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Ať …

Až po sněženkách, sasankách a petrklíčích
nebude ani vidu,
to bude jaro v plném svitu
a barvami se rozhýří.
Tulipány, narcisy a trávy vonné
dál v rozkvět jara zamíří.
Ve větvích ptáci písně zapějí,
louky žlutě a bíle budou kvést,
pochodeň jara začnou nést.
Pak přijde máj a rozkvetlé sady
obejmou v náruč lásky všechny mladé lidi.
Když červen začne v kalendáři
a slunce celou zemi prozáří,
dozrálé třešně i vůně jahod
nás k létu o krok přiblíží.

Stalo se

Jaro/2011
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VÝPIS USNESENÍ č. 4/2011
z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 1. 2011
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
Schvaluje:
1. Spolufinancování
projektu
Veřejný přístav pro malá plavidla a osobní lodě na Baťově kanále v Babicích,
reg. č. CZ.1.12/3.2.00/17.00912, ve výši
3 500 000,- Kč z rozpočtu obce Babice.
Zastupitelstvo obce Babice se zavazuje
vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu
obce ve výši maximálně 11 485 000,- Kč
potřebné k financování výdajů spojených 2.
s realizací projektu Veřejný přístav pro malá

plavidla a osobní lodě na Baťově kanále
v Babicích, reg. č. CZ.1.12/3.2.00/17.00912
do doby proplacení dotace z ROP.
Zastupitelstvo obce se zavazuje po celou
dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let)
Veřejný přístav pro malá plavidla a osobní lodě na Baťově kanále v Babicích, reg.
č. CZ.1.12/3.2.00/17.00912 financovat
z rozpočtu obce provozní výdaje tohoto
projektu.
Za členy finančního výboru Ing. Františka
Kraváčka, Vojtěcha Mikulku.

VÝPIS USNESENÍ č. 5/2011
z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 2. 2011
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
Schvaluje:
1.
Spolufinancování projektu Oprava střechy
na č. p. 121
2.
Spolufinancování projektu Kompostárna
3.
Pronájem části pozemku p. č. 914
4.
Prodej částí pozemků p. č. 51/93
5.
Rozpočtové opatření č. 4
6.
Hospodaření obce za rok 2010
7.
Rozpočet obce na rok 2011
8.
Dodatek č. 7 odpisového plánu ZŠ
9.
Hospodaření ZŠ za rok 2010 a převod hospodářského výsledku ve výši 72 189,83Kč
do rezervního fondu.
10. Hospodaření MŠ za rok 2010 a rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši
131 800,94Kč do fondů následovně: rezervní
fond 80 800,94Kč, fond odměn 51 000,-Kč.
V y d á v á:
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust.
§§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust.
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou
opatření obecné povahy Územní plán Babice
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konstatuje ověření
v souladu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Návrh územního plánu Babice není
v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu
rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy
souhlasí
v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů územního
plánu Babice na životní prostředí jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2011.
N e s c h v a l u j e:
1.
Konání referenda o stavbě Přístavu před
výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby.
Jaro/2011
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ROZPOČET NA ROK 2011
VÝDAJE
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
vnitrozemská námořní plavba
pitná voda
předškolní zařízení
základní škola
neinv. dot. obcím + odpisy
knihovna
kultura
zachování a obnova sak. staveb
rozhlas
zpravodaj
mezinárodní spolupráce v kultuře
zál.kultury-spol.a soc. komise
sport. zař. v maj. obce
tělovýchovná činnost j.n.
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájm.činnost a rekreace
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj j.n.
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce a veř.zeleň
sociální péče a pomoc starým
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
příspěvky MAS a ost.
Celkem

v tis. Kč
150
400
126
15000
125
689
2665
449
460
636
100
50
60
405
60
3641
351
200
245
75
487
430
1000
550
1720
3690
883
420
1050
1990
55
38162

Rozpočet na letošní rok byl sestaven na
základě podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé spolky a organizace. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a rozdíl v příjmech a výdajích je hrazen z výsledku hospodaření minulých
let. Rozpočet byl podrobně projednáván
a připravován finančním výborem, radou obce
a následně schválen zastupitelstvem obce dne
17. 2. 2011.
Jaro/2011

PŘÍJMY
daň z příjmů fyz. os. ze záv. č.
daň z příjmů fyz. os. ze SVČ
daň z příjmů fyz. os. z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
DPH
správní poplatky
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř.prostranství
popl. za prov. výh.hracich přístrojůmíst. popl.
odvod výtěžku z provoz. loterií
daň z nemovitostí
splátky půjček soc. fondu
neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
ost. neinv. dotace ze SR
neinv. přijaté dotace od obcí
inv. přij. dotace ze st.fondů
pronájem kanalizace a ČOV
nařízený odvod odpisů ZŠ
nájem tělocvična, bufet
kultura
příjmy za služby
sdělovací prostředky
ostatní zál. sděl. prost.-zpravodaj
využití volného času dětí a mládeže
nájem domek u přívozu
bytové hospodářství-nájmy
platby za plyn a kan. -byty na ZŠ
příjmy z pronájmu nebyt. prostor
pronájem hrobového místa
pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
příjmy z prodeje pozemků
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obcí a veř. zeleň
nájmy DPS
služby
příjmy-SDH
činnost místní správy
ostatní příjmy z fin. vypořádání
Celkem

v tis. Kč
2600
230
220
2600
5100
150
730
12
6
160
35
1300
18
1253
169
380
14437
240
449
25
100
5
4
15
50
54
230
120
280
25
10
43
172
180
5
184
307
40
25
31963
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OÚ informuje

V evidenci úřadu práce bylo k 28. 2. 2011
vedeno 99 osob z Babic.

Upozorňujeme na prodloužení pracovní doby
Upozorňujeme občany a zvláště děti, že
ve sběrném dvoře. S platností od 1. 4. 2011 do v období rekonstrukce sportovního areálu, to je
30. 10. 2011 bude otevřeno každou sobotu od v době od dubna do srpna 2011, bude značně
7:30 do 9:30hod..
omezen pohyb na sportovišti. Prosíme, aby jste
v tomto období respektovali pokyny stavební
Svoz nebezpečného odpadu proběhne firmy, která bude práce provádět a na staveniště
12. dubna 2011 od 18:00 do 19:00 hod. ve sběr- nevstupovali.
ném dvoře. Dále pak 20. října 2011 v době od
16:00 do 17:00hod.
Spalování suchého rostlinného materiálu je
povoleno pouze ve středu a v sobotu v době od
Ve vestibulu nákupního střediska je umístěna 12 do 16 hod. a to pouze za příznivých klimasběrná nádoba, do které je možno odevzdávat tických podmínek a tak, aby jste touto činností
úsporné žárovky.
neobtěžovali sousedy.
Pytlový svoz plastů nadále probíhá každou
Uzávěrka
první středu v měsíci tj.: 6. 4., 4. 5., 1. 6.
13. 6. 2011.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne 2. ledna proběhla v naší obci již tradičně
Tříkrálová sbírka. Samotnému koledování předcházela důkladná příprava organizace jak ze strany pořádající Charity, tak ze strany dobrovolníků.
Nejprve musel místní asistent za obec nahlásit
na Charitu přesné iniciály a osobní údaje vedoucích jednotlivých skupinek. Na základě těchto
údajů pak Charita vydala průkazky,
pokladničky, protokoly, formuláře
i drobné dárky dárcům. V kostele
při mši byly posvěceny křídy a dáno
požehnání koledníkům. Zapečetění
i rozpečetění pokladniček, včetně
sčítání jejich obsahu, pak probíhalo
už na místním obecním úřadě, za
přítomnosti pověřené osoby, která pak spolu s organizátory vypsala
potřebné protokoly pro odevzdání
obnosu na Dobrovolnické centrum
Charity v Uh. Hradišti. Po Babicích
chodilo celkem sedm skupinek, které měly podle mapy přesně vytyčené
trasy koledování. Počasí bylo vlídnější než obvykle bývá, bez silnějstrana 4

letního

čísla

zpravodaje

je

šího mrazu, nebo fujavice. Většina domácností
projevila k našim koledníkům ducha srdečnosti,
vstřícnosti a štědrosti, což je dobrým impulsem
pro zorganizování této dobročinné akce i v příštím roce. Letos se vybralo v naší obci celkem
35 215Kč. Všem dobrovolníkům i dárcům patří
ještě jednou velké díky. Více o této akci v celorepublikovém měřítku je možno se dočíst na internetových stránkách: www.trikralovasbirka.cz
organizátoři sbírky
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Společenská kronika - 2010
Narození:
1. Makovická Beáta
2. Britaňák Oliver
3. Mikulka Šimon
4. Hanáková Barbora
5. Mlýnková Sofie
6. Kolůch Filip
7. Vozárová Bianka
8. Bohun Marek
9. Valentová Zuzana
10. Kučerová Eliška

Babice 6
Babice 367
Babice 4
Babice 371
Babice 350
Babice 475
Babice 587
Babice 614
Babice 435
Babice 289

Jubilanti:

Spoluobčané, se kterými jsme se museli v roce 2010 rozloučit:
1. Vidrmanová Eva
2. Kodrlová Libuše
3. Rozumek Miroslav
4. Hanáčková Milada
5. Machálek František
6. Penzeš Štefan
7. Hlavačková Františka
8. Kedra Josef
9. Jelínková Marie
10. Juráková Marie
11. Janečková Marie

Babice 473
Babice 388
Babice 16
Babice 391
Babice 206
Babice 436
Babice 375
Babice 477
Babice 436
Babice 479
Babice 109

95. let
Maňásková Marie

Babice 266

K 31. 12. 2010 žilo v naší obci 1 737 občanů České republiky.

90. let
Dostálková Drahomíra

Babice 247

Muži:
z toho 15 let a více:

848
758

85. let
Novotná Terezie
Bříštělová Olga
Froncová Jarmila
Šáňová Františka
Čechmánková Bohuslava
Ryšánková Jiřina
Šlajferčíková Mária

Babice 116
Babice 379
Babice 221
Babice 177
Babice 331
Babice 313
Babice 462

Ženy:
z toho 15 let a více:

889
789

Cizinci s platným pobytem:
Občané evropské unie:
Věkový průměr:

60
6
40,7 let

V. Šurmánková, matrikářka
80. let
Karasová Jindřiška
Bílková Vlastimila
Čevelová Marie
Retlová Marie
Vojtěšková Antonie
Bilíková Zdenka
Gabrlíková Bedřiška
Býček František
Cablík Antonín

Babice 211
Babice 117
Babice 289
Babice 401
Babice 347
Babice 144
Babice 362
Babice 44
Babice 75

Všem jubilantům do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Jaro/2011
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ZLÍNSKÉHO KRAJE UPOZORŇUJE:
Vzhledem k extrémnímu nárůstu počtu požárů
v přírodním prostředí v posledních dnech, způsobených
pálením biologických odpadů, dřevin, a také plošným
vypalováním porostů, bude odbor prevence HZS Zlínského kraje razantně přistupovat k řešení pachatelů
přestupků a správních deliktů na úseku požární ochrany. Postupovat bude v plném rozsahu daným zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, kde jsou jednak stanoveny povinnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob a také
sankce, které je možno za způsobený požár udělit. V případě fyzických osob, které se na nárůstu počtu požárů
podílejí v největší míře, lze udělit v přestupkovém řízení
pokutu až do výše 25 000,- Kč.
Cílem těchto opatření je účinněji bojovat proti nezodpovědným jedincům, kteří svou hloupostí ničí přírodu
a ohrožují majetek dalších lidí. V řadě požárů šlo také
o ohrožení obydlí nebo i zdraví lidí.
HZS Zlínského kraje tím zároveň bojuje proti mimořádným nákladům spojeným s vysíláním desítek jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů (jen za sobotu
13. 3. 2011 více než 50), proti výraznému oslabení akceschopnosti sboru pro jiné mimořádné události (požáry
domů, dopravní nehody, záchrany osob) a v neposlední
řadě také proti poškozování techniky i ohrožení zdraví
záchranářů.

Investiční akce
REGENERACE ZELENĚ – na akci se podařilo získat dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 3 558 658Kč. Ve výběrovém řízení
byla jako zhotovitel vybrána firma Garden a Garden Moravia s cenovou nabídkou 3 343 681Kč.
Práce budou zahájeny v nejbližších měsících
a dokončeny na jaře příštího roku.

VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
Obec Babice hledá pro letní sezónu
2011 (duben - říjen) správce sportovního areálu.
Náplň práce:
- údržba ploch sportovního areálu
(sečení, zavlažování, úklid)
- půjčování sportovních potřeb
- evidence žadatelů o pronájem sportovních ploch a vybírání poplatků
Požadavky:
- řidičský průkaz skupiny B
- dobrý zdravotní stav
- obsluha počítače
- manuální zručnost
- pružná pracovní doba
- bezúhonnost
Písemnou přihlášku, obsahující
jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (včetně
tel. čísla), datum a podpis, doplněnou
životopisem o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech lze podávat do 31. března 2011
na obecní úřad.

pořádání kulturních a společenských akcí. Vše
ovšem spočívá na možnosti získání dotace na
tento záměr. Protože však střecha tohoto objektu je v havarijním stavu bylo využito možnosti
podat žádost o dotaci z fondu Zlínského kraje
na opravu obecních budov. Žádost byla podaná
v měsíci únoru. Pokud se dotaci podaří získat
proběhla by oprava střechy v letních měsících.
Předběžné náklady na opravu byly vyčíslené cca
na 572 000Kč.

OPRAVA STŘECHY č. p. 121(Mýtinka) – Již
dříve jsme vás informovali o záměru obce vybudovat v tomto domě muzeum a prostory pro
strana 6
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OPLOCENÍ ZAHRADY č. p. 121 – ve stejném duchu jako je oprava objektu č. p. 121 je
obnovována i přilehlá zahrada. Na podzim loňského roku zde byly vysázeny nové ovocné stromky odrůd, které byly na vesnici dříve běžné (např.
jabloně Coxova, Croncelské, Grávštýnské, Jader-

nička Kožená Reneta, Krasokvět, Panenské, Matčino. Slivoně: Durancie, Stanley, Gabrovská. Hrušky: Amanliská, Hardyho máslovka). V tomto roce
je plánované provést nové oplocení, které by mělo
být deskové. Na tomto místě bychom vás chtěli
požádat, pokud máte na své zahrádce nějaký starý
ovocný strom, zda by bylo možné odebrat z něj
roub a rozšířit tak sad o další odrůdy.
SPORTOVNÍ AREÁL – v minulém roce byla
podaná žádost o dotaci na obnovu a rozšíření
stávajícího sportovního areálu. Dotace byla přiznána ve výši 3 094 620,50Kč. Celkové náklady
jsou ve výši 3 640 730Kč. Ve výběrovém řízení na
dodavatele byla vybrána firma Kartusek-Ekostav
s cenovou nabídkou 3 024 919Kč. V rámci této
akce bude vybudováno menší víceúčelové hřiště s povrchem z umělé trávy pro volejbal, nohejbal, košíkovou, fotbal a další sportovní aktivity.
Celkovou změnou projde stávající dětské hřiště.
Pro ty nejmenší zde bude – pískoviště, prolézačky, domeček, pružinové houpadlo, kolotoč. Pro
děti školou povinné – lanová průlezka, houpačka, lanovka.
Pro náctileté,
ale i ty starší, to
bude skluzavka,
lezecká stěna,
posilovací cvičební
prvky.
Akce bude realizovaná v letošním roce.
PŘÍSTAV – připravuje se výběrové řízení na
dodavatele stavby.
OPRAVA KŘÍŽE NA
ZÁHUMENÍ,
OPRAVA SOCHY P. MARIE
– tyto sakrální památky
už jsou poslední, které
ještě neprošly celkovou
opravou. Odhadované náklady na opravu sochy
P. Marie – 143 562,-Kč, na opravu kříže
95 979,-Kč. Oprava proběhne pokud se podaří
dotaci získat.

Jaro/2011
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KOMPOSTOVÁNÍ – v měsíci únoru byly připraveny podklady pro podání společné žádosti
obcí Babice, Huštěnovice a Kudlovice na vybudování kompostárny. V rámci tohoto projektu by
v jednotlivých obcích byla vybudována sběrná
místa bioodpadu. Tento odpad by byl svážen na
společné úložiště, kde by byl dále zpracováván.
Z dotace by byla pořízena potřebná mechanizace, kontejnery na odpad.
MIKROPROJEKT SPORTEM K PŘÁTELSTVÍ – v loňském roce jsme uspěli s projektem Pro-

pojení generací v rámci něhož už se podařilo uspořádat několik společných kulturních akcí s družební
obcí Bzince pod Javorinou. Letos byla podaná nová
žádost o dotaci z prostředků Fondu Mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty a projekt
je tentokrát zaměřen na sportovní aktivity. Pokud
žádost uspěje proběhnou např. společné turnaje ve
fotbale, stolním tenise, hokeji apod.

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

Základní škola
MODERNIZACE VYBAVENÍ TŘÍD
V průběhu letošních jarních prázdnin ve škole panoval
čilý pracovní ruch.
Zaměstnanci firmy
Mihál z Halenkovic instalovali ve
všech třídách druhého stupně nové
vestavěné skříně,
které
nahradily
již zastaralé a často nefunkční staré
poličky a zasouvací skříňky. Nové
skříně jsou hezké
a praktické. Navíc
pro každou třídu
zvlášť uzpůsobené. V přírodopisné
učebně jsou například
prosklené
a slouží jako uzamykatelné vitríny. V učebně
literární výchovy je využíváme jako příruční
knihovnu a v běžných třídách mají také jednu
část, která funguje jako nástěnka. Přejme si, aby
tyto nové a moderní skříně a vitríny sloužily
alespoň tak dobře a dlouho jako ty předešlé.
Jitka Škrabalová
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Žáci 7. ročníku se i letos zúčastnili lyžařského kurzu ve skiareálu Kohútka, na chatě Spartak,
kde zdolávali svahy pohoří Javorníků. Dvacet
šest žáků absolvovalo základy lyžařských dovedností pod vedením našich pedagogů a lyžařských
instruktorů. Až na několik málo výjimek zvládli
techniku jízdy na sjezdových lyžích. Kurz probíhal od 6. 2. do 11. 2. za dobrých sněhových
podmínek a krásného, ale trochu mrazivého
počasí. Mezi nejlepší lyžaře patří Tereza Horňáková, Tereza Trčálková a Petr Krkoška. Žákům se
pobyt na horách moc líbil a celý kurz se vydařil.
Proto děkujeme SRPDŠ za příspěvek na dopravu,
a ostatním, kteří se podíleli na dobré organizaci
lyžařského kurzu.
Vedoucí LVK M. Sečen

ZA VÁŽNOU HUDBOU DO ZLÍNA
Již tradičně navštěvují žáci naší školy výchovné koncerty pořádané Filharmonií Bohuslava
Martinů ve Zlíně. Nenásilným a velmi přitažlivým způsobem se zde seznamují s vážnou hudbou, poznávají hudební nástroje, seznamují se
s hudebními skladateli i s jednotlivými obdobími.
V pátek 11. února se takové akce zúčastnili
žáci 8. a 9. tříd. Výchovný koncert s názvem Od
klasiky k jazzu a stepu dal nahlédnout nejen do
tajů hudby, ale žáci na vlastní oči viděli také prvky stepu v podání naší přední umělkyně.
Jaro/2011
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Celý zážitek byl ještě umocněn prostředím.
Akce se totiž konala v nově otevřeném Kongresovém centru.

DEVÁŤÁCI NA „VÝLETĚ“
O tom, jak úžasné je propojení teorie s praxí,
se přesvědčili v pondělí 21. února žáci 9. třídy.
V návaznosti na výuku občanské a zdravotní
výchovy navštívili Okresní soud v Uh. Hradišti. Byli přímými účastníky soudního jednání,
při němž v praxi poznali roli soudce, státního
zástupce či obhájce.
V rámci svého „výletu“ ještě navštívili knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti.
Díky poutavému vyprávění paní knihovnice se
seznámili s historií knihovnictví v Uh. Hradišti,
s historií budovy, v níž knihovna sídlí a získali
také informace o tom, jak se stát stálým návštěvníkem knihovny. Určitě už v příštím roce mnozí
z nich služeb knihovny využijí.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Dne 2. února 2011 se v ZŠ Babice konal zápis
dětí do 1. třídy pro školní rok 2011/2012. Zápisu
se zúčastnilo 16 dětí, které zde za pokynů učitelek 1. stupně řešily úkoly v pracovních listech.
Dále se prověřovala správná výslovnost, správné
držení psací potřeby a jednoduchá prostorová
orientace. Každý budoucí prváček si odnesl na
památku pastelky, omalovánky a sladkosti. Děti
prokázaly připravenost pro vstup do školy a my
se už těšíme na nové prváčky.
Učitelky 1. stupně ZŠ

PLES SRPDŠ
V sobotu 26. 2. 2011 ve 20 hodin se rozezněly sálem kulturního domu v Babicích první tóny
hudby, kterými žáci devátého ročníku slavnostně
zahájili ples SRPDŠ.
Lehká nervozita, květiny, slavnostní líčení,
účesy i oblečení, to všechno podtrhlo a dokreslilo slavnostní okamžiky, které prožívali žáci, ale
i jejich rodiče.
Škrabošky, které měli zase dámy a pánové při
mazurce, vtiskly tanečníkům dobový a trochu
tajemný dojem. Poslední taneční variace se nesla
v duchu krokových variací dnešní doby.
Poděkování patří organizátorům celého plesu,
členům a dobrovolníkům z řad SRPDŠ, ale i žákům a jejich rodičům.

MĚSÍC KNIHY
Měsíc knihy si už tradičně na naší škole připomínáme, mino jiné, i návštěvou místní knihovny.
Jaro/2011
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Všechny třídy se postupně zúčastňují knihovnických lekcí. Díky poutavému vyprávění paní
knihovnice se děti seznamují s upořádáním knih
i činností v knihovně. V rámci besed pak získávají
poznatky o jednotlivých autorech a jejich dílech.

BESEDY V
PROGRAMU

RÁMCI

PREVENTIVNÍHO

I v tomto školním roce probíhají na naší škole
v rámci plnění preventivního programu besedy,
které vždy žákům zpestří výuku, ať už Občanské
a zdravotní výchovy na II.stupni nebo prvouky
na I.stupni. Témata pro jednotlivé ročníky si připravují a za námi do školy dojíždějí pracovníci
Centra pro rodinu Zlín a Poradny pro ženy a dívky Zlín.

POBYT ŽÁKŮ OSMÉHO ROČNÍKU
V týdnu od 14. 3. do 18. 3. se uskutečnil pobyt
žáků osmého ročníku v chráněné krajinné oblasti Moravský kras ve středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko.
S přepravou zavazadel nám pomohla firma
Stolařství Pavel Mihál, jenž nám zapůjčila auto.
Mohli jsme tak cestovat veřejnou hromadnou
dopravou. Slunečný týden s jarními teplotami
znamenal pro žáky společný pobyt od rána až do
pozdních večerních hodin, při kterém se netradičním způsobem získávají, navazují a propojují
znalosti a dovednosti, na které v běžném vyučování nebývá čas ani prostor. Jako příklad můžeme
třeba uvést štípání pazourku a jeho využití lovci
doby kamenné. Byli i takoví žáci, kteří na vlastní kůži zjistili, že se s pazourkovým štěpem dá
i pořezat.

Knihovna
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ V KNIHOVNĚ
Autor: DENÍK 18. 2. 2011/Michael Lapčík
Babické děti se o volném týdnu rozhodně
nenudily.
Babice – Možnost smysluplného trávení volného
času o uplynulém prázdninovém týdnu měly babicstrana 10

ké děti. Tamní knihovna totiž pro ně již posedmé
připravila celotýdenní Prázdninové hraní v knihovně plné zábavy, rukodělné činnosti i poznání.
Od pondělka do pátku tak měla drobotina
nabitý program. „V pondělí jsme vyráběli sešívané záložky do knih, v úterý zase lampiony. Prvního dubna totiž pořádáme jubilejní desátou Noc
Jaro/2011

Babický zpravodaj
s Andersenem a chceme ji patřičně oslavit. Bude
tedy lampionový průvod po vesnici, veliká výstava i kulturní pořad. Každý návštěvník dostane také
ozdobný kolíček, jejichž tvorba byla dalším bodem
našeho prázdninového programu,“ uvedla vedoucí
babické knihovny Zoja Chodúrová.
Celkem jedenatřicet dětí se ve středu sešlo, aby
společně s doprovodem odjelo do zoologické zahrady v Lešné a hvězdárny ve Zlíně. Domů se výletníci
vraceli až kolem páté hodiny. Babické ratolesti se
ale mohly těšit i na dnešek – je pro ně připraveno
dopoledne her. „Soutěžit se bude například v pexesu a pro vítěze máme připraveny ceny. Můj velký
dík patří paní Chmelíčkové, která zde pomáhá a učí
děti různým dovednostem. Provoz knihovny tak
může být neomezený,“ dodala vedoucí Chodúrová.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Babická knihovna se zapojila do akce, kterou vyhlásil svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP) Březen – měsíc čtenářů těmito aktivitami:
* Knihovnické lekce pro žáky všech tříd ZŠ a MŠ Babice.
* Zapojení do tradiční soutěže Českého rozhlasu Brno v poznávání
knih Řekni mi co čteš. Ukázku O. Sekory z knihy Knížka Ferdy Mravence četla Vanda Ondrašíková a Danek Poisel. Podrobnosti najdete na www.rozhlas.cz/brno

NOC S ANDERSENEM 2011
POZVÁNKA PRO MALÉ I VELKÉ

Vážení a milí účastníci, pořadatelé i spáči Noci s Andersenem!
V letošním roce – 1. dubna
2011 - proběhne v Babicích již
desátá Noc s Andersenem …..
ne není to apríl. Je tedy co oslavovat a vzpomínat.
K této příležitosti je od
7. 3. 2011 připravena výstavka
fotografií ve vestibulu kulturního domu a v knihovně, akce pro
velké i malé – NOC S ANDERSENEM 2011.

Jaro/2011

NOC S ANDERSENEM 2011
DESÁTOU JUBILEJNÍ
POěÁDÁ MÍSTNÍ KNIHOVNA BABICE

V PÁTEK 1. DUBNA 2011
Program:
18:00

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA – areál „U StĜešnČ“

19:00

LAMPIÓNOVÝ PRģVOD OBCÍ zakonþený ohĖostrojem

20:30

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ poĜadatelĤ a spáþĤ
pĜedešlých roþníkĤ - pĜísálí kulturního domu

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OD 7. BěEZNA
VE VESTIBULU KULTURNÍHO DOMU

strana 11

Babický zpravodaj

Spolky
DE MOOD – US Tour
2010 (3. část)
10. 9. - krásné počasí pokračuje. Procházka
se snídaní a nákup LP desek vyplňuje dopoledne. Pak následuje setkání s ostatními. Znovu
rozchod po krásách Bostonu a v 17 hod. sraz
u dodávky. Dnes nám nikdo nechybí, tak vyrážíme do Providence Rhode Island. Kolem 20 hod.
přijíždíme ke klubu, za chvíli se objevuje i Trevor
s bráchou, kteří zase jeli autobusem či vlakem.
Tentokrát je to menší hospůdka, typicky americká, s velkým masivním barem, spoustou
burbonu a kulečníkem. Tady je to dobrý,
klub se plní již na první kapelu. Rychlá
zvukovka a jdeme na to. Po třetím songu
přibíhá borec se třema panákama whiskey! „Welcome to Rhode Island!“ No
nádhera! Kopli jsme to s aplausem a jeli
dál. Na konci setu ještě nějaké ty přídavky a bylo to. Po koncertě se seběhli lidi
a my nestačili prodávat CDs a sedmipalce.
Téměř půlka distra vyprodána. Spoustu
pochval a diskuzí… Skvělý večer! PoNIS
hrála ještě jedna místní melo-punková
kapela, tak to jsme si zavzpomínali na mládí.
U kytaristy se zpěvačkou z této kapely jsme nakonec všichni i nocovali přímo v Providence.
11. 9. - vypadá to, jako bych si pamatoval
jenom pěkné počasí, ale zatím bylo fakt pěkně
a v Providence to platilo dvojnásob. Zatím co
ostatní ještě spali, my jsme si skočili na oběd
s Chrisem (klávesy – NIS) do místní restaurace.
Bylo to příjemné odpoledne s dlouhou debatou na
různá témata. Loučíme se s Trevorovým bráchou,
který se vrací do NY a jedeme směr Pittsfield.
Pittsfield je malé městečko, které ani kluci
z NIS neznají a neví co čekat. Máme jen doporučení, abychom hlavně nechodili na jídlo vedle klubu do mexické restaurace. Cesta utíká
i když teď už je nás ještě o jednoho víc, protože
do dodávky přisedl i Trevor. Marshall, jako pravý
bubeník, vyřešil situaci pohotově a usadil se na
buben mezi řidiče a spolujezdce. Příjezd do Pitsstrana 12

fielldu je zdoben nespočtem amerických vlajek.
Tak to bych nespočítal! Na téma proběhl taky vtípek: „Wellcome to America!“ Zaparkovali jsme
za klubem a jdeme se mrknout jak to vypadá. Je
to vlastně obchod s deskama a tričkama a vzadu
je místnost pro koncerty. Prodavač a asi i majitel hned doporučuje vedlejší mexickou restauraci. Ha! Možná vlastní i tu… Jdeme se raději
poohlédnout po něčem jiném. Moc tady toho
není, tak volíme pizzu. Díváme se na nabídku
a objednáváme společně s Břeťou. Břeťa (očividně hladový) navrhuje tu největší. „26 palců?

A není to velké jak tvůj činel?“ nebylo… nebylo to
ani oválného tvaru. Byl to obdélník přes celý stůl.
Už víme proč tam měli napsané PARTY PIZZA.
Vracíme se do klubu, kde hrají nějaké mladé
lokální kapely. Asi byly tři. Pak jdeme na řadu
a lidi, co tam byli už nejsou. Asi hodně kamarádů
těch předchozích kapel a vypadali mladě, tak už
šli asi spát. Heh. No, máme smůlu. Neva. Odehrajeme pro NIS. Taky zkušenost. NIS do toho
ani nejdou, balíme naštvaní aparát a razíme
směr NYC. Mike se ještě vrací z dodávky vynadat
organizátorovi, že když ví jak to je, tak má dělat
lokální kapely až po těch co přijeli odjinud. Cesta
zpět do NY je delší než se zdálo, trochu bloudíme
a pospáváme. Vše doplněno o povedené rapperské pokusy Mika a Marshalla. Vyskládáme aparát
a do postele. Měli jsme původně spát u Chrise,
ale Bonnie napsala, že můžeme celou dobu být
u ní, i když už je zpět doma. Z pozdního příjezdu
Jaro/2011
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není očividně nadšená, ale ráno zjišťujeme, že je
to hodně fajn ženská. Pravá new yorčanka….
12. 9. - krásně odpočatí startujeme odpoledne ještě na Manhattan se snahou využít každou
volnou chvilku. Venku prší, tak jsme se rozhodli koupit citypass a navštívit NY Public Library.
Večer už přestalo pršet, takže jsme si parádně
užili mocný Time Square, dali pivo v Hard Rock
Cafe. Večer se vracíme k Bonnie a potkáváme ji
na rožku v jednom z barů.
13. 9. - pokračujeme v turistice. Polojasné dopoledne je nejvhodnější na projížďku Central parkem
na kole. Když vysvitne slunce tak 16 km stačí, aby
se člověk trochu zapotil. Národní přírodní muzeum a film o vesmíru je taky hodně fajn. Vyhlídka
na Rockefeller Centrum nás rozsekala.
14. 9. - Brzy ráno plavba na Liberty Island
– Socha Svobody, pro návštěvu koruny musí být
hodně dopředu online rezervace. Nemáme. Přistěhovalecké muzeum na Ellis Island a zpět na Manhattan. Financial district – Wall Street, Ground
Zero a Brooklyn Bridge. Nákupy LP a suvenýrů.
Večer se máme setkat u zkušebny s Mikem a převést aparáty do studia. Mike studio vlastní s dalšíma dvěma společníky. Mike zde nepracuje, nahrává jen kapely, které ho baví. Máme velké štěstí, že
se mu podařilo domluvit pomoc. Andrew, hlavní
kápo a knowhow, je při příjezdu ve studiu a pracuje na mixu kapely UNSANE. Se všemi se letmo
seznamujeme. Běžně zde nahrávají kapely jako:
Pelican, Cave in, Made out of babies, Victory at
sea atd., takže atmosféra je fajn….
15. 9. - Ve studiu máme být na 12 hod. Jedeme
metrem a hledáme adresu studia. S chystáním se
ještě nezačalo. První jdou na řadu bicí a hlavní
umění, které ovládá Andrew. Je potřeba koupit
nové blány. Běžíme do nejbližšího guitarcentra
a zpět. Mezitím vybíráme basu a chystáme kytaru
a komba. Než se vše vychytá, uplyne sedm hodin,
ale stálo to za to. Zvuk je super! Jen to tak zkusíme, jak to hraje dohromady a jdeme se projít. Po
krátké procházce jdeme na věc. Nový song, který začal vznikat necelé tři týdny před odjezdem,
zahrajeme asi třikrát a je to. Můžeme si vybírat
nejlepší verzi. Aleš ještě nahrává intro nápad na
kytaru. Teď už jen zpěvy. Někdy po půlnoci končíme. Hotovo. Zní to perfektně, ale to ve studiu
Jaro/2011

vždy, tak jsme zvědaví na výsledek, který dostaneme emailem až někdy za 14 dnů.
16. 9. - Dopoledne odpočíváme, pak jedeme
zase převést věci ze studia do zkušebny. Odpoledne vyrážíme naposledy na Manhattan. V tom
začíná bouřka a hodně velké kroupy. Čekáme až
to přejde. A je to. Už čekáme na metro na rožku
ulice kde bydlíme. Metro má zpoždění a na všech
přestupních stanicích jsou mraky lidí. Strašné
vedro. I provoz ve městě je o poznání divočejší.
Šplháme se na Empire State Building za nočním
výhledem na Manhattan. Wow! Fotíme, fotíme,
fotíme! Jedeme zpět do Brooklynu, loučíme se
s Manhattanem. V jednom z barů poblíž bytu
Bonnie se ještě naposledy potkáváme s klukama
z NIS. Dozvídáme se, že prej proletělo NYC tornádo. To jako ty kroupy odpoledne?
17. 9. - Ráno balíme věci. Po snídani se ještě potkáváme na 40 minut s Mikem. Sedáme do
parku a diskutujeme. Probíráme evropské tour
NEW IDEA SOCIETY 2011 a koncerty v ČR.
Mike vzpomíná zpěváka z CAVE-IN v Bostonu a že se znají od malička. Pak zmiňuje další
skvělou známost MINUS THE BEAR. V prosinci
s nimi jedou šest koncertů v US. Prej na ně chodí
až 1300 lidí. No super. Minus the bear my fakt
rádi. Prej minimálně kámošovi z CAVE-IN pustí
náš nový song. Bavíme se dál o tour v Japonsku.
Hmm tak to zní dobře. Vše bylo tak rychlé. Už
sedíme v taxíku a frčíme na letiště s heslem všude
dobře v NEW YORKu nejlíp…
Projíždíme Brooklynem, protože hlavní
obchvaty jsou ucpané. Najednou všude spoušť,
stromy na silnici atd. No jo no, včera bylo vlastně
to tornádo. Pěkně se s náma loučí NYC. Na letišti opět zpoždění letadla jako následek tornáda.
Konečně sedíme v letadle, sjíždíme novou desku
NEW IDEA SOCIETY v empétrojkách a těšíme
se na jejich koncerty v lednu 2011 (Praha, Brno,
Babice). Největší problémy nastávají údajně při
vstupních kontrolách do USA, ale my je zažili
při vstupu do EU v Londýně. Prej máme tekutiny v batohu. A kde? Po trapné kontrole je vše
OK (kromě přístrojů) a my pokračujeme už do
posledního letadla. Nakonec tedy přece jen všude dobře, doma nejlíp!
Aleš Gajdošík
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SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BABICE

Přehled
výjezdů
a zásahů za loňský rok je
možno si prohlédnout v
přiloženém grafu.
Spolu s hasičským
záchranným sborem
Zlínského kraje se připojujeme k varování,
že vypalování travnatých porostů je zakázáno a pokud takové
jednání způsobí požár
bude i patřičně pokutováno.
za SDH Babice Václav Janů

Naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů se
od začátku roku zúčastnila již několika zásahů:
29. 1. 2011 - výcvik pohybu v zakouřeném
prostoru a ve vyhledávání osob, který se konal
ve Zlíně.
22. 2. 2011 - výjezd na požár trávy do Spytihněvi, jednotka zasahovala jednoduchými hasebními prostředky spolu s HZS Otrokovice a JSDH
Spytihněv.
24. 2. 2011 - výjezd na požár chaty do Napajedel, hořelo obložení okolo komína.
26. 2. 2011 - pravidelná odborná příprava
strojníků v Uh. Hradišti.
4. 3. 2011 - požár trávy v Kudlovicích na Hradské - zásah veden vysokotlakým proudem vody.
Spolupráce s JSDH Kudlovice a HZS Uh. Hradiště. Příčinou požáru bylo pálení biologického
odpadu.
5. 3. 2011 - pravidelná odborná příprava velitelů v Uh. Hradišti.
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KLUB ŽEN BABICE
Ke konci minulého roku ukončila svou činnost místní organizace Českého svazu žen.
Protože však tato složka pořádala několik akcí,
u nichž by bylo škoda přerušit tradici, několik
členek se rozhodlo v činnosti pokračovat. Byl
proto založen KLUB ŽEN BABICE.
Hlavním důvodem jeho založení bylo pokračovat v pořádání Perníkového bálu a zájezdů na
Floru Olomouc a do Rožnova pod Radhoštěm.
Nicméně již na první schůzce se objevilo několik dalších námětů, které by stálo za to realizovat.
PERNÍKOVÝ BÁL
Klub žen Babice se rozhodl pokračovat v tradici Perníkových bálů, kterou až ke třiceti konaným plesům dovedl Český svaz žen. Již na loňském plese bylo stanoveno datum toho letošního,
tedy 12. 3. 2011. Když tedy bylo datum dáno
a pomoc od bývalých členek Svazu žen přislíbena, byl počátkem tohoto roku založen Klub žen
a organizace bálu se mohla rozběhnout.
Kdo někdy pořádal nějakou větší akci, ten mi
dá jistě za pravdu, že je to hodně starostí a nervů.
Obzvláště ženy, které po minulých třicet ročníků
pekly perníky, zdobily je, chystaly sál a staraly se
o hladký průběh večera, vědí své. Organizátorky se měsíc nezastaví, dva víkendy včetně pátků,
jsou věnovány výlučně plesu.
Jeden víkend se už od pátku pečou perníky.

Jaro/2011

Například různé besedy jak s odborníky v některém zajímavém odvětví, tak i jen mezi členkami nad různými tématy. Zájem by byl i o výuku
některých rukodělných prací.
Ovšem činnost jakéhokoliv spolku závisí na
jeho členech. Široká členská základna je zárukou,
že akce budou nejen hojně navštíveny, ale i dobře
zorganizovány. Proto vyzýváme všechny maminky, babičky, tety, dcery, vnučky, prostě všechny ženy, které nebaví jenom sedět doma, aby se
přihlásily na telefon 605 722 219 nebo na mail
klubzen@gmail.com . Nápadům jsme otevřeni,
každá členka je vítána. A nejen členka, máme již
ve svých řadách i jednoho muže.
Letos se napeklo z dvaceti dávek 200 balíčků na
prodej a téměř 30 velkých perníků do tomboly.
První cenou v tombole je každoročně perníková
chaloupka a i ta se myslím povedla ke spokojenosti nás všech i výherce.
Další víkend je již od sobotního rána věnován
přípravám sálu, balení tomboly a vůbec všeho,
co je důležité pro zdárný průběh večera.
Tradicí je i to, že na Perníkovém bále hraje
skupina Madusong. Ta hrála i letos a myslím,
že necelá stovka platících návštěvníků se dobře
bavila. K zábavě přispělo i vystoupení orientálních tanečnic, Anety a Patricie. Děvčata předvedla několik tanců a bouřlivý potlesk jim byl
jistě velkou odměnou.
O tom, že bude bohatá tombola, se píše na
všech plakátech. U nás to byla pravda. Ceny od
drobností až po hodnotné v počtu 130 kusů.
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Vyhrál opravdu téměř každý.
Výhrou je pro mne osobně
fakt, že přes všechna úskalí se
nakonec akce povedla, za což
děkuji těm, co se na organizaci
podílely, všem členkám nového
klubu a pak taky bývalým členkám Svazu žen, bez nichž by
to letos určitě nešlo. Děkujeme 10. března, se přijďte všichni daří udržovat nadále.
Pavlína Janečková
za předání štafety a příští rok, podívat, jestli se nám tradice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CERONY
Máme tu březen. V naší honitbě je klid, holomrazy již pominuly a zvěř se začne připravovat
na příchod jara. Na to musí být připraveni i myslivci. Myslivecký rok končí 31. března. To kvůli
evidenci, statistice a rekapitulaci předcházejícího roku. Také v našem sdružení proběhlo sčítání zvěře, kdy se potvrdilo, že srnčí zvěř má již
v naší honitbě svá stávaniště a její stavy se nemění. Horší je to s drobnou zvěří, kdy zvláště pernatá, jako je bažant kohout a bažant slepice, jsou
na ústupu a jejich stavy jsou minimální. Taktéž
koroptve bojují o svůj kousek přírody. Jiné je to
s kachnou divokou. Pozorný občan si jistě všimne jak jsou rozjeté po potoku až k Vojtěškovému, kde je nemalá skupinka kachen, které zde už
i v loňském roce vyvedly mladé. Taktéž na kanále
u restaurace U Rybičky se přes léto zdržuje nemalé hejnko kachen, které jsou zde přikrmovány
místními návštěvníky a hosty restaurace. Tímto
bych chtěl požádat občany, aby v následujícím
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období, kdy se začíná většina zvěře připravovat
na reprodukci, při procházení honitbou zvěř
nerušili. A to zejména volně pobíhajícími pejsky
a hlučným chováním. Příroda se nám pak odmění novým životem a krásnými mláďátky, které
k jaru a počínajícímu létu prostě patří.
Uplynulá myslivecká sezona se hodnotí na
výstavách trofejí zvěře, která byla v minulém roce
ulovena. Co myslíme pod pojmem trofej? Již od
nepaměti si lovci dělali náhrdelníky z chrupu
ulovených tygrů a jeskynních medvědů. To symbolizovalo jejich hrdinství, zkušenost a mohli se
naparovat před svými tehdejšími ochránkyněmi
ohně. Není to špatná myšlenka, ale co by nám
řekly dnešní ženy, kdybychom se doma naparovali
s parožím? Raději pryč od tématu. Dnešní myslivec
a potažmo lovec se věnuje plánovanému odstřelu zvěře jak samčí, tak samičí. A trofej je tradice.
Slouží k ukázce chovné hodnoty zvěře, porovnávání kvality mezi oblastmi a hlavně, každá trofej
evokuje paměť myslivce. Je spojena s loveckými
zážitky a emocemi při pobytu v lese. Každá zvěř
má svou trofej. Ta drobná, jako zajíc, má například
zaječí vous, ze kterého se dělá i štětka za klobouk.
U bažanta je to paletka. Jediné malé a pevné pírko, které je v ohbí letky (křídla) nebo klín (bažantí
ocas). Ze zlatého bažanta se dělají preparáty. Ze
zvěře spárkaté se jedná o jelení trofeje - paroží,
preparáty hlavy s krkem, hubertku, což je chrupavka ve tvaru kříže ze srdce jelenů, kelce jsou špičáky, které mají krásné hnědé pálení a používají
se do šperků místo kamenů atd. Ze srnce bereme
jako trofej hlavně paroží, popřípadě hubertku.
Jaro/2011
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Dále i estetické posouzení. U vyčiněných kůží
jejich délka a šířka. A podobně dle druhu zvěře.
Trofej může dostat zlatou, stříbrnou a bronzovou
medaili. Rekordní trofeje musí však ještě potvrdit mezinárodní komise. Největší trofeje jsou na
výstavě na speciálním panelu. Medailových hodnot však dosáhne málokterá. Na popisných štítcích
hodnotící komise označí zelenou barvou, že zvěř
byla odlovena v rámci správného chovatelského
zásahu. Pokud je označena červeně, jde o chybný
odstřel a zvěř se mohla dále vyvíjet co do kvality
a je to ostuda myslivce. Dále jsou zvlášť ukázány
rarity. To jsou atypické tvary paroží. Ty jsou způZ divočáků jde hlavně o zbraně (páráky a klek- sobeny buďto chorobou zvěře nebo úrazem, když
táky), což jsou špičáky, které stále dorůstají. Dále jsou ještě pučnice či nové paroží měkké, a vzácná
štětky za klobouk ze hřbetních osin, vyčiněná kůže rarita je tzv. srnec parukář. Je to srst (lýčí), která
(deka), ryjová kost, to je chrupavka z ryje (nosu),
pírko (ocas). U muflonů jsou to lebky s rohy (toulce), vyčiněná kůže (deka s čabrakou) a bezoárová koule. To je koule z chlupů po olizování srsti,
která se postupem času utvořila v žaludku zvěře
a neprojde trávícím traktem. U kačen jsou to kačírky, lyrovitě stočená ocasní pírka. U šelem a jiných
jako kuna, vlk, liška, jezevec, medvěd, jsou to lebky, preparáty a vyčiněné kůže (deky). No a mohli bychom pokračovat dál. Je ještě mnoho druhů
zvěře a i vyjmenované trofeje nejsou všechny. Jistě
si pozorný čtenář všiml, že uvedené trofeje jsou
popsány nějak divně. Vůbec ne. Do mysliveckých
tradic patří i myslivecká mluva, která se vyvíjela zůstává na základu paroží, srnec se jí nezbavuje
staletí. Text je uzpůsoben laikům. Pravý myslivec a tato porucha je způsobena většinou úrazem či
kroutí hlavou. Ale při použití řádné myslivecké nemocí pohlavního ústrojí. Je nutno ještě upozormluvy by mnoho lidí nevědělo, o co se vůbec jed- nit na omyly, které jsou zažité u laické veřejnosti.
ná. Jak bylo uvedeno výše, každoročně se dělá pře- A lidé se na výstavě na to ptají. Srnec obecný je
hlídka trofejí. Jedna pěkná byla v Kulturním domě samostatný druh zvěře a nikoliv mládě od jelena
v obci Popovice 16.- 17. března 2011. Co bylo lesního. Jelenům a srncům nevyrůstá každý rok
k vidění? Byly to trofeje jelenů, muflonů, srnců, jedna výsada. Například jelen desaterák může být
zvěře černé apod. Zvěř je rozdělena do věkových ve 3. roce života, více nedosáhne. Bude jen větší
kategorií I, II, III. Toto rozdělení stanovuje vyhláška hmotnost paroží. Toto bude mít třeba do 12 let
Ministerstva zemědělství České republiky a slouží věku, kdy bude na vrcholu. Jakmile bude stárnout,
k plánování věku zvěře, která má být v honitbách paroží začne slábnout a výsady ubývat. Vše záleží
a určují se jejich minimální a maximální stavy. na genetické výbavě každého jedince a na kvalitě
Věk se určuje převážně z obrusu chrupu a srůstu stravy. Muflon, kozy bezoárové a kamzík nemají
lebečních švů. Každá trofej je hodnocena. Exis- parohy, ale rohy. Parohy jsou kosti, které každotují mezinárodní srovnávací tabulky body CIC. ročně nově vyrůstají z pučnic, co mají srnci a jeleU paroží se hodnotí délka lodyh, délka a množství ni na hlavách. Kdežto rohy jsou tvrdá zrohovatělá
výsad, perlení na lodyhách, průměr a hmotnost. kůže. Neustále dorůstá. Má na sobě příčné vrypy,
Jaro/2011
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na jejichž základě zhruba určíme i věk zvěře.
V zimě přirůstají pomalu a vrypy jsou zhuštěné
na rozdíl od letního růstu. Obdobně jako letorosty
u dřevin. Dalo by se o trofejích psát ještě hodně,
ale lepší je, když se každý, co má blízko k přírodě,
osobně přijde na takovou výstavu podívat. Uvidí
hodně zajímavého, může se podívat do stánků
s mysliveckým zbožím, pochutnat si na mysliveckých specialitách, potkat se známými, které třeba již dlouho neviděl, Pravdou je, že se z těchto
každoročních výstav stává i společenská událost.
Organizátor - Okresní myslivecká rada ČMMJ se
těší na vaši návštěvu.
místopředseda a jednatel MS Cerony Babice,
Mário Mikulka

Kalendárium:
11. 3. 2011 Káně rousná odlétá do svých severských hnízdišť
12. 3. 2011 Středně staří jeleni shazují paroží
13. 3. 2011 Začíná kaňkování psíků mývalovitých
14. 3. 2011 Jarní tah sluk
16. 3. 2011 Začínají kvést sasanky
17. 3. 2011 Setkáváme se s mladými zajíčky
18. 3. 2011 Hnízdí husa velká
19. 3. 2011 Vyséváme stratifikovaná semena habru, javoru, jírovce a jeřábu
20. 3. 2011 Hnízdí kachna divoká
23. 3. 2011 Páření ondater

RYBÁŘI
Máme tu nový rok, nové
úkoly a nová předsevzetí. Tak,
jako každému z vás i nám se
určitě nepodaří splnit všechno
do puntíku! Pokusíme se s tím
poprat, jak nejlíp budeme moci.
Začnu plánem naší činnosti na
rok 2011.
Po dobu zimních měsíců
jsme prováděli prořezávku stromů na revíru Babice 1. To se dělo
pod bedlivým dohledem Povodí Moravy a odboru životního
prostředí. Stromy, které jsme
mohli pokácet a nebo upravit,
jsme měli označeny. Dáváme
tím prostor mladým a zdravým
porostům a taky tím omezujeme riziko zranění nás všech,
co se kolem vody pohybujeme.
Tuto akci musíme zvládnout do
konce března, kdy už nám jaro
v plné zbroji klepe na dveře.
V dubnu se uskuteční Rybářský kurz pro dospělé uchazeče
v Uherském Hradišti. Místa
jsou stále volná a i vy se můžete
stát tichým bláznem. Informace získáte na nástěnce naší
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MS Babice a na internetových
stránkách www.rybariuhbabice.
estranky.cz
V květnu budeme pokračovat v brigádnické činnosti,
se kterou se pojí i příprava na
měsíc červen, kdy nás čeká Dětský rybářský den a Rybářské
závody na revíru
Babice 1 a Babice 2.
V červenci a srpnu si uděláme prázdniny – kromě pár
dnů v srpnu, kdy se uskuteční
Rybářská zábava se skupinou
Halogen.
Po menší pauze nás čekají
měsíce září a říjen. Tady opět
na chvíli probudíme brigádnickou činnost, kterou posledního
října ukončíme!
Listopad bude měsícem hodnocení a příprav na rok 2012,
ve kterém nás budou čekat další
cíle a výzvy.
V měsíci prosinci nás čeká
příprava na volby do výboru
MRS, o.s. MO Uh.Hradiště MS Babice a závěrečné shrnutí
roku 2011.
Jaro/2011
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co nám pomáhali či pomáhají v naší činnosti.
Ať už jsou to sponzoři, kamarádi a hlavně naše manželky a přítelkyně, které s námi mají velkou
trpělivost.
S pozdravem „Petrův zdar!”
Dostálek Dušan člen MRS, o.s. MO Uh.Hradiště - MS Babice

Pozvánka na akce MRS, o.s. MO Uh.Hradiště - MS Babice v roce 2011
4. 6. 2011
18. -19. 6. 2011
12. 8. 2011

Rybářské závody mládeže na revíru Babice 2
Rybářské závody na revíru Babice 1 a Babice 2
Rybářská zábava se skupinou Halogen

HLEDÁME PRACOVNÍKA PRO OBSLUHU PÁLENICE
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ PÁLENICE BABICE
HLEDÁ PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU PÁLENICE.
SEZÓNA PÁLENÍ TRVÁ VĚTŠINOU OD ŘÍJNA DO KONCE PROSINCE.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT U PŘEDSEDY ZAHRÁDKÁŘŮ NA ADRESE:
STALZER JOSEF, NOVÁ ULICE 454
NEBO NA TELEFON: 572 585 420.
PŘI VĚTŠÍM POČTU UCHAZEČŮ BUDE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.
MÍSTNÍ ZÁJEMCI MAJÍ PŘEDNOST.

Listárna
O místním referendu
Vážení čtenáři Babického zpravodaje,
chtěli bychom Vám společně – „Nezávislí“
a „Volba pro Babice“ - nyní shrnout naše důvody
proč odmítáme, aby naše obec financovala stavbu
babického přístaviště. Objektivně uznáváme, že pro
přípravu přístaviště bylo vykonáno hodně práce.
Ale při troše rozmyslu, by tato práce v tak velké
míře nemusela být vynaložena.
Je zřejmé, že velký zájem na rozvoj Baťova kanálu
má kraj a taky Evropská Unie. Toto je možné dokumentovat prohlášením hejtmanů, které vzniklo na
letošním lednovém setkání hejtmanů v Brně, kde
zaznělo:
„Baťův kanál je pro nás prioritou, kterou promítneme to do svých strategických dokumentů
a budeme ve střednědobé perspektivě několika let
hledat každou možnost jak pomoci v rozvoji Baťova kanálu“.
Jaro/2011

Nechápeme, proč má být u tak exponované
stavby, která není primárně určena babickým občanům, zainteresovaná jen tak malá obec jako jsou
Babice. Je známo, že přístaviště má stát 15 miliónů
korun.
Z toho 11,5 miliónů má být dotace a 3,5 miliónu
podíl z obecního rozpočtu. Evropská dotace je sice
velkým lákadlem, ale jsme přesvědčeni, že částka
3,5 miliónu korun je pro obecní rozpočet hodně.
Tři a půl miliónu může být podle našeho přesvědčení využito mnohem lépe.
Pokud kraj přístaviště chce, ať si jej zafinancuje.
Třeba z evropských fondů. Podle našeho názoru je
pro obec dostačující, když se na stavbě přístaviště
bude podílet tím, že dá bezplatně k dispozici svůj
pozemek. Existuje však ještě mnoho dalších důvodů, které mluví pro to, aby se přístaviště z babických
peněz nestavělo.
1. Bude to nekvalitní stavba.
Na začátku byl projekt přístaviště odhadnut na
15 mil.Kč. Ale dva nezávislé odhady mluvily
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o 30 miliónech korun. Možná tyto odhady byly
nadsazené, ale stejně možné je říci, že odhadovaných 15 miliónů bylo zase podhodnoceno. Krátce po volbách (prosinec 2010), měla
projektová firma HVJ svůj odhad v řádu 20
miliónů korun. Proto začala ihned tato firma
na nátlak odpůrců stavby, snižovat náklady
v projektu levnějšími řešeními a tím pádem
méně kvalitními objekty. Začalo se opět mluvit o 15 miliónech, ale nikdo již nahlas neříká,
co všechno se muselo změnit, aby se stavba do
této částky vešla. Ve skutečnosti se tak jedná
o jiný a méně kvalitní projekt než byl původně
navrhnut.
2. Nezískání dalších dotací.
Skeptici straší, že pokud stavbu odmítneme, odmítneme tím i dotaci. Říkají, že obec
v budoucnu nezíská žádné další dotace. Podle
našich informací je sice dotační politika velmi
byrokratická, avšak jednotlivé projekty se posuzují každý zvlášť bez ohledu na dřívější nebo
budoucí projekty. Proto si myslíme, že tento
argument je jen účelově zastrašující a nepravdivý.
3. Ochrana přírody a vzhledu krajiny.
Proti přístavišti jsou rovněž ochránci a milovníci
přírody, kteří tvrdí, že panenská krajina kolem
kanálu bude znehodnocena průmyslovým komplexem. Kolik průmyslových zón již v Babicích
máme? Hamé, fotovoltaika, družstvo, „valenťácký“ areál a nyní má přibýt ještě přístaviště. Plánuje se, že přístaviště má být v provozu jen polovinu roku, ale „hyzdit okolí“ bude celý rok.
4. Zastávka v polích.
Příznivci přístaviště srovnávají Baťův kanál
s kanály v Nizozemí a jiných zemích a dávají nám tyto vodní cesty jako zářný příklad pro
vybudování babického přístaviště. Ale nizozemské kanály, které procházejí historickými
městy s množstvím památek a s vybudovanou
turistickou infrastrukturou, se nedají srovnávat
s turistickou infrastrukturou na Baťově kanále a obzvlášť v Babicích. Samotný Baťův kanál
sice prochází krásnou přírodou, avšak turistické
atrakce jaksi na této trase chybí. Babická zastávka uprostřed polí není a nemůže být tak atraktivní, jako zastávky nizozemské.
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5. Pojištění.
Hodně se diskutuje o pojištění stavby. Stavba
sice může být pojištěna, ale ne proti povodni.
Žádná pojišťovna v této lokalitě stavbu proti
povodni nepojistí! V pojistce mohou být zahrnuta různá rizika, ale povodeň ne.
6. Prodej přístaviště po pěti letech.
I tato akce je velmi nejistá. Přístaviště je koncipováno jako nevýdělečné. Není proto zpracována žádná ekonomická studie, která by z hlediska ekonomiky provoz přístaviště doporučila.
Vůbec není jisté, že se za 5 let najde kupec, který objekt odkoupí za takovou cenu, aby došlo
k navýšení obecního majetku (ve smyslu za
3,5 miliónu získat 15 miliónů). Klidně se může
stát, že zaplatíme dvojnásobek a objekt prodáme
jen za 5 miliónu a rázem bude obec ve ztrátě.
A to jsme ještě nezačali počítat nutné provozní
náklady přístaviště.
7. Nová pracovní místa.
I tento argument příznivců přístaviště není tak
silný, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Počítá se se dvěmi pracovními místy na 6 měsíců
v roce. To znamená jen jedno plnohodnotné pracovní místo na rok. A je potřeba si uvědomit, že
zbylého půl roku budou tito 2 lidé bez práce.
Vážení babičtí občané,
ze všech těchto důvodů financování přístaviště
z obecních prostředků nedoporučujeme. Zastáváme názor, že babičtí občané by měli o financování stavby přístaviště rozhodnout sami v místním
referendu. Podpořme proto společně uspořádání
místního referenda.
Nezávislí a Volba pro Babice.
Jelikož se jedná o velmi diskutované téma,
požádala redakční rada o vyjádření i druhou
stranu. Čtenáři tedy mohou porovnat obě stanoviska.
Nekvalitní stavba – Projekt byl upravován
zejména z toho důvodu, že žádost o dotaci byla
podávána jen s hrubou studií (studie pracuje jen
s hrubě odhadnutými položkami – ať už měřítkovými, či rozpočtovými). Každý trochu technicky
erudovaný člověk ví, že studie je něco zcela jiného
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než projektová dokumentace. Samotná projektová
dokumentace pak byla zpracovávána již na základě
přesných údajů.
Nezískání dalších dotací – U každé větší dotace
je potřeba doložit, jaké podobné akce již obec realizovala a jaké má tedy zkušenosti s vedením a realizací obdobných projektů. Tyto zkušenosti jsou pak
bodově hodnoceny a potažmo tak také rozhodují
o získání či nezískání dotace. To je známo každému, kdo již podobnou žádost o dotaci někdy zpracovával, evidentně však ne laické veřejnosti.
Ochrana přírody a vzhledu krajiny – V lednu letošního roku byl schválen nový územní plán.
V něm je plocha přístaviště vedena jako plocha
pro vodní dopravu nikoliv jako průmyslová zóna
a zásah do krajiny je minimální (stavby je možné
v případě nutnosti odstranit). Pokud se týká ochrany přírody, té by jistě nemalou měrou pomohlo
i to, kdyby zastupitel obce, člen Nezávislých, i přes
přísný zákaz (každoročně) nevypaloval trávu právě
na břehu Baťova kanálu, na což již několik občanů
vedení obce upozornilo.
Zastávka v polích – Pokud by každý ke zbudování čehokoliv přistupoval s tím že: „turistické
atrakce jaksi na této trase chybí“ pak by zřejmě
nebylo vybudováno nikdy nic. Obzvláště v Babicích
nemůže být o stavbě v polích ani řeč. Vždyť přímo
kolem Baťova kanálu vede cyklostezka, je tu občerstvení se sociálním zázemím, možnost koupání,
rybaření, rekreace. Pokud by se v uplynulém obdo-

bí přistupovalo k těmto stavbám stejně – opravdu
by tu nebylo nic. A co se zvýšení atraktivnosti týče
– každý může přispět k tomu, aby se kulturní a společenské dění v naší obci rozvíjelo a bylo co návštěvníkům nabídnout. A tady mohou i zastupitelé
přijít s oživením a aktivitou.
Pojištění – Není pravda, že žádná pojišťovna
stavbu nepojistí proti povodni. Například Česká
pojišťovna je schopna přístav pojistit i proti povodni.
Prodej přístaviště – Přístaviště je koncipováno
jako nevýdělečné proto, že jsou tak nastaveny podmínky získání dotace. Do budoucna se pak samozřejmě počítá s tím, že si na sebe objekt vydělá.
Není také pravdou, že není zpracovaná žádná ekonomická studie. Tato studie je součástí marketinkové analýzy, která se podávala jako součást žádosti
o dotaci.
Podsouvání toho, že bude přístav stát dvojnásobek je nekorektní informace, protože bylo jasně
řečeno, že pokud cena stanovená výběrovým řízením bude citelně vyšší než oněch 15mil. Kč – akce
se realizovat nebude.
Nová pracovní místa – Obec pravidelně na letní
sezónu zaměstnává lidi, kteří jsou vedeni v evidenci
úřadu práce (většinou dlouhodobě) a kterým získání
byť jen úvazku na půl roku značně ulehčí život.
M. Maňásek, M. Litoš, V. Kraváček, J. Bajaja,
J. Pištěk, J. Daněk, M. Býček, J. Juráň, P. Horňák

SETKÁNÍ CHALŮPČANŮ
25. června 2011 – Kulturní dům Babice, ve 13:00 hodin
Protože se blíží termín našeho setkání, a toto je poslední číslo zpravodaje vydaného do uvedeného termínu, prosím přijměte několik informací.
Na tuto akci budou v pozdějším termínu připraveny pozvánky. Pozváni budou všichni bydlící
v Chaloupkách v současnosti, ale samozřejmě i ti, kteří se tam narodili a již zde z různých důvodů
nežijí. Poprosíme proto ty, kteří v obci bydlí, aby pozvali své příbuzné (sourozence, bratrance, sestřenice, ale i sousedy a přátele), jejichž adresy mají.
Také prosíme všechny z vás, kteří máte doma jakékoliv fotografie z Chaloupek – ať již domků,
veřejných prostranství, ale i dětí a dospělých, abyste je přinesli na Obecní úřad paní Marii Šuranské,
která je ofotí a vrátí vám je zpět. Bude z nich připravena výstavka ve vestibulu kulturního domu.
Bude ustaven přípravný výbor pro organizování této akce. Počítáme se zajištěním bufetu, kde si
mohou účastníci zakoupit malé občerstvení, ale i s tím, že se mohou všichni „přespolní“ podívat do
Chaloupek, ale i po obci. Společně posedíme, pobavíme se a jistě nám spolu bude dobře a prožijeme
pěkné sobotní odpoledne.
Těšíme se na setkání.
Za přípravný kolektiv: Anežka Kolářová
Jaro/2011
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Sport a kultura
DĚTSKÝ BAZÁREK
Bazárek se v naší obci konal
pravidelně 2x za rok - na jaře
a na podzim v přísálí Kulturního
domu.
Poslední roky ale věciček přibývalo a bylo víc práce, času a starostí jej pořádat. Tímto bych chtěla poděkovat maminkám Martině
Horňákové, Radce Doležalové,
Věrce Janečkové a Janě Salvetové
za jejich čas, práci, který bazárku
věnovaly a pořádaly. Byly pro mě
vzorem a inspirací udělat bazárek
v sále Kulturního domu ,,trochu
jinak“ s tím, že si každá maminka bude prodávat oceňované věci
sama, a tak si může disponovat
s cenami věcí.
Letos se bazárek konal
26. března dopoledne od
8 do 12 hodin. Zúčastnilo se 35
prodávajících nejen z Babic, ale

i celého okolí.
Maminky měly své věci a hračky na 60 stolech - celý sál Kulturního domu. Zájem byl tak velký, že nestačil ani počet 60 stolů
a proto se bude konat ještě na
jaře 21. května a na podzim
24. září.
Všichni byli moc spokojení,
jak prodávající maminky, pro které bylo příjemné sobotní dopoledne odreagování od každodenních starostí, tak nakupující, kteří
si za nízké
ceny nakoupili mnoho věciček a pěkné
zboží - např.
dětské kolo,
odrážedla,
kočárky, autosedačky, chodítko, atd.
Vy b r a n é

peníze za prodejní místa (1 stůl
- 20,- Kč) slouží dětem v knihovně – např. na nákup stolních her,
puzzle, pexesa aj.
Velký Dík patří panu starostovi za jeho ochotu a pomoc bazárek uspořádat.
Doufám, že i nadále zůstane
účast tak vysoká, všichni spokojení a stane se z toho v Babicích
tradice.
Majka Železníková

BURZA DęTSKÝCH VęCÍ
(OBLEþENÍ vÿetnĚ vĚtších velikostí ,,Anglie,, KOþÁRKš, AUTOSEDAþEK,
HRAþEK, SPORTOVNÍCH POTŏEB, ATD.)

Prodávající budou své vĚci prodávat sami!!!

KDE: Sál Kulturního domu v Babicích
KDY: Sobota 21. kvĚtna 2011 od 8:00 do 12:00 hodin
Prodejní místo si zarezervujte do 16. kvĚtna 2011, SMS zprávou na tel. 604 760 126
Nebo na emailu : majazelezo@seznam.cz
Poplatek za 1 stŢl 20,- Kÿ
PŏIJĎTE SI NAKOUPIT, ZA NÍZKÉ CENY!!!! ZA PODÍVANOU, TO URþITę STOJÍ!!!!
strana 22

Jaro/2011

Babický zpravodaj

PÁR SLOV O DIVADELNÍM
SOUBORU „TYJÁTR“:
Divadlo TYJÁTR vzniklo 2. 2. 2002, kdy se pár
nadšenců rozhodlo začít dělat divadlo v Otrokovicích. Nejprve začínalo pár členů a v současné
době čítá soubor 25 členů. Vedoucím a režisérem
Jaro/2011

souboru je Radek Chmela. Divadlo nabízí pohádky, komedie, pořady pro děti, vystupuje pravidelně na akcích města. V loňském roce, na Den dětské knihy, zhlédly představení - pohádku Kdo se
bojí nesmí do lesa tohoto souboru i babické děti
1. – 4. tříd.
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KROJOVÝ PLES
V sobotu, dne 5. února 2011, uspořádala hodová
chasa spolu s obcí Babice opět po několika letech
Krojový ples. Nekoná se totiž pravidelně, letos byl
od devadesátého roku pátý.
Ozdobou sobotního večera bylo zatančení České besedy, kterou mělo na svědomí
šestnáct párů, po osmi z Babic
a Nedakonic. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba
Boršičanka. Přizváni byli také
hosté z Dolních Bojanovic
a Moravské Nové Vsi, kteří
ale bohužel na poslední chvíli svou účast odřekli.
Českou besedu jsme začali nacvičovat v listopadu
pod vedením pana Zdeňka
Kroči. Scházeli jsme se vždy
každou neděli kromě Vánoc.
Veškerou organizaci jsme si
všichni rozdělili mezi sebou,
takže se zapojila celá omlazená babická chasa. Bylo to pozvání hostů, zajištění
sálu, muziky, bufetu, předprodej vstupenek a hlavně bohatá tombola.
Když už bylo úplně všechno nachystané a připravené, doufali jsme jen v hojnou účast návštěvníků plesu, což se nám vyplnilo. Na letošním
krojovém plese se sešlo dohromady 200 lidí, včet-
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ně všech krojovaných, z čehož jsme měli všichni
velkou radost. Přece jen nás to stálo mnoho sil,
nervů a volného času. Po vydařeném odtančení České besedy, za kterou nás všichni odměnili
bouřlivým potleskem, následovala volná zábava.
Překvapením večera bylo
taneční představení břišních
tanečnic Šaryhan.
Po úspěšném absolvování
našeho krojového plesu jsme
na oplátku také přijali pozvání na Krojový ples v Nedakonicích, který se konal o týden
později.
Velké díky patří zejména
obci Babice za finanční příspěvek na uskutečnění tohoto plesu, všem sponzorům,
kteří věnovali věcné dary
do tomboly, panu Kročovi,
babické chase, všem rodičům za nachystání krojů,
tanečníkům z Nedakonic
a také všem zúčastněným
návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit.
Všichni jsme velmi rádi, že se tento Krojový
ples 2011 vydařil a už se těšíme na další rok, kdy
se bude pro změnu tancovat Moravská beseda.
Všechny Vás srdečně zveme a věříme, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu.
za babickou chasu Martina, Petra, Marek
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SPOLEČENSKÝ PLES KSČM
Dne 4. 3. 2011 se v naší obci konal společenský ples, který pořádala KSČM. K tanci a poslechu hrála všem známá skupina MADUSONG.
Velmi příjemnou atmosféru podtrhl výborně
zásobený bufet, který zajistil pan Blaha. Dobře se
bavili místní i přespolní hosté. Všem pořadatelům a sponzorům patří dík za ochotu a obětavost
při organizaci plesu.
Věra Janečková

ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU Z BZINCŮ A BABIC
V sobotu 19. března proběhl 6. ročník dětské
pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku. Tentokrát byla
soutěž opravdu netradiční. O trofej slavíčka se utkaly děti z Babic a slovenských Bzinců pod Javorinou.
Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Propojení
generací“, který je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Fondu Mikroprojektů spravovaného
regionem Bílé Karpaty.
Celé odpoledne mělo velmi dobrý program
a ti co přišli, strávili v kulturním domě několik příjemných hodin. Kromě 25 soutěžících vystoupila
cimbálová muzika Burava z Topolné s vynikající
zpěvačkou Lucií Křížkovou. Muzika doprovodila i vystoupení babické Kalinky. Bzinečtí přivezli
nejen písničky typické pro jejich kraj, při kterých
je doprovázela harmonika, ale i vtipné pohádkové
pásmo sestavené z tvorby jejich rodačky, spisovatelky Ludmily Podjavorinské.
Samotná soutěž byla rozdělena do tří kategorií.
Děti do sedmi let věku, v druhé kategorii to byly
děti do deseti let, ve třetí nad deset let. Kromě dětí
z Bzinců a Babic byly mezi soutěžícími i děti z Traplic, Kudlovic, Jankovic, Napajedel a Spytihněvi.
Jednotlivé soutěžní bloky byly propojeny vystoupeními dětí ze Bzinců, spytihněvské Rosenky, Kalinky
a již zmiňované cimbálovky.
Odborná porota, která hodnotila soutěžící děti,
byla také mezinárodní. Za moravskou stranu v ní
zasedli Anna Maděričová, Ing. František Maňásek,
Martina Vranková, slovenskou část zastupovali
Oľga Pašková a Josef Malínek. Programem provázeli Eva Palánková a Marek Šimčák.
A jak samotné klání dopadlo? Vítězkou I. kategorie se stala Kristýna Hejdová z Kudlovic, na druJaro/2011

hém místě skončila Adéla Adámková ze Spytihněvi
a třetí byla Josefína Chytilová rovněž ze Spytihněvi.
V II. kategorii se na prvním místě umístnil Ondřej
Březina z Traplic, druhá byla Margaréta Ševčíková
z Bzinců pod Javorinou, třetí Kristýna Kašná z Kudlovic. Mezi nejstaršími dětmi vybojovala prvenství
Veronika Filípková z Jankovic a za ní se umístnila
děvčata z Bzinců pod Javorinou Vanesa Znachorová a Klára Malinková.
Děti byly odměněny nejen medailemi a diplomy, ale všichni soutěžící obdrželi také upomínkový
předmět – keramického slavíčka, jehož autorkou je
babická keramička Jana Hastíková.
Velké poděkování patří hlavním organizátorkám
soutěže Báře Havlíkové, Martině Palánkové, Evě
Obdržálkové. A to za nejen za to, že soutěž pečlivě
připravily, ale hlavně za jejich celoroční práci dětí
v Kalince. Pod jejich vedením se děti učí nejen písničkám a tancům, ale také lásce k jejich kořenům.
Po páté hodině se začal sál kulturního domu
vyprazdňovat. Naše děti se rozloučily se slovenskými
a už se mluvilo o novém ročníku slavíčka. Doufejme, že se najde dostatek ochotných lidí, kteří s organizováním této akce pomohou. Letos k nim patřily i členky babického Klubu důchodců, za což jim
děkujeme. Trochu smutné bylo, že se na tak pěknou
akci, kromě starosty, přišel podívat jen jeden zastupitel. Někomu to nemuselo vyjít, ale že by opravdu
neměl čas ani jeden ze bývajících třinácti?

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTěEDKģ FONDU MIKROPROJEKTģ SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ V BABICÍCH
BŘEZEN – ČERVEN 2011
1. 4.
30. 4.
1. 5.
8. 5.
14. 5.
21. 5.
4. 6.
11. 6.
25. 6.

Noc s Andersenem
Slet čarodějnic a stavění máje
Koncert THE MOOD
Den matek - divadelní představení
Beseda u cimbálu – společná akce obcí Babice a Bzince pod Javorinou
Dětský bazárek
Dětský den
Beseda u cimbálu – společná akce obcí Babice a Bzince pod Javorinou
Setkání Chalůpčanů
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA,
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH A NA www.babice.eu !

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
20. března 2011 proběhl II. ročník turnaje ve stolním tenise.
Pořadatelem byla sportovní komise a babický oddíl stolního tenisu. Tento sdružuje kolem dvaceti zájemců, kteří se schází při trénincích každé úterý v kulturním domě. Je dobré, že do něj patří
hráči všech věkových kategorií a to od 10 do 73 let.
Na turnaji se utkalo celkem 12 hráčů. Hrálo se systémem každý
s každým na 3 vítězné sety.

Výsledky na prvních třech místech :
1. místo:
Petr Macháček
2. místo:
Libor Čevela
3. místo:
Petr Lanšperk

Příjemné prožití
velikonočních svátků
přeje
redakční rada zpravodaje
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Inzerce
I vy se můžete zúčastnit a přispět tak k vytvoření rekordu.
„Sběrací místa budou pro region v Uherském
Hradišti v redakci Slováckého deníku (u Masarykova náměstí), na Zimním stadionu v restauraci pana Vaďury a TIC v Buchlovicích od středy
30. března do pátku 1. dubna do 12.00 hodin.
Od dárce príjímáme obsah 0,7 l v uzavřené
omniovce podepsané výrobcem a odkud. Pokud
se objeví ve vaší obcí k darování více jak deset
vzorků, tak si pro ně osobně prijedeme.
Přispěním pomožete společně s dalšíma regionama Slovácka k vytvorení Českého rekordu
v počtu najvjacaj sejítých vzorků kysaného zelá
na jednom místě pri sútěžním klání.
Děkuju moc za pomoc:-):-):-)“
Zdraví Tonda Vrba,
hlavní „zelový“ pořadatel.
kontakt: tel: 518 329 148, 608 813 592,
e-mail: vrbaa@seznam.cz
Obþanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s obecním úĜadem Babice
poĜádá

9 letního a zimního obleþení
9 lĤžkovin, prostČradel, ruþníkĤ, utČrek, záclon, látek

Firma Gasol Babice nabízí
půjčování vertikutátoru
(odstraňuje odumřelé části rostlin,
provzdušňuje trávník)
Podrobné informace získáte osobně
nebo telefonicky po- pá od 7 do 15:30hod.,
tel. 572 585 204, 572 585 815, 606 727 962

9 domácích potĜeb – nádobí bílé i þerné, skleniþky –
vše jen funkþní
9 peĜí, péĜových a vatových pĜikrývek, polštáĜĤ, dek

Sbírka se uskuteþní
6. 5. od 14:00 do 18:00hod
7. 5. od 8:00 do 10:00hod
ve sbČrném dvoĜe
vČci zabalte do igelitových pytlĤ þi krabic
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STALO SE...
Klub důchdců

6. leden 2011 - Beseda
s Ing. Miloslavem Hrdým

3. únor 2011 - Beseda s panem
1. březen 2011 - Beseda s Jiřím
Janů na téma zpěvné ptactvo Jilíkem nad knihou Jdu Slováckem
krásným II.

5. březen 2011 - Vítání občánků na OÚ - do života byli slavnostně vítáni Marek Bohun,
Zuzana Valentová, David Balcárek a Dominik Falta

5. březen 2011 - Fašanková obchůzka dědinou, Končinová zábava s pochováváním basy

19. březen 2011 – Zazpívej slavíčku z Bzinců a Babic
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27. 3. 2011- Výroční schůze
holubářů
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