podala nejlepší cenovou nabídku. Areál byl
slavnostně otevřen 24. června
u příležitosti
družebního
setkání ZŠ Babice a ZŠ Malšice

OPRAVA STŘECHY č. p. 121 – na opravu se
podařilo získat
dotaci ve výši
228 000,- Kč
z fondu ZK.
V rámci této opravy bude také provedena oprava
štítové stěny.
Léto/2011

strana 3

Babický zpravodaj
OPRAVA
KŘÍŽE
NA
ZÁHUMENÍ
A SOCHY PANNY MARIE – na opravu se podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.
Slavnostní vysvěcení sochy
P. Marie se předpokládá
11. září 2011.
MIKROPROJEKT SPORTEM K PŘÁTELSTVÍ – V loňském roce se podařilo získat
finanční podporu na projekt Propojení generací v jehož rámci proběhla celá řada kultur-

ních akcí (vánoční jarmark, Babický slavíček,
návštěva Bzinců, Výlet apod). V tomto případě se jedná o podobný projekt, ale zaměřený
na sportovní oblast. V rámci mikroprojektu
by měla proběhnout společná sportovní klání
občanů Babic a Bzinců pod Javorinou ve fotbale, plážovém volejbale, stolním tenisu, ledním hokeji.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTěEDKģ FONDU MIKROPROJEKTģ SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY

Mateřská škola
získali jsme opět grant na náš projekt
Nadace Děti – kultura – sport v Uherském Hradišti vypisuje každoročně tzv. Milionový grant pro
školství. V minulých letech jsme 3 x žádali Nadaci
se svými projekty o grant a pokaždé jsme uspěli.
V letech 2007-2009 jsme na projekty „Olympiáda to je paráda“, „Co oči dobře vidí, to lépe všichni
vědí“ a „Dovezeme, odvezeme, společně si pohrajeme“ získali celkem 52.000 Kč. Všechny přispěly ke zkvalitnění činnosti MŠ jak v materiálním
vybavení, tak i v obsahu předškolního vzdělávání.
V letošním roce 2011 jsme se do Školského grantu opět zapojili s projektem nazvaným „ ICT –
s počítačem vzdělávám se já i ty“.
Cílem projektu je:
1. Naplnit vzdělávací cíle a rozvíjet klíčové kompetence dětí stanovené v „ Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání “,
které souvisejí s ICT.
2. Podpořit a zkvalitnit prostřednictvím ICT
zejména rozvoj matematické gramotnosti
a komunikativní dovednosti u předškolních dětí.
3. Aktivizovat pedagogické pracovnice k systematickému zařazování výukových a evaluačních metod s použitím ICT.
4. Efektivně využít stávajících materiálních podmínek v naší MŠ a kvalitativně zlepšit tyto
podmínky pro rozvoj ICT činností s dětmi.
Projekt bude realizován ve školním roce
2011 - 2012, přičemž pomůcky, vybavení i pedagogická část projektu budou využívány i v příšstrana 4

tích letech jako trvalá součást Školního vzdělávacího programu. Na projekt jsme získali 10.000 Kč,
zbytek bude financován z vlastních zdrojů.
Do každé třídy bude postupně pořízen notebook, který má proti stolnímu PC v prostředí
mateřské školy mnohé výhody:
• snadno lze dodržet ergonomické požadavky notebook položíme na vyšší nebo nižší stolek
podle vzrůstu jednotlivých dětí
• notebook nemusí být trvale připojen do zásuvky – což je pro děti mnohem bezpečnější.
Budou pořízena nová výuková DVD pro
předškolní věk. Pedagogické pracovnice budou
doškoleny v práci s těmito programy a ve využívání vhodných internetových stránek.
Společně s dětmi si stanovíme pravidla pro
činnosti s počítačem a zhotovíme piktogramy, které budou pomáhat dětem tato pravidla
dodržet. Jejich obsahem bude např. dodržování stanovené doby činnosti jednoho dítěte s PC,
správné sezení u PC, jak si mají děti chránit zrak,
kolik dětí může společně s jedním PC současně
pracovat, kdo může PC ve třídě zapnout, atd.
Projekt by měl přispět k tomu, aby se děti naučily moderní technologie vnímat jako prostředek
nejen ke své zábavě, ale také jako možnost ke
svému vzdělávání, aby si vytvořily správné návyky pro ochranu svého zdraví a bezpečnosti a získaly žádoucí sociální dovednosti.
Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice
Léto/2011
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Základní škola
POZNEJ A CHRAŇ
Soutěže Poznej a chraň, kterou vyhlašuje Ekocentrum Čtyřlístek se zúčastňují žáci šestého
a sedmého ročníku. I v letošním roce se podařilo
hlídce sedmého ročníku, ve složení Kamila Trvajová, Marek Kryštof a Vojtěch Batůšek, v oblastním kole v Uherském Hradišti umístit na výborném druhém místě a postoupit tak do krajského
kola. Soutěž je složena ze dvou částí. V první
vědomostní mají žáci společně vypracovat test
a v druhé poznávací určit rostliny a živočichy.
V krajském kole, které se konalo v ZŠ Želechovice, se uvedené hlídce podařilo umístit na vynikajícím čtvrtém místě. Gratulujeme!!!

DEN ZEMĚ
Ve středu 20. 4. se konal na naší škole závod
ke Dni Země – závod zručnosti. V letošním roce
přijali naše pozvání žáci z Huštěnovic. Závod byl
rozdělen do tří kategorií. První kategorie byli
žáci prvního až třetího ročníku, v druhé kategorii čtvrtého až šestého ročníku a v třetí kategorii
žáci sedmého až devátého ročníku.
Na šesti stanovištích pro první kategorii
a dvanácti stanovištích pro druhou a třetí kategorii mohli žáci změřit svoje síly nejen ve vědomostech, orientaci v mapě, vázání uzlů, ale
i zatloukání hřebíčků, řezání dřeva, skákání v pytlích či jízdy v kolečku. Krásné a vydařené počasí
přispělo ke zdaru celého závodu.

DEN SALVATORA
Dne 29. 4. 2011 se žáci I. stupně zúčastnili
akce Den Salvatora v Otrokovicích na Štěrkovišti. Účelem akce bylo přiblížit dětem práci integrovaného záchranného systému, a přispět tak
zábavnou formou k jejich vzdělávání v oblasti
záchrany života a zdraví. Žáci si prohlédli zásahová auta složek záchranného systému, podívali
se na zásah jednotek policie, hasičů i záchranné
služby nebo třeba výcvik policejních psů.
I.Miklová
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KNĚŽPOLSKÝ LES
V pátek 29. 4. se vydali žáci sedmého ročníku na kolech na výukový program Moravská
Amazónie do Kněžpolského lesa. Program z cyklu Za Naturou na túru pro ně připravilo VIS Bílé
Karpaty. Žáci při něm poznali přírodní rezervaci
Kanada, která vznikla původně jako slepé rameno řeky Moravy při regulaci na začátku 20. století a rezervací byla vyhlášena v roce 1998. Předmětem ochrany jsou zde ohrožení živočichové
a rostliny lužního lesa.
http://www.zanaturou.cz/uvodni-stranka/

PŘEDNÁŠKA O HOLOKAUSTU A ANTISEMITISMU
3. května se zúčastnili žáci 9. třídy odborné
přednášky o holokaustu a antisemitismu, kterou
vedl lektor ze společnosti ICEJ pan Pavel Pakosta. V rámci této dvouhodinové akce shlédli na
interaktivní tabuli i mnoho dokumentárních
fotografií a dva krátké filmy týkající se této problematiky. Byli šokováni drastickými záběry obětí koncentračních táborů, seznámili se s osudem
několika zachráněných židovských dětí a sami
se mohli vyjádřit k současným extremistickým
hnutím, která otevřeně propagují rasovou nesnášenlivost. Jistě jim přednáška pomohla utvořit si
vlastní názor o holokaustu, o nesmyslné rasové
politice zvrhlých totalitních režimů a zároveň je
připravila i na chystanou dějepisnou exkurzi do
vyhlazovacího koncentračního tábora v polské
Osvětimi.

BOJOVALI JSME JAKO VLCI ANEB BRAMBOROVÁ MEDAILE
Dvanáct nejlepších hráčů vybíjené ze
4. a 5. ročníku ve složení: Müller, Drinka, Macek,
Lanšperk, Vosyka, Škarek, Forró, Janeček Š.,
Botková, Adamčíková, Kotlabová, Rožková se
zúčastnilo turnaje ve vybíjené ve Žlutavě dne
5. 5. 2011. Jelikož bylo přihlášených 8 škol, byla
družstva losem rozdělena na dvě skupiny. Nám
patřily do skupiny školy: ZŠ Spytihněv, ZŠ Tečostrana 5
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vice a ZŠ Napajedla II. (nová škola). A právě ZŠ
Napajedla II. se pro nás stala neporazitelným
soupeřem. Z naší skupiny jsme postupovali jako
druzí a v semifinále jsme hráli o 3. - 4. místo se
ZŠ Napajedla I. (stará škola). Ačkoliv jsme bojovali jako vlci, štěstí se na nás neusmálo a skončili
jsme bramboroví. Ale na bednu jsme měli blízko!
Všechny zúčastněné hráče chválím za chování
i disciplínu, nasazení do hry i reprezentaci naší
školy. Na takové dny se nezapomíná.
I. Miklová

komoru, spalovnu lidských těl, viděli také hromady roztříděných věcí, ostříhané lidské vlasy
a dokonce fotografie dětí a dospělých, na kterých
nacističtí lékaři prováděli své hrůzné experimenty. Po návratu domů se žáci shodli, že celá exkurze byla velmi přínosná a sami uznali, že by ji měl
absolvovat minimálně jednou za život každý člověk.

ZVUK A RYTMUS
V pátek 13. 5. ožil sál naší školy rytmy afrických bubnů djembe, tamburínami a chřestidly.
Žáci osmého a devátého ročníku aktivně tvořili společně s lektory občanského sdružení Rytmus pro život výukovou hodinu. Smyslem bylo
najít radost ve společném prožitku rytmu a hudby, kterou vytvořili a přispět k poznávání a toleranci odlišných kultur a tím i sami sebe.

DĚJEPISNÁ EXKURZE OSVĚTIM
V pondělí 16. 5. v brzkých ranních hodinách
vyrazili žáci 9. ročníku za doprovodu paní učitelky Adamíkové a Škrabalové na exkurzi do polské
Osvětimi. Už předem byli připraveni a poučeni
co mohou čekat. Viděli na vlastní oči místa, kde
umíraly miliony lidí. Na všechny zapůsobilo prostředí koncentračního tábora silným dojmem.
Prohlédli si dřevené i zděné baráky, ploty, které
byly neustále pod vysokým napětím, plynovou
strana 6

ŠKOLNÍ VÝLET SEDMÉ TŘÍDY
Na co se všichni žáci vždy nejvíce těší? Správná odpověď zní: na přestávky (to každý den) a na
školní výlet (to na konci školního roku). Letos se
kolektiv sedmáků se svou paní učitelkou Štěpánkou Tománkovou rozhodl, že vyrazí na výlet do
Olomouce. Slunečné počasí 14. červnového rána
bylo příslibem krásně prožitého dne. A skutečně. Dopolední prohlídka ZOO na Sv. Kopečku
u Olomouce příjemně naladila všechny účastníky na hlavní bod programu výletu – odpolední
návštěvu lanového centra Proud, které se nachází
Léto/2011
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přímo v Olomouci. Žáci se zde naučili základní lezecké dovednosti, utužili vzájemnou důvěru při nácviku jištění a poskytování dopomoci
a pak už se odvážně pustili do zdolávání různých
lanových překážek. Klobouk dolů před výkony
všech zúčastněných. Pochvalu si vysloužili naši
žáci nejen od profesionálních instruktorů, ale
i od doprovázejících učitelek. Za předvedené
výkony, týmového ducha a vzorné chování.

DEN MATEK
- slavnostní koncert 10. 5. 2011
Ve spolupráci ZŠ Babice a ZUŠ Napajedla se
konalo slavnostní vystoupení žáků naší školy. Při
příležitosti tohoto slavného dne předvedly své
hudební a pěvecké dovednosti děti, které navštěvují hodiny pod vedením učitelů ZUŠ. Předvedly
se i děti ze III. třídy ZŠ svou dramatizací pohádkového příběhu. Děti z dramatického kroužku
připravily maminkám pásmo básniček a Kristýnka Hejdová z I. třídy nás svým „břišním tancem“
zavedla až do dalekého Orientu. Za své vystoupení
sklidili všichni vystupující zasloužený potlesk.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Žáci I. stupně ZŠ Babice se v pondělí 13. června pod vedením svých třídních učitelek vypravili na učení v přírodě. Letos jsme zajistily pobyt
v CHKO Bílé Karpaty v hotelu Kopánky. Celý pobyt
proběhl za slunečného počasí, takže po týdnu jsme
předávaly děti rodičům opálené, ale spokojené
a plné dojmů z bohatého programu, který jsme si
pro ně několik měsíců připravovaly.
Blanka Vranková
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Peníze do škol
V rámci projektu „Peníze
do škol“, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zpracovala
naše škola projektovou žádost
v oblasti Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních
školách. Ze sedmi možných
témat jsme se v ní zaměřili na
oblast využívání ICT techniky
ve výuce. Chceme vybavit školu
další moderní technikou a proškolit vyučující v práci s ní tak,
aby výsledkem bylo zkvalitnění výuky a také zvýšený zájem
žáků o nové moderní formy
práce. Základem pořizovaného
materiálu budou interaktivní

tabule do jednotlivých učeben
a modernizace hardwarového
vybavení učebny počítačové
a ostatních tříd. Projekt bude
trvat 30 měsíců a v jeho průběhu musí učitelé školy zpracovat
480 digitálních učebních materiálů, jejichž účinnost bude prověřena v praxi při výuce a tyto
materiály budou dlouhodobě
archivovány. Každého půl roku
bude škola pro MŠMT zpracovávat tzv. monitorovací zprávy,
ve kterých bude dokladovat
průběh celého projektu.
Projekt „Peníze do škol“ je
financován z 85% prostředky
Evropské unie a 15% se na něm
podílí stát. Celková výše získané dotace pro naši školu je

1 104 100,- Kč. Tato částka bude
škole poskytnuta ve dvou zálohách (60% na začátku projektu
a 40% po dalším roce, při splnění všech podmínek).
Nadace Děti – kultura – sport
Škola se rovněž ucházela
o finanční dotaci z „Milionového grantu“ vyhlášeného Nadací Děti – kultura – sport, jehož
hlavním záměrem je podpora
školství a zájmové činnosti ve
Zlínském kraji. Projekt s názvem
„Sportovní vyžití v hodinách
i o přestávkách“, zpracovaný
vyučujícími 1. stupně naší školy,
byl grantovou komisí podpořen
a oceněn částkou 15 000,- Kč.
Mgr. Pavel Hubáček

Knihovna
Desátá noc s Andersenem 2011
Babice mají svůj pohádkovník
Dobrý den s Kurýrem 04. 04. 2011 - Vyšlo
v čísle: 14/2011

I v Babicích děti přišly přenocovat do knihovny. Na jubilejním
desátém nocování byl pro spáče
i ostatní návštěvníky připravený bohatý program. Po vybalení
spacáků si nejprve děti společně
zkusily vyrobit pohádkové čepice
a vyluštit křížovkovou tajenku,
než přišel na řadu kouzelník.
Zasazen byl i strom, a ne
ledajaký! „S dětmi jsme společně zasadili před zdravotním
střediskem náš nový pohádkovník. Je to okrasná jabloň, která
pro děti bude snad malým připomenutím, aby nezapomínaly
strana 8
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na kouzelné, dobrodružné a jistě
zajímavé dny s knihou v ruce,“
říká Zoja Chodúrová, babická
knihovnice.
Po lampionovém průchodu

Léto/2011

obcí a ohňostroji se všichni přemístili do sálu. Přišly symbolické sudičky, které provázely děti
po deset let, a před rozkrojením
krásného dortu vyjádřily svá

přání určená malým čtenářům.
Vystoupily děti ze zdejšího dramatického kroužku a nechybělo
ani promítání historických fotek.
autor: pri
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3. ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2010/2011
I letos se knihovna zapojila do tohoto projektu, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského. Tento projekt je určen pro školy
a knihovny. Podporuje ho Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské
gramotnosti. Jako dáreček děti dostaly zadarmo knížku spisovatelky Daniely Krolupperové Zmizelá škola, kterou ilustrovala známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková.
Prvňáčci ZŠ Babice a Huštěnovice se zúčastnili řady aktivit, které pro ně
babická, letos poprvé i huštěnovická, knihovna
připravila. Zakončením celé
akce bylo slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny.
A jak proběhlo pasování v Babicích? Nejprve jsme si hráli s písmenky,
ukázali, kde si můžeme vybírat knížky, a pak každý přečetl
ukázku-hádanku z knížky a nakonec prvňáčky slavnostně pasoval na čtenáře knihovny rytíř. Děti dostaly nejen
čtenářský průkaz, ale i řadu dárečků – knihu, knihovnickou záložku, Čtenářský deníček pro děti a rodiče, který
je hlavní součástí akce ŠKOLA NARUBY Klubu dětských
knihoven SKIP ČR a podporuje celostátní kampaň CELÉ
ČESKO ČTE DĚTEM.

Z akcí MK Babice a MK Huštěnovice nejen pro prvňáčky:
1. 12. 2010

7. 2. 2011
14. – 18. 2. 2011
14. 3. 2011
25. 3. 2011
1. 4. 2011
5. 4.
6. 4. 2011
20 .5.
8. 6.
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Den pro dětskou knihu: Kdo se bojí nesmí do lesa – divadelní
představení ochotnického divadla Tyjátr Otrokovice
– pro děti z 1.–3. třídy ZŠ Babice a Huštěnovice
Exkurze v MK Huštěnovice – pro 1. tř. ZŠ Huštěnovice
Prázdninové hraní v knihovně – pro děti v MK Babice a MK
Huštěnovice + společný výlet do ZOO Lešná a hvězdárny Zlín
Knihovnická lekce pro 1. tř. ZŠ Babice
Hajaja – pohádky na dobrou noc – pro 1. tř. ZŠ Huštěnovice
NOC S ANDERSENEM
Kouzelný mlýnek (V. Čtvrtek) – pro 1. tř. ZŠ Huštěnovice
Kouzelný mlýnek (V. Čtvrtek) – pro 1. tř. ZŠ Babice
Za pohádkou kolem světa – pro 1. tř. ZŠ Babice
Slavnostní pasování rytířem na čtenáře knihovny v Babicích
Léto/2011
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Celé česko čte dětem
www.celeceskoctedetem.cz
Všichni chceme, aby z našich
dětí vyrostli moudří, dobří
a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!
ČTĚME DĚTEM 20 MINUT
DENNĚ KAŽDÝ DEN!

Pravidelné čtení má
li patří jen jemu, že je
ohromný význam pro
důležité a milované. Čteemocionální vývoj dětí.
ní dětem je neokázalým
Ovšem nejde jen o čteprojevem lásky, kterou
ní, jde o mnohem více.
každý z nás tolik potřeO emoce, o pohlazení, o pocit buje. Společné čtení neobohacuje
dítěte, že rodič právě v tuto chví- jen děti, ale i nás dospělé.

Dětský koutek v knihovně
Pro nejmenší čtenáře, předškoláky i ty nejmenší děti je
v knihovně vytvořen dětský
koutek Sluníčko, vybudovaný
z Nadace Děti – kultura – sport
již v roce 2006. Slavnostně ho
tehdy otevřela paní Kolářová.
Koutek neobsahuje jen knihy,
ale i hračky a hry. Děti si zde
mohou malovat, hrát a vyrá-

bět různé předměty.
Nedávno tento koutek získal nové hrací koberce, hru
Z pohádky do pohádky
a Dostihy a sázky pro starší
děti. Vše nakoupila paní Marie
Železníková – organizátorka dětských bazárků, z peněz
vybraných za prodejní místo.
Moc děkujeme!

Půjčování v MK Babice
o prázdninách
(červenec a srpen)
Pondělí: 10:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 – 18:00 hod.
V úterý se nepůjčuje
Dovolená: 4. – 8. července,
25. – 29. července 2011,
8. – 12. srpna 2011

Spolky
PROČ SE ČERVNU ŘÍKÁ

MĚSÍC MYSLIVOSTI
A máme tu červen, měsíc,
kdy se příroda po bujném květnovém vzepětí začíná uklidňovat a stabilizovat. Měsíc červen
je z hlediska myslivosti velmi
významný a proto se mu říká
Měsíc myslivosti. To proto, že
se rodí většina mláďat, hlavně
spárkaté zvěře. Laně pokládají
kolouchy, srny srnčata, daněly
daňčata, muflonky muflončata. Je zajímavé, jak si to příroda
zařídila. Tato zvěř klade zhruba
v jeden měsíc přesto, že samice jsou plné rozličnou dobu
a tudíž i říje je u každého druhu v jinou dobu. Kladení v tuto
dobu je důležité proto, aby měla
Léto/2011

mláďata dostatek času na vývoj
pro překonání zimního strádání. Jsou to zajímavé věci. Srnčí
říje probíhá zhruba v červenci
až v srpnu. Ale plod se začne
vyvíjet až v prosinci. Obdobně
to je i třeba u kun. Říká se tomu
latentní, utajená březost. Zaječky, ty mají během roku čtyři až
pět vrhů. A protože mají dělenou dělohu, mohou mít v sobě
vyjímečně i dvojí plody různého
stáří. Je krásné pozorovat, pokud
se to podaří, kladení například
srnčete. Jakou péči srna o ně
má, jak se srnčata probouzí do
života na voňavé louce. Rodí se
jedno až dvě s bílými skvrnami, které záhy ztratí. A brzy si
řeknou o mléko. No a jsou jako
malé děti. Honí se s ostatními

srnčaty, imitují souboje, prostě
příprava na život. Pokud je však
v červnu deštivé počasí, je to pro
mláďata neštěstí. Spousta jich
nevydrží kvůli chladu a vlhkosti.
Učí se také ochraně před nebezpečím. Mláďata neutíkají z místa ohrožení, ale zneviditelní se.
Přimáčknou se k zemi a matky
se snaží od nich odlákat pozornost. Tato vrozená vlastnost je
jim ale k ničemu v období senosečí. Dnešní moderní traktory
mají velikou pracovní rychlost,
nesou s sebou výkonné široké
sekačky či obracečky sena a mladá zvěř nemá šanci uniknout.
Jsou to i desítky srnčat a zajíčků
v jednom revíru, co nepřežijí.
Bohužel se to děje, i když zemědělci mají zákonnou povinnost
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tomu zabraňovat. Mají mít na
traktorech vpředu zařízení, které vyplaší zvěř dříve, než přijede sekačka za traktorem. Mají
myslivcům dva dny dopředu
hlásit, že se bude sekat, aby se
určené plochy mohly procházet
se psy a zvěř vyhnat do bezpečí, aby se mohly nainstalovat
elektronické plašiče. Mají určené technologické postupy, jak
sekat louky a sklízet pole. Musí
začít pokosy uprostřed louky
a postupovat ku kraji. Děje se to
tak všude? Ne. Jak vyjde počasí,
hrrrr na to. Buďme ale objektivní. Není to pravidlem. Je mnohdy dobrá spolupráce mezi myslivci a zemědělci. Pokud vyjde
počasí, jako třeba letos, je možné
provést první senoseč ještě před
kladením srnčat. Mezi myslivci je i spousta zemědělců, kteří
vlastně žijí v souladu s přírodou a znají její zákonitosti. Naše
sdružení využilo státních dotací
a založili jsme tzv. biopásy. To
je část mezi remízky a polem,
které zemědělci osejí určenými
druhy rostlin, které slouží jako
potravní přechod mezi remízem
a monokulturou na poli. Prospívá to jednak zvěři jako potravina, i jako krytina a rovněž zemědělcům, že zvěř se nebude tolik
zdržovat na polích a zemědělcům
škodit. Škody způsobené zvěří na polních kulturách a jejich
vypořádávání se mezi majiteli či
uživateli lesů a polí s myslivci se
řeší opět v rámci zákonů. Vždy
se řeší, zda myslivci a zemědělci
udělali vše pro to, aby ochránili
porosty před okusem, loupáním
atd. Stromky a vzrostlé stromy se
natírají odpudivými nátěry nebo
se balí do pletiva. Zemědělci
strana 12

musí dodržovat agrotechnické
lhůty, popřípadě dávat ohradníky nebo moderní chemické
odpuzovače. Myslivci naopak
musí dodržovat státní správou
určené normované stavy zvěře.
Vždy je však dobré se domluvit.
Protože pokud se spočítají škody
způsobené zvěří a naopak pokud
by myslivci účtovali zemědělcům např. všechna usmrcená
srnčata, posedy poškozené technikou při polních pracích, škody
při použití nevhodných postřiků, šlo by to do desetitisíců i statisíců korun. To by mnohdy byl
konec mysliveckých sdružení a
společenstevních honiteb. Nebo
likvidace soukromého zemědělce. Kolik by z toho bylo soudů.
Co by to znamenalo s nárůstem
počtu zvěře, pokud státní správa nezasáhne. Zpětně by se to
promítlo do škod. A to si jistě
nikdo nepřeje. Dostali jsme se
od popisu června - Měsíce myslivosti, k nepříjemným věcem,
jako jsou škody. I to však patří
k myslivosti a je třeba o tom
přemýšlet v širších souvislostech. Vždyť sám název MYSLIVEC je odvozen od slova myslet.
A u nás jsme na tom dobře, protože pouze my, Češi a Poláci
(mají název myśliwy) - přemýšlíme. Všude jinde ve světě je to
odvozeno od jagt a hund, což je
v překladu lov. A je v tom zahrnuto i vnímání problematiky. No
a zpět ke zvěři. My, starší lidé,
máme v paměti heslo, které bylo
na tabulkách umístňováno při
vstupu do lesů: „Chovej se tiše
- zvěř ti děkuje“. Takže se držme
i nadále tohoto hesla a nechejme
v této době zvěř v klidu.
A na závěr k činnosti mys-

livců. Všichni členové našeho
sdružení přiložili ruku k dílu
a již v tuto dobu dělají přípravy
na zimní měsíce. Probíhalo sečení a sušení sena, zejména sušení
u Krájanky a sečení v okolí bývalé
myslivecké chaty ve Žlebech. Naše
sdružení zakoupilo třítýdenní
káčata kachny divoké, které byly
vypuštěny na vodní plochu Babice I. (Jezera). Zde se o ně vzorně
stará František Vranka, který je
přikrmuje a jak je vidět, káčatům
se daří velmi dobře. Dále probíhá
odchov bažantích kuřat ve chlévě
Na Mýtince, kde Jaroslav Vranka
po sběru vajec od odchovaných
bažantích slepic v babickém ZD
nechal v líhni vylíhnout v elektrické líhni bažantí kuřata, o které se také stará společně s Liborem Fůskovým. Na kuřata máme
také odborný veterinární dohled.
Kuřátka se mají k světu a asi za
měsíc by již mohla část z první
snůšky být vypuštěná do velké
voliéry. Všichni ale máme obavu,
aby se nestalo neštěstí tak jako
v loňském roce, kdy nám škodná
zadávila celé chovné hejno bažantů - cca 90 kusů. Naši mladí myslivci, Radek Lapčík a adept Aleš
Grebeníček, se postarali o opravu a obnovu mysliveckých žebřů
ve Žlebech. Tato zařízení lze tedy
využít a ulovit zvěř do tomboly
na Myslivecký večer, který se již
kvapem blíží. Jen připomenu, že
se uskuteční 16. 7. 2011 v areálu
U Střešně, kdy k poslechu a tanci bude hrát již tradičně skupina
Madusong. Již teď se těšíme na
Vaši návštěvu a přejeme si, aby
se nám počasí vydařilo a společně jsme prožili pěkný letní večer
u dobrého gulášku, pečeného
divočáka a lahodného moku.
Léto/2011
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Ještě připomenutí, co všechno se v měsíci myslivosti píše v KALENDÁRIU:
9. 6. 2011 Kvetou jeřáby
11. 6. 2011 Hnízdí ostříž lesní
12. 6. 2011 Začít s přípravou letniny (směs usušených vrbových proutků, kopřiv a různých
dřevitých výhonků. Tyto svazečky se pak přidávají ke krmelcům a zvěř - srnčí i zaječí,
tyto nasušené směsky okusují.
14. 6. 2011 Kvete bez černý
15. 6. 2011 Hřivnáči se chystají na druhé hnízdění
16. 6. 2011 Kvete kaštanovník jedlý
17. 6. 2011 Hnízdí žluva hajní
18. 6. 2011 Hnízdění většiny našich pěvců
19. 6. 2011 Hnízdí včelojed lesní
23. 6. 2011 Začíná páření medvědů
Místopředseda a jednatel MS Cerony Babice, Bc. Mário Mikulka

SBOR

D O B R OVO L N Ý C H

Dne 31. 5. 2011 se v Chropyni uskutečnilo slavnostní
setkání, jehož hlavním cílem
bylo poděkovat a ocenit všechny, kteří se podíleli na likvidaci
mimořádně rozsáhlého požáru
z dubna letošního roku.
Hasičům, policistům a dalším odborníkům přišel poděkovat osobně hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, spolu
s ředitelkou HZS Zlínského
kraje Jarmilou Čičmancovou,
starostou města Chropyně Jaroslavem Hlouškem a starostou
krajského sdružení hasičů ČMS
Josefem Krajčou. Ve svých projevech všichni vyjádřili uznání
a úctu k zásahu, k práci všech
zúčastněných a ke zvládnutí tak
rozsáhlého i náročného úkolu.
Událost, která je v našem
kraji právem nazývána požárem
století, zaměstnala hasiče z více
než 70 jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových sborů, a to hned ze čtyř
krajů České republiky. Hlavní
požár byl likvidován po dobu
Léto/2011

HASIČŮ

4 dnů, další dva týdny požářiště vyhořívalo a bylo nutné ho
postupně dohašovat.
Oceněné jednotky a vybraní jedinci obdrželi děkovný list
HZS Zlínského kraje, pamětní
medaili Zlínského kraje, případně byli oceněni medailí za
zásluhy II. stupně hejtmana
Zlínského kraje.
Děkovný list HZS Zlínského
kraje a pamětní medaili Zlín-

BABICE

ského kraje obdržela i jednotka
SDH Babice.
Děkovný list HZS Zlínského kraje a záslužné vyznamenání II. stupně hejtmana
Zlínského kraje obdrželi velitelé zásahu, velitelé vybraných
jednotek, stanic i družstev
a také zástupci města Chropyně. Mezi oceněnými byli
i Václav Janů a Bohuslav
Kotačka z SDH Babice.
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Od posledního vydání zpravodaje se
naše jednotka SHD účastnila:
30. 3. 2011 - požár trávy na železniční trati mezi Huštěnovicemi
a St. Městem
1. 4. 2011 - požár odpadu v Jarošově
8. 4. 2011 - požár areálu na zpracování plastů v Chropyni
10. 4. 2011 - požár trávy v Uh. Hradišti
11. 4. 2011 - požár v Chropyni
16. 4. 2011 - požár trávy u trati mezi
Babicemi a Spytihněví
21. 4. 2011 - požár trávy u trati mezi
Spytihněví a Tlumačovem, likvidace úniku
motorového oleje na
komunikaci v Babicích
14. 5. 2011 - součinnostní výcvik
v Uh. Hradišti, zaměřen
na sebezáchranu z výšky, práci s automobilovým žebříkem a letecké
hašení - plnění letadla
28. 5. 2011 - požár automobilu
v Babicích
29. 5. 2011 - požár rodinného domu
v Halenkovicích
4. 6. 2011 - ukázky zásahu na
dětském dni

SLOVENŠTÍ HOSTÉ NA PATNÁCTCE
V sobotu 11. června 2011, v krásném slunečním odpoledni, jsme u nás přivítali vzácné hosty
– naše slovenské přátele z Bzinců pod Javorinou.
Stali se svědky slavnostního otevření nově zbudovaného altánku v naší zahradě. Bude sloužit
nám i příštím obyvatelům k posezení v příjemném prostředí, kde v pohodě můžeme besedovat,
bavit se a nezůstávat zavřeni ve svých bytech.
Naše obec připravila pro vzácné hosty Výlet
v areálu U Střešně, kde byl připraven velmi pěkný
program s přehlídkou krásných, pestrých krojů
účinkujících. Vystoupení bylo odměněno potleskem všech přítomných.
Jistě všichni, kteří se Výletu zúčastnili, odcházeli spokojeni a těší se na další podobné výlety.
A. Kolářová
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TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTěEDKģ FONDU MIKROPROJEKTģ SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY
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MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MÍSTNÍ SKUPINA BABICE
www.rybariuhbabice.estranky.cz
Rybářské závody 18. -19. 6. 2011
I v tomto roce jsme se rozhodli
pokračovat v Rybářských závodech
na revíru Babice 2. Pro větší zpestření jsme rozšířili nabídku lovu i na
revír Babice 1. Lovilo se opět nonstop 24 hodin a to s výjimkou, kterou jsme obdrželi od Ministerstva
zemědělství. Hezké počasí jsme měli
objednané a tak mohl začít závod
samotný. Rybáři, kterých se i letos
sešlo dost, nachystali rybám léčky ze svých laboratoří. Ryby hned
od začátku spolupracovaly a daly se
očekávat hezké úlovky, ale postupem
času otupěly vůči nástrahám zdejších alchymistů. Začalo se smrákat
a čekali se první dravci. A ti přišli!!
Sic v menších exemplářích, ale jak se
říká, noc je ještě mladá. S nocí přišel
déšť, který vyhnal některé lovce do
aut či je donutil k odjezdu. I to se stává. Říká se ráno moudřejší večera a to
se potvrdilo. Při obchůzce revírů se
počet ryb v sacích rozrostl. Dokonce
se podařilo chytit i sumce. Úderem
desáté hodiny zazněl výstřel, který
závody ukončil. Blížilo se vyhlášení
a areál u Přívozu se pomalu zaplňoval.
Přišlo vyhlášení výsledků a rozdělení
cen mezi jednotlivé vítěze kategorií.
Tady skromný článek ukončím
poděkováním všem zúčastněným
rybářům, pořadatelům a v neposled- VÝSLEDKY:
Kategorie dravá ryba:
ní řadě i sponzorům, kteří přispěli ke
3. místo -Candát 47 cm - Havlíček Aleš
zdárnému průběhu závodů.
2. místo -Candát 63 cm - Papay Jakub
Ještě jednou díky a s pozdravem Pet1. místo - Sumec 91 cm - Janovec Martin
rův zdar se na vás těšíme příští rok.
Za výbor výbor MRS,o.s. MO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MS BABICE
Dostálek Dušan
Léto/2011

Kategorie kaprovitá ryba:
3. místo - Kapr 62 cm - Pelikán Marek
2. místo - Kapr 66 cm - Behriková Hana
1. místo - Kapr 74 cm - Olšák Alan
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Listárna
Ve Vítkově vzpomínali
na babického faráře
V krásném novogotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Vítkově
se
v
neděli
8. května 2011 konala mše
za P. Františka Adamce, který byl v letech 1981-1992
duchovním správcem babické farnosti a v lednu tohoto
roku zemřel. Při této příležitosti se sešli jeho přátelé
a farníci (především z farností
Střítež nad Ludinou a Jindřichov), aby si jej připomněli v termínu blízkém jeho prvním nedožitým
narozeninám. Po mši je pak pozval na faru k setkání
a vzpomínání místní farář P. Mgr. Mirosław Jacek
Brutkowski.

P. František Adamec pocházel z Drahotuš
u Hranic, ale jako šestiletý se s rodiči přestěhoval do Vítkova, kde žil a pracoval až do vstupu
do kněžského semináře.
Vztahy s domovskou farností se výrazně prohloubily
poté, co zde v roce 2008 na
pozvání farníků slavil mši
sv. u příležitosti 40. výročí
svého kněžského svěcení.
Když se v červenci loňského
roku nečekaně a na dlouhou
dobu dostal do nemocnice,
P. Brutkowski jej pravidelně každý týden navštěvoval v nemocnici a vítkovští farníci začali na
faře budovat byt, ve kterém by mohl P. Adamec
bydlet. Toho se již nedočkali, ale na svého rodáka
nezapomínají a pamatují na něj jinak.

Kultura a sport
DĚTSKÝ DEN
Již tradičně připravilo SRPDŠ
pro děti Dětský den a to v sobotu 4. června. Děti si užily veselé
odpoledne plné her a zábavy.
Velkým zážitkem pro všechny byla ukázka zásahu hasičů.
Všem moc děkujeme.
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v sále kulturního domu

30. ýERVEN – 3. ýERVENEC 2011
( þtvrtek – nedČle)

Zaþátek promítání vždy ve 20:00 hod.
PROGRAM:
30. þerven ROMÁN PRO MUŽE
Drama, Komedie, ýesko, 2010, 100 min.
Režie: Tomáš BaĜina
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Jan BudaĜ a další

1. þervenec PIRÁTI Z KARIBIKU 4: Na vlnách podivna
Akþní, Dobrodružné, Fantasy, USA, 2011, 112 minut, dabovaná verze!
Režie: Rob Marshall
Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane a další

2. þervenec (K)LAMAý SRDCÍ
Komedie / Romantický, Francie / Monako, 2010, 105 min
Režie: Pascal Chaumeil
Hrají: Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, François Damiens,
Héléna Noguerra, Andrew Lincoln, Audrey Lamy, Elodie Frenck a další

3. þervenec ýERTOVA NEVċSTA
Pohádka, ýesko, 2011, 101 minut
Režie: ZdenČk Troška
Hrají: Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David SuchaĜípa,
Jana Andresíková, Barbora Munzarová a další

Vstupné 80,- Kþ
Obþerstvení zajištČno!

TČšíme se na hojnou úþast!

ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Léto/2011
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11. SETKÁNÍ BABIC – V BABICÍCH U VARŠAVY
Ve dnech 16. – 17. června
2011 proběhlo již jedenácté
společné setkání obcí s názvem
Babice. Letos v Babicích u Varšavy. Na začátku čekala účastníky dlouhá, téměř šestisetkilometrová cesta. K dlouhé cestě
se ještě přidaly další průtahy
způsobené výstavbou dálnice
v Polsku, na jehož územní jsme
tak téměř celou dobu projížděli
přes jedno velké staveniště. Na
místo setkání jsme tak dorazili
až pozdě večer.
V pátek pak začalo oficiální
setkání. Byli jsme přivítání na
obecním úřadě, kde se konala
prezentace jednotlivých obcí,
předávání putovních pohárů
setkání a drobných dárků.
Staré Babice – jak se oficiálně
polské Babice u Varšavy jmenují mají téměř 17 tisíc obyvatel. Skládají se z menších místních částí. Leží v těsné blízkosti
Kampinoského národního parku. Je to jeden ze dvou pralesů
na světě ležící v těsné blízkosti
velkoměsta. Symbolem parku je
los, který zde také volně žije.
Díky blízkosti velkoměsta a přírody se Babice velmi
dynamicky rozvíjejí a hodně
se zde buduje. Mimo jiné jsou
zde např. tři mateřské školky,
z nichž tu nejnovější pro
150 dětí jsme měli možnost
navštívit, dvě základní školy
(v Polsku je to 1. – 6. ročník
a pak další tři roky pokračují žáci na gymnáziu). Obec
má sportovní areál, úpravnu
vody, je zde vodovod, buduje se nová kanalizace. Mají zde
strana 18

dvě jednotky dobrovolných
hasičů, kteří jsou zařazeni do
celostátního systému ochrany. V obci je také řada spolků
a zájmových sdružení.
Po prezentaci obcí následoval společný oběd a odpoledne prohlídka MŠ, úpravny
vody a návštěva Želazowej Woli

- rodiště Frederica Chopina
a rozsáhlého parku v jeho okolí. Večer nás pak čekala krátká
projížďka bryčkou a společné
posezení ve velmi příjemném
lesním areálu.
Na sobotu pro nás hostitelé připravili návštěvu hlavního
města Varšavy. Město má krásLéto/2011
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nou historickou atmosféru a to
i přesto, že je vlastně téměř celé
nově postaveno a třeba samotný varšavský hrad, který byl za
války zcela srovnán se zemí, byl
znovu postaven z finančních
darů občanů a dokončen až
v osmdesátých letech minulého
století. Místnosti hradu zdobí
křišťálové lustry z Kamenického Šenova. Po celou dobu setkání nás prováděla tlumočnice,
polská rodačka Maria Chmiel,
která nám poskytla nebývalé
množství informací a celý pobyt
tak učinila ještě zajímavějším
a smysluplnějším. Znaveni dojmy a zážitky jsme se v sobotní
večer vydali na zpáteční cestu.
Jedenácté setkání je tedy za
námi a už se pomalu začíná
připravovat to dvanácté. Jelikož

Léto/2011

podmínky pro pořádání v Babi- že další setkání se bude konat
cích u Rosic, ze kterých pochází u nás. Zatím je to 50 na 50. Tak
„otec myšlenky setkávání obcí uvidíme.
s názvem Babice“, pan Tomáš
Foral, jsou nejisté, je možné,
Marie Šuranská
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PROPOJENÍ GENERACÍ
V rámci projektu s názvem „Propojení generací“ se uskutečnilo 11. 6. 2011 již šesté setkání
obyvatelů Bzinců pod Javorinou a Babic. Tentokrát to bylo u příležitosti akce „Výlety v zahradách“. O historii výletů, které bývávaly takovými letními zahradními slavnostmi v humnech,
se přítomní dozvěděli ze semináře. Ten proběhl
v zahradě Domu s pečovatelskou službou – na
Patnáctce. Tady byl také slavnostně předán jeho
obyvatelům do užívání altán včetně zahradního
nábytku. Stavba i posezení bylo rovněž spolufinancováno Evropskou unií z prostředků Fondu Mikroprojektů spravovaného regionem Bílé
Karpaty. Odpoledne následoval bohatý kulturní
program v další zahradě, a to v areálu U Střešně.
V několika vystoupeních se představil folklórní
soubor Kalina za doprovodu cimbálové muziky studentů kroměřížské konzervatoře Kosár.
K poslechu zahrála Cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Tanečníci předvedli nejen rozlišné
tance, ale i záplavu nádherných krojů, cimbálovky navodily příjemnou atmosféru. Celé odpoledne se opravdu vydařilo nejen díky nádhernému
počasí, ale především tím, jak si byli lidé blízko.
Vykládalo se, vzpomínalo, zpívalo. Naši slovenští
přátelé odjížděli plni dojmů s příslibem, že chtějí
v setkáváních i nadále pokračovat.
Za připomenutí určitě stojí akce, které pro-
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běhly doposud, i ty, které nás ještě čekají:
4. 9. 2010 – babičtí senioři jeli na první setkání
do Bzinců. Zúčastnili se tamního lidového jarmarku, který je pořádán každoročně a má velkou
tradici. Od nás jelo i několik lidových řemeslníků, kteří reprezentovali Babice.
4. a 5. 12. 2010 – „Vánoční jarmark v Babicích“, na který přijeli bzinečtí. V sobotu to byly
děti v doprovodu rodičů, v neděli dospělí. Děti
vystoupily společně s babickou Kalinkou, naučily se navzájem několik písniček a zúčastnily se
i mikulášské nadílky. Hodně se také líbilo nedělní vystoupení bzineckého pěveckého sboru Klenotnica.
19. 3. 2011 – „Zazpívej slavíčku z Bzinců
a Babic“. Moc pěkná akce, při
které se potvrdilo, jak je důležité,
aby se dbalo na vzájemná setkávání dětí našich dvou národů,
které si byly vždycky tak blízko
a aby slovenština i čeština byly
jazyky, kterým přirozeně rozumí.
9. 4. 2011 – „Poznej Bzince“.
Tentokrát zajeli babičtí senioři
do Bzinců, aby je opravdu blíže
poznali. Napomohl k tomu
velice podrobný seminář, jenž
vedla historička Mgr. Šupáková. Příjemná byla procházka
po podhorské vesnici, při které
se navštívilo muzeum bzinecké
Léto/2011
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rodačky a spisovatelky Ludmily Podjavorinské,
evangelický a katolický kostel, památník v Cetuně, připomínající padlé rodáky během II. světové
války i zakončení setkání ve středisku na Hrubé
Straně.
14. 5. 2011 – den, jehož program byl velmi
pestrý a nesl název „Historie Baťova kanálu“.
Právě o ní se účastníci hodně dozvěděli ze semináře, který proběhl přímo na lodi Morava během
plavby po kanále. Projel se úsek Babice – Uherské Hradiště, na kterém byli přítomní seznámeni
s fungováním plavebních komor. Líbila se také
krátká procházka Hradištěm a zastavení na několika známých místech. Závěr tohoto vydařeného
dne zpříjemnila beseda u cimbálu s Cimbálovou
muzikou Velehrad.
28. 6. 2011 - V rámci uvedeného projektu nás
čeká ještě poslední akce – výlet babických a bzineckých dětí do Čachtic pod názvem „Pohádkový hrad“.
Ohlédneme-li se za celým projektem, můžeme
říct, že se opravdu jednalo o propojení generací.
Našli se kamarádi z let, kdy existovala družba
mezi našimi základními školami a vznikla celá
řada nových přátelství. A to od těch nejmladších

– dětí až po ty dříve narozené – naše seniory.
Takže projekt nejen splnil svůj účel, ale především odstartoval novou etapu setkávání obyvatelů Bzinců pod Javorinou a Babic.
Marie Dostálková

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTěEDKģ FONDU MIKROPROJEKTģ SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY

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

BURZU KROJģ
A KROJOVÝCH SOUýÁSTÍ
27. srpna 2011
od 9 do 14hod. v kulturním domČ v Babicích
Akce se zúþastní:
- Marie Kozumplíková – výroba krojĤ, krojové zboží
- Lidové tradice a Ĝemesla Uh. Ostroh
- další prodejci se mohou hlásit u p. Šuranské
na tel: 572 585 061, banababice@centrum.cz
poplatek z prodejního místa: 20Kþ
Léto/2011
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ V BABICÍCH
ČERVEN – PROSINEC 2011
30. 6. - 3. 7.
16. 7.
12. 8.
27. 8.
1. 9.
3. - 8. 10.
6. 10.
15. – 16. 10.
3. 11.
30. 11.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
3.- 4. 12.
31. 12.

Kinokavárna
Srnčí hody – Myslivecká zábava
Rybářský večer – zábava
Burza krojů
Klub důchodců
Týden knihoven s výletem Za pověstmi našeho kraje
Klub důchodců
Hody
Klub důchodců
Den pro dětskou knihu se spisovatelkou Petrou Braunovou
Klub důchodců
Vánoční koncert Stříbrňanky
Mikulášská nadílka
Vánoční jarmark
Půlnoční setkání s ohňostrojem
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA,
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH A NA www.babice.eu !

ČINNOST SPORTOVNÍ KOMISE
Tenisový turnaj čtyřher
Dne 29. 5. 2011 se uskutečnil na tenisových kurtech v
Babicích tenisový turnaj čtyřher. Turnaje se zúčastnilo 18
hráčů.

Výsledky:
1.místo
– Koukal Petr a Koukal Michal
2.místo
– Říha Jaroslav a Macháček Petr
3.místo
– Pjevič Ivan a Pjevič Marek
Cena útěchy – Omelka Pavel a Jančí Rostislav

Plán nejbližších akcí sportovní komise:
Červen – srpen 2011
16. červenec
Srpen
Srpen
strana 22

Nohejbalový turnaj družstev
Tenisový turnaj dvouher
Cykloturistický výlet
Léto/2011
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SETKÁNÍ CHALŮPČANŮ
Sobota 25. června 2011
V tento den se uskutečnilo setkání rodáků
a bydlících v části obce Chaloupky – SETKÁNÍ
CHALŮPČANŮ, jak jsme si vždycky říkali.
Schoulené chaloupky
menší kdes nalezneš stěží.
na samém okraji
nejhezčí vesničky leží.
Tato, kdysi chudinská část obce byla opravdu
malá a tísnilo se v ní 75 domů s téměř 370 obyvateli. Většina domků bez dvorků, takže chlévky,
šopky a hnojiště byla na veřejném prostranství
před domky. Přestože to byla část nejchudší, žili
v ní obyvatelé bohatým životem. Jeden druhému pomáhali, zvláště v dobách krize, překonávat
obtíže života. Dětem skýtalo množství cehůzků,
uliček, plácků zvaných hatě, ale i struha a u stodůlek, dostatek možností pro hry. Blízkost Moravy,
jejich mrtvých ramen i Kněžpolského lesa, byla
vyžitím pro koupání, pásání koz, ale i sběru lesních plodů, květin na prodej i chrastí na topení.
V současné době je zde padesát domů, včetně nových a ostatních přestavených. Třicet domů
vykoupila obec a získané pozemky odprodala
sousedům.
Dobře se nám tam žilo. Měli jsme se všichni

rádi, právě ta chudoba nás spojovala. A proto
bylo velkou touhou mnoha lidí, zvláště těch, co
jsou odstěhováni mimo obec, se setkat, popovídat a hlavně se do těch starých a tak krásných
míst podívat. Možná někteří naše nové Chaloupky ani nepoznali.
Setkání bylo pěkné, plno radosti i dojetí. Velmi
důstojné bylo přijetí v obřadní síni obce starostou panem Miloslavem Maňáskem. Další dlouhé
hodiny se pak více než stovka přítomných velmi dobře bavila v prostorách kulturního domu.
Všichni hodnotili toto setkání velmi dobře,
a přejí si „za rok zas“.
V závěru bychom chtěli všem z Obecního úřadu Babice poděkovat za pomoc, podporu i zajištění mnoha úkolů se setkáním spojených.
Vesničko má, celá jsi rozkvetlá, novotou voníš.
Pastoušek zbavená, radostí hoříš,
kdybych snad slepý byl – neviděl zrovna,
srdcem bych našel tě, vesničko rodná.
Anežka Kolářová

Slunečné a pohodové léto
přeje redakční rada.
Léto/2011
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STALO SE...

30. duben 2011 - Stavění máje
8. květen 2011 – Den matek 14. květen 2011 - Výlet lodí po
- pořádali sportovci a hasiči u představení Podfuk divadla Tyjátr
Baťově kanále a posezení
hřiště
při Otrokovické besedě.
u cimbálu s CM Velehrad

14. květen 2011 - Výlet lodí po 20. květen 2011 – Dětský bazárek
23. květen 2011 – Návštěva
Baťově kanále a posezení u cimbáhodnotící komise soutěže Vesnilu s CM Velehrad
ce roku 2011 za Zlínský kraj

11. červen 2011
– „Výlety v zahradách“

15. červen 2011 - Beseda s
důchodci

24. červen 2011 – Slavnostní otevření sportovního areálu pro děti

25. červen 2011 - Vítání občánků:
Valerie Medková, Prokop Štěpán
a Vojtěch Řezníček
Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 500 ks.

24. červen 2011 – Slavnostní otevření sportovního areálu pro děti
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25. červen 2011 - Cyklovýlet
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