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BABICE
ZVÍTĚZILY V KRAJSKÉM KOLE
SOUTĚŽE VESNICE ROKU
Vážení občané,
s potěšením vám chci oznámit, že se Babice staly „Vesnicí Zlínského kraje
roku 2015“ a Muzeum Myslivců a pytláků získalo ocenění „Zlatá cihla“ v kategorii rekonstrukce staveb venkovské zástavby.
Chtěla bych poděkovat těm, kteří se podíleli na prezentaci života a aktivit
našich občanů v den návštěvy hodnotící komise.
Toto ocenění je zúročením několikaleté práce mnoha občanů, a zejména bývalého starosty pana Miloslava Maňáska.
Děkuji vám všem, kteří přispíváte k tomu, že se nám
v Babicích dobře žije.
Mgr. Martina Horňáková, starostka obce
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Uvítání hodnotící komise Vesnice roku Zlínského kraje
Vítáme vás zase
v předpoledním čase.
Jak uvítat porotu,
když všichni mají robotu?
Projeli jste po dědince
a skončili Na Mýtince.
Nejčastěji najdete tu o víkendech myslivce,
dneska se tu sešly ale spolky z celé vesnice.

HOLUBÁŘI
Tajné psaní, start, cíl, návrat,
to našim holubům nedá nikdy zabrat.
b t
Šak naši holubáři obavy nemají,
na cesty své holuby často vysílají.

FOTBAL
Na hřišti je tráva pěkná zelená,
však v Babicích fotbal něco znamená.
A že fotbalisti nehoní jen po hřišti balóny
óny
svědčí jejich čerstvý postup – no vrchol této sezóny.
HASIČI
Malý, velký, holka, kluk
– v hasičárně mají scuk.
Všechno co se učí, v praxi zúročí,
opravdu to umí,
při zásahu profíci pak na ně jenom čumí.

TJ SOKOL
Svaly na nich jenom hrají
vedle hřiště sokoli posilovnu mají.í.
Ti co mají roků méně,
a jsou ještě kuřátka,
těm stačí jen tělocvična,
příroda a pohádka.

MYSLIVCI
V neděli jen marně hledá
žena svého myslivce,
muž na sobě znát nic nedá,
krmí bažantí slepice.
Chlapi řekli brigáda,
(vlez mně ženo na záda)
práce doma odpadá.
SRPDŠ
Kde by škola, školka byla
bez tohoto spolku,
zajišťují karnevaly, plesy, lyžák,
všechno bez okolků.
Pro někoho SRPDŠ
jsou jen písmena,
ale pro nás jejich práce
hodně znamená.
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KLUB DŮCHODCŮ
Když babičák dosáhne
váženého věku,
nenazuje bačkory,
nehledá teplou deku.
V našem klubu důchodců
pokaždé je legrace
z váženého babičáka
aktivní je důchodce.
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VČELAŘI
Že je medu zapotřebí
ví babičtí včelaři
jako včelky pracovití,
všechno se jim podaří.
ZAHRÁDKÁŘI
Na Krájance zahrádkáři,
dobře se jim ve všem daří.
Suší jabka, pálí kvas,
ale vždycky najdou čas
o moudra se podělit,
mladé něco přiučit.

BAŇA
Není Baňa jako baňa,
z jedné se dá pít
a ta naša ukazuje,
jak se tu dá žít.
Zpívat, tančit, užít legraci
to mají na akcích za práci.

RYBÁŘI
Rybička maličká
po vodičce plave,
ani se jim nechce
do jiného kraje.
Mají se tu velmi dobře,
e,
potěru se zadaří,
hýčkají je totiž u nás
malí, velcí rybáři.
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KALINA A KALINKA
Veselou písničkou
vítaly vás děvčice,
co poznávají zvyky předků
v Kalině a Kalince.
Zatančí, zazpívají, zajuchají vesele,
potěší všechny folklóru přátele.
Šak Kalina i Kalinka
to je velká rodinka.

HODOVÁ CHASA
Třetí říjnovů sobotu
není času na robotu,
hodová chasa, děti, ženáči,
celé dva dny na hodách v kroji protančí.
Letos se těšíme velice,
protože oslavíme 90 let trvání
babické hodové tradice.
Ani v zimě chasa nezahálí
Slováckem se nese,
že nejlepší zábava je
v Babicích na krojovém plese.
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K Vesnici roku – rozhovor se starosty
2. června 2015 – datum, které se zapíše „velkými písmeny“ do dějin Babic. V toto úterý převzala starostka obce Mgr. Martina Horňáková
z rukou hejtmana Zlínského kraje titul Vesnice
roku Zlínského kraje pro rok 2015. Následně
vyšla tato zpráva v mnoha novinách i televizních zprávách. Rovněž rozhovory se starosty –
jak předcházejícím Miloslavem Maňáskem, tak
současnou starostkou - byly zveřejněny. Novináři se ptali na spoustu věcí týkajících se obce
ve spojitosti s tímto významným oceněním. My
jsme se za Babický zpravodaj obou poptali i trochu osobněji.
1.Když se řekne naše Babice, co Vás první napadne?
Miloslav Maňásek:
Babice jsou pro mě opravdu rodnými, vždyť
naše rodina tady žije od roku 1780, jak jsme se
díky sestavenému rodokmenu dopátrali a mám
je opravdu hluboko v srdci. Prakticky tady znám
každého obyvatele a rád se zajímám i o historii
jednotlivých rodů.
Martina Horňáková:
Úplně to nejzákladnější: domov – rodiče – děti
– prostě rodina.
2.Které místo v Babicích bylo pro vás v dětství
tím prostě „nej“?
Miloslav Maňásek:
Jednoznačně Záhumení, Vrankovo humno,
Škarpa, Žleby. Každé z těchto míst bylo pro mě,
a nejen pro mě, hotovým dětským rájem. Záhumení – to je jasné, tam jsem byl doma a spousta
kamarádů na dosah. Škarpa (možná už se tolik
tento název pro svah od železniční tratě teď nepoužívá, ale pro naši generaci je to prostě Škarpa) byla místem, kde se dalo dělat tolik věcí,
a to jak v létě, tak v zimě. Ke Škarpě jsme chodívali Nekázancem, kdy cesta pokračovala dál
přes hlavní silnici a pod tehdejším mostem až k
Josefkovi. Využívali jsme hlavně levé strany od
mostu, která byla dost vysoká, dlouhá i široká.
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V létě jsme tu měli fotbalové hřiště, a když v ní
bylo dost vody, sjížděli jsme ji na vaštrokoch.
V zimě tady byla sáňkařská dráha i hokejové
hřiště, které jsme si dokonce nalajnovali, opatřili brankami a kabinami. I když byly jen z takových všelijakých papundeklů, v našich očích
byly opravdovskými. Nu a Žleby – ty nás lákaly
svou velikostí a zákoutími, kde se dalo provozovat tolik her. O každém z těchto míst by se dalo
hodně vyprávět, každé znamenalo pro dětskou
duši důležitý bod. Jsem rád, že kamarádství,
vzniklá v dětství, přetrvala až do dneška. Například s Pepošem Vrankovým, který byl tehdy pro
nás mladší kluky takovým „kápem“ a vzorem.
Martina Horňáková:
Záhumení, Nekázanec. Místa, kde jsme s kamarády prožili nejedno dětské dobrodružství.
Hodně jsme si hrávali přímo v ulici a pak u pomníčku M. Čevely u Trávníčkova potoka, kde
jsme stavěli „bunkry.“
3.A co v době dospívání? Kam jste v Babicích
rádi chodili?
Miloslav Maňásek:
Tělocvična, hřiště, klubovna. Protože jsem byl
sportovně založený, měl jsem tato místa obzvlášť
rád. Provozovali jsme různé sporty. Kromě fotbalu i dost netypické pro dědinu. Říkávali jsme,
že chodíme „do Sokola“ a poznali jsme tam například základy juda, boxu, házené … Vždycky
jsme měli zapálené vedoucí jako například Pepka Rozumkového (Didi), Klemu Hořínkového.
Martina Horňáková:
Měla jsem plno kamarádek, se kterými jsem trávila hodně času na hřišti a také v Nové ulici na
schodech u domů, kde některé z nich bydlely.
4. Když jste rozhodovali, kde budete bydlet,
byly Babice automatickou volbou?
Miloslav Maňásek:
Po svatbě jsme přemýšleli o několika možnostech
(hlavně kvůli mému zaměstnání, kdy jsem dojížděl do Přerova), ale nakonec zůstaly Babice. Nej-
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dříve jsme chtěli postavit dům v Zahradní ulici,
kde jsme na jednom z pozemků už měli i vykopanou studnu. Ale nakonec jsme zbourali polovinu
rodného domu, který býval docela velkou zemědělskou usedlostí, a postavili dům tady. Myslím,
že to bylo dobré rozhodnutí, protože jsme se
snadněji mohli postarat o rodiče, když bylo třeba.
Martina Horňáková:
Dá se říct, že jsem nikdy nemyslela, že bych žila
někde jinde než v Babicích. Tak jsem se přestěhovala jen z jedné strany obce na druhou, tedy
z Nekázance na Cerony.
5. Možná se vás i jiní ptali, co u nás ještě chybí.
Takže co osobně byste si přáli vy, aby se v Babicích udělalo? Třeba kdybyste měli možnost
použít i nějaký ten kouzelný proutek. Ono někdy i zdánlivě nereálné sny se stanou skutečností.
Miloslav Maňásek:
Jednoznačně je to tolik let diskutovaný obchvat
Babic, který už byl jednou tak blízko realizace.
Tato frekventovaná silnice trápí asi každého Babičáká a to nejen ty, kteří trpí bydlením v její
blízkosti.
Martina Horňáková:
Trápí mě zvyšující se provoz na hlavní silnici,
proto bych si velmi přála pro nás všechny, aby
se podařil obchvat obce. Mým dalším přáním
je, aby se nám podařilo opravit a upravit místní
komunikace a chodníky, které na to ještě čekají.
Ale toto je už „v našich rukou“, takže ke splnění tohoto přání věřím, že napomůžeme. Jinak při
poslední návštěvě základní školy jsem slyšela od
dětí jejich přání: „My bychom chtěly koupaliště.“

pili zástupci spolků Na Mýtince při prezentaci
obce v rámci soutěže Vesnice roku Zlínského
kraje. Bylo to takové dojemné, že se dalo tolik
lidí s nadšením dohromady a moc bych si přála,
aby to fungovalo takto i nadále.
7. A naopak: zabolelo vás něco?
Miloslav Maňásek:
Vždycky mě zabolí u srdce, když vidím vandalství – ničení a nevážení si práce jiných.
Martina Horňáková:
Trochu mě mrzí nezájem některých občanů
o akce, které se v obci pořádají. A hlavně to, že
někteří říkají, že se v Babicích nic neděje. Přitom
si myslím, že je z čeho vybírat. Také by bylo třeba, aby se o pořádání akcí více spolky domlouvaly a nestávalo se, že některý víkend se konají
i tři zajímavé, tak je pak pro návštěvníky těžké
být všude. Samozřejmě není mně ani lhostejné,
když dochází k ničení dopravních značek, autobusových zastávek apod.

8. Kdybyste měli člověku, který přijede do Babic poprvé a chce věnovat den jejich prohlídce, jakou trasu byste pro něj sestavili?
Miloslav Maňásek:
Myslím, že ta, která byla naplánována na letošní
setkání obcí s názvem Babice, byla velmi dobře
zvolená. Takže kulturní dům, sportovní areál,
základní a mateřská škola, přístaviště, Mýtinka.
Martina Horňáková:
Líbí se mně spousta míst u nás. Ale pokud bych
měla sestavit trasu pro návštěvu co je u nás
poprvé, tak pak by to byla tato: kulturní dům,
sportovní areál, základní škola, nová zahrada
mateřské školy, muzeum Na Mýtince, cyklo6. Je něco co vás v poslední době doslova mile stezka kolem Baťova kanálu.
polechtalo u srdce, pokud se týká mezilidských vztahů v naší obci?
9. A na jaké místo chodíte vy nejraději, když
Miloslav Maňásek:
máte třeba možnost v neděli po obědě si uděTeď mě napadá, že velice mě potěšilo, když se lat krátkou procházku?
vloni podařilo během jednoho týdne „udat“ Miloslav Maňásek:
všech sedm štěňat, které někdo v obci „odlo- Abych pravdu řekl, teď je pro mě největším odžil“. Je vidět, že slovo cit není pro většinu lidí jen počinkem každý den naše zahrada, když si zapouhým slovem.
pnu rádio, dělám práce co je potřeba nebo jen
Martina Horňáková:
tak posedím pod ořechem a poslouchám ptáky,
Byla jsem opravdu hodně dojatá, když nastou- kterých je tu opravdu hodně.
Léto/2015
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Martina Horňáková:
Protože bude 2. srpna slavnostní předávání titulu
Vesnice roku Zlínského kraje a koncem prázdnin
pak přijede komise celostátní soutěže Vesnice republiky (tady přesné datum ještě nevíme), budu
mít v létě pravděpodobně jen jeden týden a ten
10. Dovolenou potřebuje každý z nás. Jaká chceme s rodinou strávit někde u vody.
bude ta vaše letošní letní?
Miloslav Maňásek:
Děkujeme za rozhovor a ze srdce oběma přejeAsi bude trochu netypická. Jsme pozvaní na me, ať jejich dobrý vztah k naší obci jim zůstasvatbu, která bude v Maďarsku a tak si udělá- ne. A také hodně optimismu, protože i díky jemu
me i několik dnů dovolené spojené s prohlídkou se daří zvládat věci, které se zdají z počátku nezvládnutelné.
Budapešti.
Martina Horňáková:
To jdeme většinou na klidná místa v našem
okolí, obejdeme Dvojku, Uhliska, kolem kanálu
anebo přes Sušice a Kudlovice kolem hřbitova
zpět. Babice vidíme pak z jiných úhlů.

OÚ informuje
Jediné oficiální webové stránky obce Babice
najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky
stránek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat si odběr aktuálních zpráv – důležité
informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na
akce. Budete tak tyto zprávy dostávat přímo do
svého e-mailu.
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního
hřbitova v době pohřbu – zejména v době odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple, aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli, případně
vyčkali odjezdu smutečního vozu. Děkujeme.
Nájem smuteční síně činí 500 Kč a termín
pronájmu je potřeba si předem dojednat na
obecním úřadě. Smuteční rozloučení (občanský pohřeb) zajištěné obcí stojí 250Kč, cenu
církevního pohřbu si pozůstalí dojednávají
s panem farářem.
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu
je to částka 520 Kč/objekt/rok. Děti do tří let
a osoby nad 70let platí polovinu tj. 260 Kč/osobu/rok.
Svoz komunálního odpadu probíhá každý
čtvrtek v sudý týden tj. 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8.,
20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10.
Znovu apelujeme na majitele psů, aby při
venčení po svých psech uklízeli. Jednak je to
povinnost a také základní lidská slušnost.
Současně upozorňujeme na povinnost zastrana 6

platit poplatek ze psa, který činí 100Kč/rok/
psa.
Svoz plastů – první středa v měsíci: 1. 7.,
5. 8., 2. 9., 7. 10. Pytle na plasty dostanete
výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je
potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno,
protože svoz začíná již v 7:00 hod.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní
odpad (plasty, papír, sklo) ukládali jen do
kontejnerů k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství
plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů
v obci, ale přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
Sběr exponátů do Vesnického muzea –
pokud chcete věnovat či zapůjčit věci do této
expozice kontaktuje paní M. Šuranskou – tel.
572 585 061.
Na prodejnách Jednoty jsou schránky pro
„Náměty občanů k životu v Babicích“. Tak jak
nápis na nich vybízí, můžete do nich vhodit
své náměty nebo připomínky k životu v naší
obci. Jsou předávány k projednání radě obce.
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
2. 10. 2015.
Ve dnech 20. – 29. 7. 2015 bude oddělení matriky a pokladny na Obecním úřadě
v Babicích uzavřeno. Prosíme občany, aby si
své úřední záležitosti přišli vyřídit mimo tyto
uvedené dny.
Léto/2015
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USNESENÍ č. 3/2015
z jednání zastupitelstva obce ze dne 23. 4. 2015
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
II. Schválilo:
1. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č. 12/2015 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č. 17/2015 Římskokatolické farnosti Babice

3.

4.
5.
6.

u Uherského Hradiště
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č. 18/2015 Fotbalovému klubu FC Babice
Hospodářský výsledek ZŠ Babice za rok
2014 a jeho přidělení do rezervního fondu
Hospodářský výsledek MŠ Babice za rok
2014
Účetní odpisový plán obce Babice pro rok
2015

Policie ČR informuje - Podvedli devadesátiletou stařenku
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Důvěřivá stařenka předala třicet tisíc korun podvodníkovi.
Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů
a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé
vybírají právě seniory je skutečnost, že jsou to
lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto
uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou
popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé
legendy, jen aby se dostali do přízně seniorů
a hlavně k jejich penězům.
O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou,
včera policistům vyprávěla devadesátiletá stařenka z Uherského Hradiště. Minulý týden ve
středu ráno 3. června, jí v bytě zazvonil telefon. Na druhé straně se ozval ženský hlas a stařenku oslovil “babičko“. Stařenka myslela, že jí
volá vnučka, proto se zeptala “to jsi ty, Alenko?“ Žena v telefonu samozřejmě potvrdila
své jméno a začala s již v mnoha případech
omílanou větou: “Babi, chci si koupit auto, na
které je teď sleva a potřebuji půjčit peníze. Kolik máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, že má
u sebe třicet tisíc korun. Žena jí odpověděla,
že to bude stačit a že asi za hodinu pro peníze přijde její kamarád. Stařenka chtěla oproti
vydaným penězům nějaký doklad, ale žena ji
odbyla tím, že je to dobrý kamarád a doklad
nemá vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten
den odpoledne jí peníze vrátí.
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Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž,
kterého vpustila dovnitř. Muž se s ní nijak nevybavoval, vzal třicet tisíc korun a z bytu odešel.
Důvěřivá stařenka čekala celé odpoledne na to,
až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale nestalo a s přibývajícími hodinami nabývala přesvědčení, že byla podvedena. Poté zavolala své
vnučce, která samozřejmě o ničem nevěděla.
Stařenka ovšem o této záležitosti nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak se
rozhodla celou věc oznámit a to zejména z toho
důvodu: “aby obdobným způsobem nebyla
podvedena jiná osoba“. Prozatím neznámému
pachateli, který je podezřelý z trestného činu
podvod a porušování domovní svobody, hrozí
až dvouleté vězení.
I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce
varují seniory před touto trestnou činností, dochází k ní poměrně často. Zabránit jí můžeme
pouze tak, že dodržíme základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho
blízkého, případně volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze
por. Bc. Milena Šabatová
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13. 6. 2015 Vítání občánků na OÚ
Dne 13. 6. 2015 proběhlo vítání občánků.
Slavnostně do života byly přivítány děti:
Tomáš Gabriel
Tereza Válková
Jiří Juráň
Teodor Zelinka

Listárna - Napsali jste …
Ve schránce „Náměty občanů k životu v BabiOdpověď:
cích“ bylo již několik námětů, dotazů nebo přiZeleň se v posledních letech v obci značně omlapomínek, na které se budeme snažit prostřednic- dila a rozšířila. Poslední dobou se ale mezi lidmi
tvím Babického zpravodaje odpovídat.
rozšířilo povědomí, že jakýkoliv veliký strom je
nebezpečný a je potřeba jej odstranit. Uvedené boDotaz:
rovice jsou v dobrém zdravotním stavu, jsou proPřerostlé stromy, konkrétně borovice řezávány a udržovány a zatím není potřeba uvau zdravotního střediska a u Nové ulice. Zeleň si žovat o jejich odstranění.
sice v obci musíme chránit, ale když už je strom
Dotaz:
přerostený, tak to vůbec není pěkné a mělo by
Stará se někdo o hřbitov? Ve spárách chodse myslet i na obnovu zeleně.
níků už je plevel a kolem hrobů, kde lidé nestrana 8
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chodí tak často je to nepěkně zarostené a když
to teď už postříkáte proti plevelu, tak zas to
bude škaredě žluté.
Odpověď:
Obci patří přes přes 40 000m2 zelených ploch,
které je potřeba udržovat. Do této údržby patří i hřbitov. Obec se snaží, aby byla údržba ploch
a zeleně co nejlépe zajištěna, ale je možné, že se to
někdy „nestíhá“. Ovšem i každý občan může svým
dílem k této údržbě přispět a přiložit ruku k dílu.
Dotaz:
Onehdá jsem procházela kolem hřiště a protože jsem v zimním období kolem borovic slyšela houkat sovu, tak jsem pohlédla do korun
těchto borovic. Nevím, kolik let má mít strom
v prostorách, kde se pohybují lidé, ale pohled
do korun stromů nebyl zrovna příjemný. Mělo
by se myslet na přirozenou obnovu zeleně po
celé obci a také na hřbitově, kde v současné
době není vůbec žádný stín.
Odpověď:
Zeleň v obci je hodně diskutované téma. Obnova zeleně probíhá již několik let. Pokud se jedná
o zeleň na hřbitově, tak ta byla odstraněna právě
na základě dlouholetých stížností občanů. Na tomto příkladu je tedy nejlépe vidět, že vyhovět a zavděčit se všem prostě nejde.
Dotaz:
Rubrika STALO SE …. 19. 4. 2015-06-09 Je
to sice pěkné, že dáte fotky z jeviště, ale kolik
se této připravené akce zúčastnilo diváků? Žádná fotka z obecenstva. A snad by stálo zato dát
k fotkám i nějaký krátký komentář a poděkování za přípravu akce.
Takto z internetu se velice těžko pozná, že
se v obci něco děje. Nemá to „šťávu“. Jen suché
pozvánky a žádné zhodnocení.
Odpověď:
Jak nejlépe zhodnotit akci? Přijít a osobně se
podívat a to jak na jeviště, tak do hlediště. To, že
se v obci nic neděje většinou říkají ti, kteří nikam
nechodí a dožadují výše uvedených podrobností
právě přes zpravodaj a internet ( to je léty ověřená
zkušenost)
Dotaz:
Nelíbí se mi internetové stránky.
Sice zaznamenáváme nějaké změny k lepšíLéto/2015

mu, ale ne všecko se vám k lepšímu povedlo.
Třeba najít otevírací dobu sběrného dvora mi
dalo velkou práci, stejně tak jako ordinační
doby lékaře.
Odpověď:
Otvírací dobu sběrného dvora najdete po Služby obce, ordinační dobu lékaře pod Služby a firmy
v obci. Zas tak těžké to není.
Dotaz:
Bezpečnost silničního provozu.
Vážená rado obce. Zamyslete se na svých
jednáních při připravování projektů na bezpečnost cyklistů na komunikaci Zběhy při vyjíždění na hlavní silnici. Jako řidič projíždějící touto
komunikací se velmi často potkávám s cyklistou v protisměru, který přejíždí na chodník,
aby se bezpečně dostal na dolní stranu Ceronů
a potom asi po světelném přechodu přejel na
druhou stranu hlavní cesty (asi do práce nebo
na nádraží).
Kdyby třeba na stávajícím chodníku na Zběhách byl pás vyznačený pro cyklisty a tento plynule navazoval až na mostek přes potok u hlavní silnice, bylo by to pro cyklisty bezpečnější.
Často také vídám takto jezdit děti z mateřské
školy po chodníku a vedle dítěte jede po špatné
straně místní komunikace většinou prarodič.
Toleranci chodců a cyklistů je třeba naučit
a to většinou vhodným značením.
Odpověď:
Obec se trvale snaží zlepšovat podmínky
bezpečného provozu (např. nový semafor, značené a osvětlené přechody). Za těmito zlepšeními ovšem často stojí několikaleté úsilí (příprava
projektu, vyřešení majetkových vztahů a v neposlední řadě také zajištění nemalých finančních
prostředků). K bezpečnosti ale může přispět
především každý občan. Protože i cyklista musí
přece vědět, že jízdou v protisměru porušuje dopravní předpisy a ohrožuje hlavně sám sebe.
Dotaz:
Ocenila bych, třeba ve Zpravodaji, informaci o třídění odpadů v obci.
Co se děje s kontejnery s tříděným odpadem, co s pytlem plastů, který se sbírá jednou
do měsíce, co všechno se může dávat do pytlů
na plasty, kam můžu dát třeba vaničky z různéstrana 9

Babický zpravodaj
ho materiálu od masa, které koupím v supermarketu, co znamenají značky na obalech – jak
se orientovat při třídění.
A jaké z tohoto třídění má obec výhody? Třeba jednoduchou tabulkou, kolik občan zaplatí za svoz odpadů jako příjem a kolik naopak
obec vydá jako náklad za likvidaci odpadů. Jak
nás stojí sběrný dvůr? Kolik se vybere od občanů? A nestálo by za to zvýšit o nějakou kačku obecný poplatek a sběrný dvůr pro občany

s trvalým pobytem zadarmo v určitém objemu
odpadu na dané období (třeba kvartál).
Odpověď:
Jak třídit odpady už jsme např. ve zpravodaji
zmiňovali několikrát. Obec za vytříděný odpad
získává část peněz zpět. Obec se dlouhodobě snaží
udržet poplatky za svoz TDO na přijatelné částce,
ale i tak na něj doplácí. Rozhodně ani sběrný dvůr
nepatří mezi ziskové činnosti, ale je to především
služba pro naše občany.

Investiční akce
ALEJ – jedná se o vybudování a výsadbu
polní cesty, která povede od školy ke kanálovému mostu. Tato cesta zde bývala v minulosti a tak se vlastně jedná o její obnovu. Na akci
se podařilo získat dotaci ze SFŽP. Realizace
by měla proběhnout do konce roku, náklady
by měly dosáhnout částky cca 500 000Kč.

CHODNÍK ZÁHUMENÍ – i v letošním
roce se pokračuje v opravách chodníků na
Záhumení a také v ulici Nekázanec. Opravy
provádí firma Martinek a jsou hrazeny z rozpočtu obce.
NÁKUPNÍ STŘEDISKO – VÝMĚNA
OKEN – prostory bývalé prodejny smíšeného
zboží budou pronajaty novému nájemci, který zde bude provozovat kosmetiku. V prosto-

rách byla provedena výměna oken a oprava
sociálního zařízení.
KULTURNÍ DŮM – VÝMĚNA PODLAHOVIN – došlo k výměně podlahovin v celém I. patře. Původní podlahy sloužily přes
dvacet let a z důvodu jejich značného opotřebení byla jejich výměna již nevyhnutelná.
Výměna byla hrazena z rozpočtu obce.
ZŠ DÍLNY – na akci byla podaná žádost o
dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato
žádost však neuspěla. Oprava dílen bude tedy
provedena z rozpočtu obce. Bude provedena plynofikace objektu, nové elektrorozvody,
vnitřní stavební úpravy, bude vybudované sociální zařízení, nové podlahy. Následně bude
také zakoupeno vybavení pro výuku pracovních činností. Celkové náklady jsou odhadované vy výši 1,5 mil. Kč.

Pečovatelská služba
Více informací je možné se dozvědět na interUvádíme několik statistických údajů z naší
netových stránkách obce (www.babice.eu) pod zápečovatelské služby (PS) za loňský rok:
ložkou Služby obce. Tam je umístněn rovněž elek• Starali jsme se o: 70 lidí - a to nejen z Babic, tronický Katalog sociálních služeb ve Zlínském
kraji, v němž je možné si najít další služby z této
ale i Huštěnovic, Sušic, Traplic
• Průměrný věk uživatelů PS:
77,5 roku oblasti. Rovněž vám rádi poradíme osobně. Mů• Počet rozvezených obědů:
8.180 za rok žete přijít každý pracovní den do Domu s pečova• Množství vypraného prádla:
273 kg telskou službou (Patnáctku) v Babicích č. p. 594
od 7:00 do 15:30 hodin. Schůzku je lépe si předem
• Poskytnutá dotace v roce 2014:
domluvit telefonicky na telefonu 724 149 246.
273.500 Kč od MPSV
Pracovnice Pečovatelské služby Babice
• Příjmy od uživatelů PS:
170.592 Kč
strana 10
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Knihovna
Z akcí místní knihovny
Noc s Andersenem
V Babicích proběhla již čtrnáctá Noc s Andersenem a to
z pátku 27. na sobotu 28. března.
Tentokrát jsme zavítali do říše
hastrmanů a už při vstupu do
knihovny si každý spáč udělal
jmenovku ve tvaru vodnického
klobouku. Po nezbytných organizačních pokynech jsme si
připomněli 210. výročí narození
H. Ch. Andersena a přečtením
pozdravu pana režiséra Zdeňka
Trošky i 100. výročí narození

Léto/2015

Jana Drdy. Pak mezi nás přišly dvě vodnice - děti soutěžily
o nejhezčí vymalovanou rybu
a vyzdobily si hrníčky na „dušičky“.
Tajemnou cestou kolem hřiště jsme se všichni po dvacáté
první hodině vydali do klubovny místních rybářů. Čekal nás
vodník, který nám ukázal obrázky ryb našich potoků, rybníků
a řek a seznámil nás s činností
rybářského spolku. Do knihov-

ny jsme se vrátili kolem dvacáté
třetí hodiny. Děti si zalehly do
svých spacáků. Pohádky na dobrou noc nám letos četl pan Karel
Škrabal, který získal diplom Nejlepší táta čtenář. V sobotu ráno
jsme se probouzeli písničkou Ty
jsi můj strašnej zloděj času, kterou zpívají Martha Issová a Vojtěch Dyk (text Pavel Cmíral).
Velké poděkování patří všem,
kteří pomohli vytvořit tuto kouzelnou noc!!!!!!!!!!!!!
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Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014/2015
Do projektu se zapojilo 27 žáků 1. třídy ZŠ
Babice, kteří v průběhu školního roku několikrát navštívili knihovnu – např. v prosinci proběhla beseda Vánoce s Josefem Ladou, v březnu Z pohádky do pohádky, v květnu Autorské
čtení s Lenkou Rožnovskou. Vyvrcholením pak
bylo 11. června pasování prvňáčku na čtenáře
knihovny paní starostkou

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Autorské čtení s Lenkou Rožnovskou

Prázdninový čas – nejlepší doba na čtení
O prázdninách je sice v knihovně omezená půjčovní doba, ale je to nejlepší čas k četbě knihy. V knihovně si určitě vyberete knihy, které vás potěší i poučí, zpříjemní chvilky
o prázdninách a dovolených. V době prázdnin
se prodlužuje půjčovní doba z jednoho na dva
měsíce, půjčit si knihy můžete už teď na celé
prázdniny.
strana 12

PŮJČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH
(červenec a srpen):
Pondělí: 10:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 – 18:00 hod.
V úterý se nepůjčuje.
Dovolená:
7. – 10. července,
20 – 24. července,
31. srpna – 11. září 2015.
Léto/2015
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V pátek 24. 4. 2015 nastal ten dlouho očekávaný den, kdy žáci naší třídy ukončili výuku na
dopravním hřišti závěrečným testem a zkušebními jízdami. Počasí nám přálo, žáci byli dokonale připraveni a všech 16 žáků obdrželo průkaz cyklisty.
Mgr. Blanka Vranková

RYCHTA KRÁSENSKO
Třetí dubnový týden prožili osmáci spolu s paní učitelkou Martou Eibensteinerovou
a zdravuškou Evou Bachanovou na ekologickém pobytu na Rychtě v Krásensku. O tom,
jak se měli, referovali každý den na webových
stránkách školy, ale o nejúžasnějším zážitku se
s Vámi podělí Pavlína Matušová:
Můj největší a současně nejlepší zážitek
z Rychty je ten, kdy jsme se vydali napříč obrovskému dobrodružství. Když jsme se ve středu ráno
probouzeli, věděli jsme, že nás čeká opravdu velký
den, ale že bude až tak úžasný, v to už snad ani
nikdo nedoufal.
Hned po snídani jsme si všichni sbalili nejpotřebnější oblečení a kartáček, který jsme jen tak
mimochodem ani nepoužili, a mohli jsme vyrazit.
Nejprve nás autobus dopravil do nedaleké vesnice, ze které jsme později sešli na lesní cestu, která
nás už potom zavedla na nám dosud neznámé tajuplné místo. Cesta nebyla zrovna nějak dvakrát
krátká, ale že by jsme šli nějakou obzvlášť túru,
to říct také nemůžeme. Po cestě nám Petr, náš instruktor, představil mnoho různých lesních nebo
i polních kytek a rostlin. V tom jeho sbírání ještě
chvíli pokračoval a všechny nám je pak postupně ukázal na místě, kterému se podle tří velkých
smrků říkáme U Tří smrků. Na jeden z nich jsme
měli dokonce i povoleno vylézt a to nás všechny
velmi potěšilo. Později jsme si mohli zajít do lesa,
kde byly ještě drobné základy již zničené vesnice.
Tuhle zastávku jsme pojali jako menší přestávku,
ale jakmile jsme si jen trochu odpočinuli, naše
cesta pokračovala dál. Petr nás vedl přes kopce
nahoru i dolů, šli jsme v bodlácích, kopřivách,
vysoké trávě, a dokonce i v trní. Ve vysoké tráLéto/2015

vě bylo mnoho malých
i velkých klacků, o které
mohl kdokoliv a kdykoliv zakopnout. To se
naštěstí nestalo, a tak
jsme mohli konečně
spatřit to dlouho očekávané místo, které se
později stalo nejen naší
ložnicí a kuchyní, ale
také i koupelnou a záchodem. Nacházeli jsme se v Rakovnickém údolí.
Po dalším krátkém oddychu nám Petr rozdal
GPSky, vysílačky, mapy, desky a pastelky a podle
určených souřadnic jsme šli hledat naše výzkumné místo, ve kterém jsme po obědě lovili brouky,
vodní živočichy, určovali jsme druhy rostlin, keřů,
stromů i bylin. Nejdříve jsme však museli danou
oblast co nejlépe a co nejpodrobněji zmapovat
a zakreslit. Jelikož jsme dostali od Petra již výše
uvedené vysílačky, bylo zkoumání ještě zábavnější. A jelikož jsme všichni tvrdě a poctivě pracovali, čekala nás nemalá odměna. K večeři jsme
měli smažený sýr v bulce, o kterém bych si troufla
říct, že byl nejlepším jídlem týdne. Jakmile byla
většina z nás po jídle, sdělil nám Petr ještě jedno překvapení. Tím překvapením bylo podvečerní
sluneční procházka, která byla ukončena výstupem na skálu. Já ani chvíli nepřemýšlela nad tím,
že nepůjdu. Věděla jsem, že tohle bude něco pro
mě. A taky že bylo. Po náročném výstupu nás čekal okouzlující pohled na krajinu, který mnoho
z nás fascinoval. Nacházeli jsme se přibližně v pětisetmetrové výšce. Připadali jsme si jako v ráji.
Terka dokonce prohlásila, že by si tam nejraději
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sedla a četla knihu. Vám to možná přijde normální, ale ona snad ani nikdy knihu nedržela v ruce.
Alespoň se ukázalo, jaký má příroda na člověka
vliv. Po cestě zpět jsme se pouze čtyři lidi zastavili u krásné studánky, která se shodou okolností
jmenovala Pavlínina. Voda byla opravdu skvěle
osvěžující a příjemná.
Když jsme si nachystali spaní, vykopali ohniště a nanosili dřevo, mohli jsme si s chutí sednout
k ohništi, ve kterém jsme si později opékali špekáčky, . Bohužel se stala i jedna z ne moc příjemných věcí, a to byla ta, že se Pati udělalo večer
špatně a musela odjet zpět na Krásensko. My ale
museli jít dál a bavit se i bez ní. U ohně se zpívalo,
veselilo, povídalo a všude panovala pohodová nálada. Před půlnocí nás ještě čekala stezka odvahy,
kterou jsme však mohli projít po dvojicích, a tak
to nebylo zas až tak moc strašidelné. Měli jsme
jít kousek za les až k dalším základům vesničky,

která byla za doby husitů brutálně a drasticky
zdevastována. U těchto základů byla navíc i celá
studna a jelikož se mnoho z nás chtělo ještě víc
bát, představili jsme si, jak z té studny vylézá Samara z hororu Kruh. Poté jsme šli spát. Zakuklili
jsme se do spacáků – holky je měly ustlané pod
přístřeškem a kluci zalehli pod stromy do lesa.
Brzy ráno nás probudila zima (přes noc bylo
tak 5 stupňů) a my čekali na největšího spáče,
naši paní učitelku. Když se i ona probudila, sbalili jsme si věci, opustili Rakovecké údolí a vydali
se zpět na Rychtu.
A na závěr pár slov jedné nejmenované žákyně 8. třídy: ,,Celý pobyt na Rychtě se mi opravdu
moc líbil nejen kvůli instruktorům a naší paní
učitelce, ale hlavně díky mé skvělé třídě, bez které
by to nestálo za nic. Jsem ráda, že jsme taková
dobrá parta, a věřím, že jí i zůstaneme.“
Mgr. Marta Eibensteinerová

DEN SALVATORA
Den Salvatora se uskutečnil za slunného dne 30. dubna
2015 v Otrokovicích. Program, kterého jsme se zúčastnili,
byl jako každý rok bohatý. Měli jsme opět možnost vidět
přímý zásah složek integrovanného záchranného systému - policisty na koních, psovody se psy, snímání otisků
prstů, hasiče vyprošťující zraněného řidiče při autonehodě a práci záchranářů sanitky...Domů jsme odjížděli plni
nových zážitků a uvědomili jsme si opět, jak těžkou práci
vykonávají policisté, hasiči a záchranáři. Patří jim veliké
poděkování!
Učitelky I. stupně

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pondělí 18. května 2015 nastal ten dlouho
očekávaný den pro žáky I. stupně, kdy je rodiče vyprovodili k autobusu a oni se vydali na týdenní pobyt v nově zrekonstruovaném hotelu
ACTIVITY PARK VŠEMINA ve Slušovicích.
Začala nám ŠKOLA V PŘÍRODĚ.
První cesta autobusem nás vedla do ZOO
Lešná. Na Lešné je vždy něco nového k vidění
a na to jsme při pečlivém plánování celého týdne
braly zřetel. Tentokrát nás čekal nově postavený
pavilon s rejnoky. Ti odvážní z nás si je mohli
hladit a krmit je. Většina nedočkavců se nejvístrana 14

ce těšila do hotelu, kde nás čekal výborný oběd,
neboť svačinky už měly mnohé děti snězeny.
Téměř 80 dětí bydlelo v příjemných tří
a čtyřlůžkových pokojích. Ve volném čase jsme
navštěvovali hotelový bazén a všechny prostory vnitřní i vnější, které nám rozlehlý hotelový
areál nabízel.
V úterý jsme se vydali na celodenní 8km
dlouhý výšlap k Papradské studánce, kde jsme
obdivovali malou kapličku a sochu panny Marie, kterou zručný lidový umělec vyřezal z kusu
dřeva.
Léto/2015
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Ve středu ihned po snídani k nám přijeli piráti.....nebyli samozřejmě skuteční, ale byli to instruktoři z tělovýchovné fakulty UP Olomouc,
kteří našim dětem připravili den plný her, zábavy
i poučení. Děti byly rozděleny do družstev. Každé
družstvo pod vedením svého kapitána vymyslelo
svoji vlajku, pokřik i název. Tento den měl i svého
vítěze. Vyhrálo družstvo Mimoňů, které nasbíralo nejvíce bodů, dukátů a vyluštilo tajenku.
Ve čtvrtek se nám začalo kazit počasí, obloha

se zatáhla a než stačilo vydatně pršet, tak jsme
absolvovali ORIENTAČNÍ BĚH A KIMOVU
HRU. Odpoledne si žáci „měřili“ síly v plaveckých závodech a večer nás čekal KARNEVAL
plný masek.
V pátek po snídani jsme si zabalili věci do
kufrů, vyklidili pokoje, vyhodnotili celý týden
a po obědě nás autobus odvezl zpět ke škole, kde
nás už čekali rozesmátí a spokojení rodiče.
Učitelky I. stupně

UKAZKY PRÁCE CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ
Ve čtvrtek 21. 5. k nám do školy přijela zajímavá návštěva. Cvičitelka psů se svými svěřenci.
Seznámila žáky s labradorskými retrívry Ariskou
a Tedýskem (ten je teprve odrostlejším štěňátkem
a jeho temperament a energie jsou proto nevyčerpatelné, poslušnost naopak ještě není úplně
dokonalá). Ariska je canisterapeutickým psem se
všemi zkouškami, které jsou k této činnosti vyžadovány. A co je to vlastně canisterapie? Je to
pomoc postiženým a nemocným lidem prostřednictvím dobře vycvičeného pejska. Lidem tělesně
postiženým (například vozíčkářům) je schopný
takový pes přinášet různé věci, otvírat dveře, nalézat ztracené předměty ... Nemocným, kteří mají
ztuhlé svalstvo, mohou vhodně vycvičení psi při
tzv. polohování prohřívat některé části těla (pes
leží těsně vedle nemocného, a protože má vyšší
tělesnou teplotu než člověk, prohřívá pacienta
a uvolňuje tak jeho napjaté svaly). Dětem, které
trpí např. poruchami komunikace, dělá trpělivéLéto/2015

ho společníka. Zkrátka takový dobře vycvičený
canisterapeutický pes dokáže pomáhat při léčbě
těla i duše nemocných a postižených.
Sami jsme se o tom mohli přesvědčit při praktických ukázkách, kdy paní cvičitelka vyzvala
dobrovolníky z řad žáků, aby přišli na pódium.
To bylo zájemců! Aby se vystřídali všichni, mu-
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sely být některé ukázky i několikrát opakovány.
Oba psi při nich byli opravdu přátelští, milí a nikomu neublížili.
Na závěr mohli žáci pokládat i různé dotazy. Zajímalo je, které psí rasy jsou k výcviku pro

tyto účely nejvhodnější a zda je možné připravovat i jiná zvířata. Nejvíc překvapení byli po
zjištění, že se dá využít téměř každý živý tvor
(samozřejmě patřičně vycvičený).
Mgr. Jitka Škrabalová

ŠESTÁCI A UČITEL NÁRODŮ
V pátek 22. 5. 2015 navštívili žáci 6. třídy
Uherský Brod, kde jejich cílem byla návštěva
Muzea Jana Amose Komenského.
První část prohlídky se uskutečnila ve „staré
škole“ (část stálé expozice v budově muzea), kdy
se žáci, sedíce ve starých dřevěných lavicích,
seznámili s nejznámějším dílem Učitele národů - Světem v obrazech, a to nejprve teoreticky
a posléze i prakticky, kdy do zvětšených ilustrací
této knihy pomocí magnetů zpaměti doplňovali pojmy do míst, kde byla činnost nebo věc na
obraze znázorněna.
V druhé části se děti seznámily nejen s nejzákladnějšími údaji života J. A. Komenského, v knihovně nejznámější díla tohoto vzdělance.
ale nahlédly i do studny poznání a prohlédly si
Mgr. Marta Eibensteinerová

„REBELKY Z BABIC“
Tak nazvala moderátorka Jarmarku vědy
a techniky, který se odehrával ve slunečné pohodě 1. 6. 2015 v Uh. Hradišti, taneční vystoupení
děvčat z osmé třídy.
A ptáte se proč?
Osmačky totiž vystupovaly se svým tanečním
deštníkovým číslem na melodii Šu, šu, šu z filmu Rebelové. Děvčata nejen roztleskala uherskohradišťské Masarykovo náměstí, ale měla
možnost si ověřit své znalosti z fyziky, chemie,
geologie a užila si krásného Dne dětí.
Mgr. Marta Eibensteinerová
strana 16
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BESEDA S POLICIÍ ČR
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 přišli na naši školu
zástupci Policie ČR a besedovali s žáky druhého a pátého ročníku. Pro druháky měli
připraveno téma dopravní výchovy, zejména bezpečnost chodců i cyklistů. Zopakovali
s žáky dopravní značky a pravidla silničního
provozu.

V páté třídě se zaměřili na nebezpečné jevy
spojené s používáním internetu a mobilních
telefonů, zajímavé byly skutečné příběhy kyberšikany, děti se seznámily s kyberstalkingem
a jeho projevy. Pro žáky byla přednáška velmi
přínosná a všichni se těší na další spolupráci.
Mgr. Gablasová

SVATEBNÍ DEN
Čtvrtek 4. 6. 2015 se stal pro žáky šestého
ročníku slavnostním vyvrcholením třítýdenních
příprav v projektu Svatba v občanské a zdravotní
výchově. Nevěsta slečna Nikol Maňásková a ženich pan Filip Kašpar si řekli své ano v sále školy. Oddávající, svědkové, rodiče, slavnostní oběd
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v jídelně školy, dárky, blahopřání, házení kyticí,
krájení dortu všechno jako na opravdové svatbě
si žáci v projektovém dnu mohli vyzkoušet. Poděkování patří všem, kteří pomohli pro děti den
nachystat, jejich rodičům, kuchařkám a dalším.
Ing. Danuše Kloudová
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CYKLOVÝLET 8. TŘÍDY
Dne 12. 6. 2015 se naše sportovně zdatná
třída vypravila za vysokých teplot a silného
protivětru spolu s paními učitelkami Martou
Eibensteinerovou a Vlastou Jandáskovou na

třídní cyklovýlet – tentokrát po trase St. Město (Památník Velké Moravy), Ostrožská Nová
Ves (kemp Slovácký dvůr) a Kunovice (Letecké
muzeum).

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ BABICE
Je až neuvěřitelné, kolik literárních a výtvarných talentů má naše škola. V letošním
roce se nám povedlo zabodovat
v několika soutěžích, k těm nejúspěšnějším patřila tato ocenění:
Terezka Pozziová (7. tř.) 1. místo v literární soutěži Týká
se tebe, Markéta Hlavačková
(8.tř.) - 1.místo v literární soutěži Jeden příběh dvojím perem
aneb Děti přetváří českou literaturu 2015, Filip Kašpar (6.tř.)
strana 18
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- 1. místo v literární soutěži Viděl jsme letět motýla,
Štěpánka Pavelková, Tereza Kotlabová, Lucie Rožková
(8.tř.) - 4. místo ve výtvarné
soutěži Čarovné barvy země.
Děkuji nejen oceněným, ale
ostatním žákům, kteří dokáží
své nápady zhmotnit jak slovně, tak i pomocí barev.
Mgr. Marta Eibensteinerová

DEVÁTÁCI
A je to tu – konec základní školní docházky! bere nej dvojici ve stylu Retro.
Ještě pár akcí, slavnostní ukončení a …Sbohem
Pak už jen vysvědčení, rozloučení, pár slz, zaškolo!
máváme a ….možná někdy?
Zdá se to neuvěřitelné, ale už je to devět let,
Žáci 9. třídy
kdy jsme přišli na naši školu. Za tu dobu se z nás
a třídní učitelka Mgr. S. Adamíková
stali mladí pánové a půvabné slečny. Nyní končíme náš poslední rok a rozejdeme se na střední
školy.
Už je za námi dvoudenní školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. O něm si můžete přečíst
a na fotografie se podívat na stránkách školy.
Teď nás ještě čekají tradiční akce pro naše
mladší kamarády: 19. 6. to byl projektový den
na téma „Zlínský kraj – nejlepší místo pro život“. V dalším týdnu organizujeme soutěž
Miss a missák ZŠ Babice, ve které porota vy-
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AKCE DRUŽINY
Celý školní rok ve školní družině byl zaměřený na víly, skřítky a jejich kamarády. V rámci
celoročního tématu děti prožívaly akce, hry a dobrodružství.
V měsíci květen se děti zúčastnily soutěže „Zazpívej slavíčku“, na
kterou přijely i děti ze ŠD Huštěnovice. Soutěžící měli za úkol
zazpívat vybranou píseň porotě.
I když měli někteří trému, nakonec ji všichni překonali a vítězi
se stali všichni. Na závěr soutěže
bylo připraveno taneční vystoupení dětí z naší družiny.
Koncem května děti potkala
ještě jedna akce, kterou byl neal-

ko bar v družině. Děti se mohly
vžít do rolí barmanů a připravit
dle vlastní chuti a fantazie koktejly z jahod, máty či sladkou barevnou limonádu.
Protože je 1. červen svátkem dětí, chtěli jsme ho v družině také oslavit. Pro děti byly
připraveny sportovní, logické
a závodivé hry. Při hrách si děti
vyzkoušely spolupráci v týmu,
rychlost a zdatnost v plnění
úkolů. Na závěr školního roku
je pro děti připravena poslední
akce, kterou bude rozloučení se
se školním rokem.
Mgr. E. Bachanová

Ocenění učitelky školy Mgr. Marty Eibensteinerové
V úterý 5. 5. 2015 se v Kongresovém centru REC Group
ve Starém Městě uskutečnilo slavnostní setkání školních
metodiků prevence, kteří byli
v rámci základních, středních
a speciálních škol Zlínského
kraje vyhodnoceni jako nejlepší pracovníci vykonávající
tuto funkci za rok 2015.
Mezi oceněnými nechyběla ani učitelka naší školy
Mgr. Marta Eibensteinerová,
která toto ocenění získala již
strana 20

podruhé za posledních pět let.
Za účasti zástupců Zlínského
kraje i starosty Starého Města
převzala z rukou radního Zlínského kraje pro oblast školství,
mládeže a sportu PaeDr. Petra Navrátila pamětní medaili
s květinovým i věcným darem.
K významnému ocenění
paní učitelce gratulujeme, děkujeme za dlouhodobě kvalitní práci a skvělou reprezentaci
školy.
Mgr. Pavel Hubáček
Léto/2015
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
I uplynulý čtvrt rok v Klubu důchodců byl vel- ochotně vypomohou při nejrůznějších
mi pestrý a plný nejrůznějších činností. V dubnu akcích, které obec pořádá. Velmi si jese senioři dozvěděli spoustu zajímavostí ohledně jich pomoci vážíme.
canisterapie, kterou se svými psy předvedla paní
Mišáková z Huštěnovic. Pro tuto záslužnou činnost vycvičila jezevčíky, což je ojedinělé, neboť pro
canisterapii se využívají většinou jiné psí rasy.
V květnu se na setkání klubu povídalo o sýrech. Přednášku s ochutnávkou připravil vedoucí
prodejny Holandských sýrů, kterou najdete na Ceronech. Bylo zajímavé se dozvědět o výrobě sýrů
nejen holandských, ale i dalších, které firma dováží
Ochutnávka sýrů
z různých koutů světa.
Červen už byl takový trochu prázdninový. První
čtvrtek v měsíci se senioři sešli při táboráku a opékání špekáčků. Za týden pak měli „pochoďák“ s cílem vyšlápnout si na rozhlednu Rovninu nad Mařaticemi a podívat se, co nového bylo vybudováno
v areálu Parku Rochus. Nu a koncem měsíce se jelo
do Bratislavy poznat nejen toto starobylé město,
ale také se projet po Dunaji.
V září by se měl uskutečnit poznávací zájezd
do blízkého okolí (muzeum ve Vlčnově, prohlíd- Canisterapie
ka nového staroměstského kostela). Na pravidelná
čtvrteční setkání je naplánováno už několik témat. Měhlo by to být povídání o zdravé výživě, fyzioterapii, ale i třeba turistickém značení, o chovu
exotických zvířat, pěstování zajímavých rostlin …
prostě stále je hodně témat, o kterých je dobré se
dozvídat v každém věku.
Na závěr děkujeme všem seniorům, kteří vždy

Opékání

Výlet - areál Parku Rochus
Léto/2015

Výlet - areál Parku Rochus
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Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Červen - měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc
myslivosti. Období přelomu jara a léta, čas
nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě. Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý
lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je
to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období všichni myslivci
zaměřují svoji činnost na ochranu nových životů, pečují o klid v přírodě, bojují proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšují životní prostředí
zvěře. Myslí na dostatečné zabezpečení krmiv
pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale především kvalita a rozmanitý sortiment krmiv.
Myslivost je složitá hospodářská činnost
skládající se z celé řady povinností a rovněž
i práv, jejichž dodržování slouží především
k zachování volně žijících živočichů (nejen
zvěře), ale také k zachování ekologické úrovně
a rovnováhy naší krajiny, již tak výrazně poničené. „Červen - měsíc myslivosti a ochrany
přírody“, vznikl v roce 1959. Od té doby každoročně myslivcům připomíná jejich poslání.
V červnu nastává čas rodičovské péče
o nové potomstvo, které potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto
dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou
potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata
naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na
mládě nesahejte (aby na něm neulpěl lidský
pach), ale pouze se na něj krátce podívejte
a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby
k němu mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, ale zároveň působí svou činností i negativně na své životní prostředí. V červnu nastupující obnova
života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši každého
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myslivce a lesníka pocitem uspokojení nad
tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná.
Stejně příjemné pocity se setkání s živým
mladým tvorem má asi také každý občan milovník a návštěvník lesa, luk a okolí rybníků. Jenže právě období prvních týdnů života
mláďat mohou návštěvníci přírody nechtěně
ztěžovat a to především hlukem, který plaší
zvěř a neumožňuje jí v klidu setrvat na jednom místě a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto období
v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme
také náležitou pozornost volnému pohybu
psů.
Ještě něco málo k činnosti našeho sdružení.
Ve sdružení proběhla Výroční členská schůze,
která zhodnotila dosavadní průběh naší činnosti. Jak to vidím já, naše řady stárnou, určitě bychom mohli uvažovat o nějakém novém
mysliveckém nadšenci, který by oživil naše
řady, ale to je jen má úvaha. Dnešní mládež
má málo času, asi tak jako my všichni ostatní,
ale život myslivce je přece jen „to něco navíc“.
Asi největší akcí bylo připravené dětské odpoledne, které se uskutečnilo v poslední sobotu
v měsíci květnu Na Mýtince, kde obec Babice
ve spolupráci se SRPDŠ a v rámci mikroprojektu Poznávej svého přítele už od malička,
připravili akci „PO STOPÁCH VEVERKY
- PO STOPÁCH DREVOKOCÚRA“. Zde se
děti mohly těšit na: Stezku úkolů, ukázku výroby ptačí budky a hmyzího hotelu, prohlídku Muzea myslivosti a pytláctví, skákací hrad,
malování na obličej, odměny a drobné občerstvení a také opékání špekáčků. Děti, které se
akce zúčastnily, byly jistě spokojené i když ke
konci akce se obloha zatáhla a přišla krátká,
ale na déšť bohatá květnová bouřka. Možná se
mezi nimi už začíná rodit nějaký nový adept
na myslivost.
Místopředseda a jednatel Bc. Mário Mikulka
Léto/2015
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Rybáři
Zprávy z činnosti Místní skupiny
Babice za měsíc březen až červen
27. března, ještě před ukončením rybářského
kroužku, naše klubovna posloužila jako ukázka
pro děti při konání akce Noc s Andersenem ve
spolupráci s Místní knihovnou. Jeden z našich
členů výboru - pan Pavel Jurák, se převlekl za

pohádkovou postavu hastrmana a povyprávěl o
životě ve vodě a její blízkosti. Poté dával dětem
otázky a jejich odpovědi odměňoval sladkostmi. Za kvalitní zhoštění se úkolu mu patří velké
poděkování.

17. - 18. dubna byl ukončen kroužek Mladých rybářů, který navštěvovalo šest dětí a tři
dospělí. Zkoušky sestavené ze tří disciplín - testy, hod na terč a samotný rybolov zdárně složili

všichni zúčastnění. Nejlepších výsledků dosáhla Markéta Šimčáková. Poděkování za vedení
kroužku patří pánům Milanovi Býčkovi a Jaroslavu Šustalovi.

25. května, před uspořádáním Dětských
rybářských závodů, se MS prezentovala Na
Mýtince při soutěži Vesnice roku. Zde členové Milan Býček a Jan Pištěk prezentovali naši
práci. Obec nám významně přispívá na naši

činnost a to hlavně při brigádách a uspořádání různých akcí pro naše členy. Obec v soutěži uspěla, obsadila 1. místo a my můžeme být
tak trochu hrdí, že jsme se částečně podíleli na
tomto úspěchu.

30. května v rámci Mezinárodního dne dětí
jsme ve spolupráci s OÚ Babice a MO Uh. Hradiště uspořádali již 5. ročník Dětských rybářských
závodů. Za příznivého počasí a doprovodu rodičů, blízkých příbuzných se sešlo 52 dětí z celého
širokého okolí. Průběh a výsledky ukázaly připravenost dětí na toto klání. Za účastí představitelů

obce paní starostky Mgr. Martiny Horňákové,
místostarostky Mgr. Miroslavy Maňáskové a člena výboru MO Uh. Hradiště pana Milana Býčka
byly vyhlášeny výsledky a předány ceny.
Výsledky:
1. Místo - Julie Pospíšková, kapr 49 cm, 2,84 kg
2. místo - Jakub Kořínek, 5 ks cejn velký, 2,14 kg
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3. místo - Denisa Šašinková, kapr
42 cm + 1 cejn, 2,04 kg
Nejmladší účastník závodů - Kadlček Filip, ročník 2012.
Všichni účastníci obdrželi dárkové balíčky za účast - tzv. cenu
útěchy.
Již dnes se těšíme na další rozradostněné tváře mladých rybaříků.
21. – 22. června proběhly
v Babicích rybářské závody pro
dospělé.
Soutěžní kategorie:
Kapr
1. místo: Martin Pavela
2. místo: Petr Hlavačka

3. místo: Marek Krcánek
Amur
1. místo: Matěj Kadlec
2. místo: Martin Mlčák
Candát
1.místo: Miroslav Kotlaba

Sumec
1. místo: Alena Šustalová
Úhoř
1. místo: Martin Kozelek
Největší ulovená ryba:
Alena Šustalová
Pištěk Jan

ZAHRÁDKÁŘI
Hodně úsilí vynakládají babičtí zahrádkáři na
opravy a úpravy svého zařízení Krájanka. Patří k
nim nejenom běžná údržba, ale i celá řada větších
oprav. Dá se říct, že Krájanka se od roku 2013, kdy
začala její rekonstrukce, postupně mění a modernizuje.
Tady je shrnutí těch největších oprav:
Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení
a vstupní haly. V roce 2014 jsme zakoupili nové lednice do kuchyně a sklepa a vyměnili lustry v sále. Na
přístřešcích Krájanky a pálenice se vyměnila krytina
a byly zhotoveny mříže na okna a dveře.
Od začátku tohoto roku pokračujeme v našem
dlouhodobém plánu, který jsme si předsevzali, a to
nejen ve vylepšování prostor zařízení, ale také jsme
se zaměřili na opatření, která povedou k úsporám
energií. Proto jsme zakoupili a instalovali nový plynový bojler na ohřev vody, který je daleko úspornější než původní. Novinkami prošlo také vybavení
kuchyně.Ta byla opatřena novou kuchyňskou lin-

kou a také prostornou skříní na nádobí, které jsme
zakoupili rovněž nové. V plánu máme ještě výměnu
stávajících stropních kazet za jednolitý sádrokartonový podhled, včetně zateplení stropu a odvětrání
kuchyně. Tato akce je naplánována na přelom července a srpna. To vše by nebylo možné provést bez
laskavého finančního přispění z rozpočtu obecního
úřadu, za což ještě jednou děkujeme. Také připomínáme, že Krájanka je pro všechny občany, takže
pokud máte zájem zde pořádat například oslavu,
můžete se domluvit na telefonu: 792 247 111. O obsazenosti Krájanky se můžete také informovat na
našich webových stránkách czs-babice.webnode.cz/
Co se týká kulturního dění, připravujeme na měsíc říjen podzimní Výstavu ovoce, zeleniny a květin,
která se uskuteční na Krájance ve dnech 10. – 11. října.
Přejeme všem pěkné léto a dobrou úrodu za zahrádkách a polích.
Babičtí zahrádkáři

Hledáme PÁLENIČÁŘE do pěstitelské pálenice.
Vhodné pro zdatné důchodce.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 604 362 218
strana 24
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Sport a kultura
Exhibiční tenisový zápas Petra Macháčka
s legendou ženského tenisu Janou Novotnou
V sobotu 18. 4. 2015 se konalo v tenisovém
klubu Maximus Resort v Brně exhibiční utkání mezi Petrem Macháčkem a tenisovou legendou, dvojnásobnou finalistkou a vítězkou
Wimbledonu, Janou Novotnou.
Jana se vrátila teprve před dvěma dny z Floridy. Byl to pro ni nejenom časový, ale i teplotní šok. Na Floridě panovala třicetistupňová
vedra, kdežto v Brně teplota nepřesáhla 10°C.
Utkání se hrálo na dva vítězné sety, a ačkoliv
na kurtu panovala přátelská atmosféra, utkání
se odehrálo v bojovném duchu. Jana Petrovi
nic nedarovala. Exhibiční utkání skončilo 6:0
a 6:1 pro Janu, přestože průběh zápasu nebyl
tak jednoznačný. Většina gamů se rozhodovala po několikanásobných shodách.
Ačkoliv Jana není již několik let aktivní
hráčka, stále její hra dosahuje vysokých kvalit

a je velmi obtížné s ní uhrát vítězný míček. Na
kurtu se velmi dobře pohybuje a údery vrací
s naprostou přesností. V současné době se věnuje trenérství, její svěřenkyní je nadějná česká tenistka Barbora Krejčíková.
„Jsem ráda, že jsem si tady dnes mohla
s Petrem zahrát. Byla to pro mě dobrá příprava před nadcházejícím turnajem legend na
Roland Garros v Paříži“ řekla Jana.
Na otázku, jak se Petrovi hrálo s Janou Novotnou, jednou z nejlepších českých tenistek,
Petr odpověděl: „Na utkání s Janou jsem se
velmi těšil, byla to pro mě výzva a čest zahrát
si s hráčkou takového formátu. Ačkoliv jsem
do tohoto zápasu dal všechno, výsledek nebyl
podle mých představ. Nezbývá mi, než více
trénovat a doufat, že odvetné utkání dopadne
líp.“

Z akcí sportovní komise při OÚ
24. 4. 2015 Tenisový turnaj
Sportovní komise opět uspořádala tenisový turnaj ve čtyřhrách. Zúčastnilo se 20 mužů, tedy 10 dvojic. Na 1. místě se umístila dvojice Tomáš
Rybecký + Josef Chovanec, 2. místo obsadila dvojice Petr Koukal + Petr
Macháček.
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2. 5. 2015 Cyklovýlet
Další z babických cyklovýletů se uskutečnil
v sobotu 2.5. I přes zprvu špatné počasí se sešlo
10 cyklistů. Absolvovaná délka trasy byla 41 km.
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12. – 14. 2015 Cyklovýlet po jižní Moravě
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PLÁNOVANÉ AKCE ČERVEN – ŘÍJEN 2015
20. 6.
20. 6.
5. 7.
11. 7.
15. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.
29. 8.
3. 9.
12. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
1. 10.
3. 10.
5. – 11. 10.
17. - 18. 10.

Turnaj v nohejbale
Setkání Babic
Benefiční koncert v kostele
Turnaj v plážovém volejbale
Burza krojů
Posezení u táboráku Na Mýtince
Tenisový turnaj senioři
Cyklovýlet
Folklorní večer
Klub důchodců
Slavnosti vína
Dětský bazárek
"Eště byly 4 týdně do hodů" - k 90. výročí hodů v Babicích
Burčákový tenisový turnaj
Klub důchodců
Cyklovýlet
Týden knihoven s výletem Za pověstmi našeho kraje a Setkání broučků a berušek – lampionový průvod obcí
Slovácké hody s právem

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH, NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu

NEJEN PRO MAMINKY
V neděli 10. května uspořádala obec Babice pro
všechny maminky, ale i ostatní občany koncert
zpěvačky a houslistky Jitky Šuranské z Kudlovic.
Její vystoupení vzalo za srdce nejednoho návštěvníka, který přišel do babického kulturního domu.
Jitka prostě umí. Pěkné odpoledne doplnily svým
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vystoupením také děti z Kalinky a Kalinečky.
Pro přítomné ženy byly připraveny dárky od dětí
a také obecního úřadu, který jim věnoval symbolické muškáty. Potěšující bylo, že program měl velkou návštěvnost, o čemž svědčil sál zaplněný do
posledního místa.
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ODPOLEDNE DOBRÉ VŮLE
V neděli 24. května se v prostorách kulturního
domu uskutečnilo Odpoledne dobré vůle. Program, do jehož přípravy se s velkým nasazením
zapojila řada organizátorů. Hlavním důvodem,
proč byla tato akce pořádána, bylo představit
historii i současnost babického kostela a farnosti a také zkusit získat nějaké finanční prostředky
na plánovanou opravu kostela. Byla uspořádána
výstava jak o samotné stavbě této památky, tak
i o životě v naší farnosti. Podařilo se soustředit
poměrně velké množství materiálů nejen písemných, ale i fotografií. Tady patří poděkování panu
Josefovi Čevelovi (bývalému kostelníkovi), který
ochotně poskytl hodně dokumentů, také vzpomínek a rád poradil. Výstava byla umístněna ve
vestibulu kulturního domu, a to až do poloviny
června, aby si ji mohli prohlédnout zájemci, kteří
neměli možnost přijít na vernisáž.
Samotné Odpoledne dobré vůle zahájil ředitel Okresního archivu v Uherském Hradišti
Mgr. Lukáš Čoupek. Ve své velmi zajímavé přednášce hovořil o úplných začátcích naší farnosti
a přiblížil řadu zajímavostí z historie. Na závěr
věnoval na výstavu kopie několika dokumentů,
které jsou uloženy v archivu a týkají se vzniku
farnosti v Babicích. Příspěvek si připravil rovněž
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Ing. Arch. Ivo Ondračka, který představil plány
rekonstrukce budovy kostela. Povídání doplnil
videoprojekcí současných fotografií, ale i několika návrhů, jak by mohl kostel vypadat. Program, jehož konferování se velmi dobře zhostil
Ing. František Maňásek, vyvrcholil vystoupením
souboru Zvonků dobré zprávy z Kateřinic. Jedná
se o v naší republice ojedinělý sbor, jehož členové
hrají na ruční zvonky. O tom, že se hodně líbili,
svědčilo pozorné zaujetí všech diváků a velký aplaus po každé skladbě.
V průběhu odpoledne probíhal dobročinný jarmark, na který věnovalo zdarma nejrůznější výrobky či služby 40 dárců. Bylo neuvěřitelné,
že se jich sešlo tolik a také to, že přišlo opravdu
hodně návštěvníků (sál byl plný a musely se přidat ještě stoly). Pro přítomné bylo připraveno
občerstvení – koláče, zákusky, buchty, které napeklo (také zdarma) několik babických žen.
Do přípravy odpoledne se zapojili rovněž
žáci naší základní školy, kteří přispěli výstavkou
velmi zdařilých obrazů kostela a dokonce dvou
detailně vyvedených modelů této budovy. Obrazy, na nichž děti zachytily rozličné pohledy na
kostel, vznikaly v průběhu předcházejícího měsíce, kdy školáci malovali v okolí i uvnitř koste-
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la. Umělecké byly rovněž hrníčky, které školáci
vytvořili v keramickém kroužku a darovali pro
prodej na jarmarku.
Snad všichni budou souhlasit s tím, že se
Odpoledne dobré vůle vydařilo. Na místě se podařilo vybrat 31.500 Kč. Výtěžek celé akce bude
věnován na rekonstrukci babického kostela.
Nu a na závěr důležité shrnutí: je jistě důležité, že se vybralo tolik peněz, ale důležité je také
to, že přišli lidé, aby se něco dozvěděli, podpořili,
popovídali si…
Mnohokrát děkujeme všem dárcům, všem
kupujícím, všem organizátorům, prostě každému, kdo jakkoliv projevil svou dobrou vůli.

NÁVŠTĚVA U OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Ve středu 29. dubna se sešli zástupci naší obce
s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Schůzka se uskutečnila na základě žádosti
starostky. Jednalo se o návštěvu, které se za naši
obec zúčastnily starostka Mgr. Martina Horňáková a zastupitelky Pavlína Lukášová a Marie
Dostálková. Schůzka proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Jejím cílem bylo se seznámit
a vzájemně informovat o aktivitách, v nichž se
zájmy obce a arcibiskupství setkávají. Povídalo
se o naší obci a plánech, které jsou do dalších let,
záměrech, které zvažuje farnost (Pavlína Lukášová je současně členkou farní rady) a také o charitativní činnosti, s jejíž organizací má Mons. Jan
Graubner bohaté zkušenosti – v současné době
je při České biskupské konferenci předsedou komise pro charitu a je rovněž iniciátorem Tříkrálové sbírky. K některým plánům doporučil pan
arcibiskup konkrétní kroky, postupy či inspirace
Léto/2015

z jiných farností olomoucké arcidiecéze.
Jménem obce darovaly její zástupkyně moravskému metropolitovi publikace Babičtí a ceronští vojáci I. světové války (Velké války) 1914
- 1918 a Historie tělovýchovy v Babicích, které
jistě najdou uplatnění v arcibiskupské knihovně,
která je přístupná veřejnosti.
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Mikroprojekt přeshraniční spolupráce
obcí Babice a Bzince pod Javorinou
Obec Babice a Bzince pod Javorinou vytvořily společný mikroprojekt „Poznávej přítele od
malička“, v jeho rámci proběhlo několik společných akcí určených zejména pro rodiny s dětmi. V měsíci březnu to byl karneval v Babicích
a v Bzincích a „Velikonoční hrkání“. V měsíci
květnu se uskutečnily další dvě akce, a to:
17. 5. 2015 „Podjavorinským krajom“ - jednalo se o výlet do okolí Bzinců pod Javorinou.
Výletníci z Babic i Bzinců společně navštívili
minifarmu v Lubině, kde si děti mohly nakrmit
a pohladit domácí zvířátka, často v miniaturní
velikosti. Na farmě si všichni opekli špekáčky.
Další zastávkou byla Holubyho chata s možností
výšlapu k místnímu vysílači. Výlet byl zakončen
návštěvou Parku miniatúr v Podolie, ve kterém
jsou vystaveny modely slovenských historických
staveb v původní podobě. Účastníci také vyslechli zajímavý výklad průvodce. Nejmenší děti
zaujalo zejména malé dřevěné hřiště.

30. 5. 2015 dětský den „Po stopách veverky“
aneb „Po stopách drevokocúra“ – proběhl v areálu muzea „Na Mýtince“. Pro děti byla připravena
stezka úkolů, při kterých se mimo jiné seznámily
s místní přírodou např. prostřednictvím poznávání
stromů a zvířátek. Po úspěšném absolvování stezky děti obdržely odměnu. Proběhla ukázka výroby
ptačí budky a hmyzích hotelů a děti si jejich výrobu také samy vyzkoušely. Děti se mohly vydovádět
na skákacím hradě nebo si nechat namalovat na
obličej některý z pěkných motivů. Po celou dobu
akce bylo přístupné místní muzeum včetně výkladu průvodce. Na závěr bylo přichystáno opékání
špekáčků, které bohužel přerušila bouřka. V rámci
této akce bylo z obrázků dětí zhotoveno dvojjazyčné pexeso a dvojjazyčné pracovní listy zaměřené na
místní přírodu a záložky s motivem muzea.
Děkujeme všem rodičům, dětem a ostatním
občanům, kteří pomohli s organizací všech akcí!

Podjavorinským krajom
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Po stopách veverky

Poprvé dětský „přívesnický“
prázdninový tábor v Babicích
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15. 4. 2015 Beseda s důchodci
Tradiční besedu s důchodci připravila společenská a sociální komise. V programu vystoupily děti
z mateřské a základní školy a pěvecký sbor Kalinky

19. 4. 2015 Folklórní odpoledne s Kalinkou a Kalinou

5. 4. 2015 Šlahačková beseda
u cimbálu s CM Cifra

30. 4. 2015 Stavění máje

1. 5. 2015 Pietní vzpomínka
U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války se usku- 20. 6. 2015 Setkání Babic
tečnilo pietní vzpomínkové Babice se staly po třech letech opět pořadateli setkání obcí s násetkání u pomníčku M. Čevely zvem Babice, které se uskutečňuje každoročně už od roku 2001.
Přivítali jsme delegace z 6 českých a moravských Babic a 2 polKrásné léto,
Krásn
ských. Dopoledne bylo zaměřené na výměnu zkušeností, odpoledne se v kulturním programu představili soubory Kalina a Kalinplné slunce
ka a poté si účastníci prohlédli naše Babice a navštívili muzeum
a dobré nálady
Na Mýtince. Celé setkání završil společenský večer, kterého se
přeje reda
redakční rada. účastnili také členové babických spolků i další babičáci.
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