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Podzimu odzvonila hrana
barevné listí odnes LISTOPAD.
Zimě se rozevřela brána
bílý sníh z nebe na zem spad.
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Čas Vánoc zimu vítá radostně –
hlas zvonů táhne do kraje
lesk bílých vloček vítr rozprostře
mráz květy na sklo maluje.
Jsi krásná, bílá zimní paní!
Za okny v domech dobře je.
Peřina teplá pole chrání
meluzína svůj koncert zahraje.
Dětem dáš, zimo, plno radovánek,
polím dost vláhy jarní.
Až skončí dlouhý zimní spánek
dáme ti sbohem, bílá paní.
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Vážení spoluobčané.
Vám, občanům, pak přeji především pevné
Dovolte mi, abych naší obci do roku 2011 zdraví, spokojené rodinné zázemí a přízeň osupopřál mnoho zdaru, hodně lidí, kteří jí budou du.
ochotni pomáhat a co nejméně těch, co jen planě
kritizují.
Miloslav Maňásek, starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE
Novými členy zastupitelstva obce jsou:
Bajaja Jiří, Baštincová Jitka, Bilík Alexandr,
Býček Milan, Čevela Mojmír, Daněk Jiří, Gajdošík Zdeněk, Horňák Pavel, Juráň Vladislav, Kraváček Vlastimil, Litoš Marcel, Maňásek Miloslav,
Mikulková Marie, Molek Martin, Palánková
Jana.
Členy rady jsou:
Starosta: Miloslav Maňásek
Místostarosta: Marcel Litoš
Vlastimil Kraváček, Jana Palánková, Jitka Baštincová
Novým zastupitelům jsme položili otázku:
Občané vám ve volbách dali svůj hlas a důvěru.
Jak vy, osobně, přispějete k rozvoji obce a jejího
kulturního a společenského života?

podporovat činnost spolků, organizací a jednotlivců v rámci kulturní a sportovní činnosti. Dále
rozvíjet kulturní vyžití mládeže i seniorů v podobě
hudebních, sportovních a jiných akcí, dbát o zajištění bezpečnosti v obci, hlavně u silnic a vlakových
přejezdů a pokračovat v rekonstrukci komunikací
ve všech částech obce.
Marie Mikulková:
Vážení občané, přispět k rozvoji obce lze i pravidelnou účastí na jednáních zastupitelstva, kde
svým souhlasem, připomínkou, či nesouhlasem
mohu zásadně ovlivňovat dění v obci. Naslouchat
požadavkům a připomínkám občanů a pomáhat
je řešit. Jako členka společenské komise sestavuji
smuteční rozloučení pro občanské pohřby. Dále
vypomáhám při kulturních akcích např. prodejem
vstupenek. Pro toto volební období jsem pověřena
jako oddávající úředník zastupovat starostu v jeho
nepřítomnosti. Věřím, že své voliče a spoluobčany
nezklamu. Za důvěru a hlasy děkuji.

Jiří Bajaja:
Myslím, že zastupitel obce musí naslouchat
pozorně hlasu a názorům spoluobčanů a jejich
názory a návrhy přednést a podporovat na obecním zastupitelstvu. Vím, že veškeré problémy se
Miloslav Maňásek:
nevyřeší jen jednáním od stolu, ale bude taky třePředně bych všem občanům, kteří mi dali svůj
ba se na jejich realizování podílet i fyzicky a to hlas, chtěl ještě jednou za tuto důvěru poděkosi myslím, že rád pomůžu pro dobrou věc i tímto vat. Myslím, že víte, co se za dobu, kdy jsem byl
způsobem.
starostou v obci podařilo a vynasnažím se, abych
i nadále byl obci dobrým hospodářem a starostou.
Milan Býček:
Budu se snažit na zasedáních prosazovat věci,
Ostatní oslovení zastupitelé nám odpověď do
které budou ku prospěchu občanů. A úkoly, které uzávěrky zpravodaje neposkytli.
na mě budou kladeny budu plnit podle nejlepšího
vědomí a svědomí.
Marcel Litoš:
Především děkuji všem občanům za projevenou
důvěru a plně věřím, že jejich očekávání nezklamu.
Budu dbát na zlepšení životního prostředí v obci,
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OÚ informuje
Obecní úřad Babice upozorňuje občany, že
Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je
v době od 27. do 31. 12. 2010 bude obecní úřad 15. 3. 2010.
uzavřen.
WC NA HŘBITOVĚ
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne dne
Z provozních důvodů budou v zimním obdo2. ledna 2011 od 13:00hod.
bí uzavřeny záchody v objektu smuteční síně na
hřbitově. S otevřením se opět počítá začátkem
V polovině listopadu rozbil někdo úmyslně jara.
pouliční světlo ve Výpustě. Oprava stála obec, ale
prakticky nás všechny, 15.000 Kč. Peníze, které
POŠKOZENÁ NOVÁ ZASTÁVKA ČSAD
mohly být použity například na některou kulturNa nové zastávce ještě nezačaly ani zastavovat
ní akci.
autobusové spoje a již třikrát se stala cílem vandalů. Škoda, že dotyční nesměřují tuto energii do
Upozorňujeme občany, že některé spoje auto- smysluplnějších věcí...
busové linky 800070 (kudlovják) s platností od
12. 12. 2010 budou zastavovat na zastávce Babice
HLEDÁ SE KRONIKÁŘ
pošta (před hospodou U Jakuba). Tyto spoje již
Obec Babice hledá zájemce o vedení kroniky
nebudou zastavovat na zastávce u hlavní silnice. obce. Kronikář by měl mít zájem o dění v obci,
umět se vyjadřovat písemně, mít dostatek času
Žádáme všechny řidiče, aby v zimním období na průběžné zapisování událostí během roku
(a nejen v něm) neparkovali na silnicích případ- a následný ruční přepis do knihy kroniky. Důležité
ně chodnících. Znemožňujete a komplikujete tak je, aby měl o tuto práci dlouhodobý zájem, prozimní údržbu.
tože to není práce na jeden rok.
Písemné přihlášky zasílejte na obecní úřad do
Povodí Moravy, s. p. bude v roce 2011 prová- 31. 12. 2010.
dět opravu opevnění Baťova kanálu v úseku od
Rada obce
hospodářského mostu Babice po PK Spytihněv
to je km 41,740 – 43,435. Stavba je z dotace ZlínZáznamy z nainstalovaných radarů ukazují,
ského kraje a bude prováděna při snížené hladi- že v době od 1. 11. 2010 do 1. 12. 2010 projelo
ně Baťova kanálu do dubna 2011.
obcí ve směru od Huštěnovic 217 984 aut, což je
V rámci stavby bude provedena oprava opev- v průměru 7 263 aut za den. Ve směru od Spytihnění z železobetonových panelů opřených do něvi to bylo 195 198 aut, což je v průměru 6 506
dřevěného plůtku. Na 5 místech bude provedeno aut za den. Průměrný průjezd vozidel obcí za
opevnění kamennou rovnaninou o délce 4m pro den je 13 769.
přechod zvěře.

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Služeb, které nabízí babická pečovatelská služba (PS), využívá stále více klientů. Těší nás, že
jsme se dostali do podvědomí občanů naší obce
a také to, že jsme začali pomáhat i v Huštěnovicích. Naším hlavním cílem je, abychom byli
nápomocni lidem, kteří z důvodů vyššího věku
nebo zdravotních problémů pomoc potřebují.
Zima/2010

Při své práci spolupracujeme s řadou podobných institucí, kde získáváme zkušenosti, které
můžeme využít k naší činnosti. Jsme členy České
asociace pečovatelské služby, pracovnice naší PS
se zúčastňují mnoha odborných seminářů, absolvují povinné vzdělávání, získávají zkušenosti na
výměnných stážích v podobných zařízeních.
strana 3

Babický zpravodaj
Snažíme se, aby činnost pečovatelské služby
byla co nejkvalitnější. V tomto roce tomu jistě
napomohlo například i to, že jsme díky sponzorskému daru firmy Hardman, která nám darovala
auto, začali rozvážet obědy autem. Podařilo se
nám rovněž získat několik peněžních grantů od
Nadace Děti – kultura – sport. Z těchto peněz
byly například zakoupeny pro strávníky, kterým se rozváží obědy, jídlonosiče s termoobalem
(celková výše grantu činila 49 000 Kč). Za grant
16 000Kč budou vyzdobeny společné prostory
v Domě s pečovatelskou službou. Tady budeme
úzce spolupracovat s dětmi ze Základní školy
Babice. V říjnu jsme od Nadace získali 25 000 Kč
na počítačové vybavení a zakoupení počítačové-

ho programu speciálně určeného pro pečovatelskou službu.
Obec má hodně dalších plánů, které se týkají
i pečovatelské služby nebo Domu s pečovatelskou
službou (DPS). Je to například výstavba pergoly
v zahradě DPS, na kterou se podařilo získat část
finančních prostředků z projektu přeshraniční
spolupráce s názvem Propojení generací. Naším
velkým snem je vybudování denního stacionáře,
který by byl určen pro seniory z Babic a okolí.
Snad se i toto jednou podaří.
Do nového roku přejeme všem čtenářům
Babického zpravodaje nejen dobré zdraví, ale
i plnění všech přání, snů a tužeb…
Pracovnice pečovatelské služby Babice

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Děkujeme všem sponzorům, kteří svými
finančními příspěvky podpořili letošní hody.
Hody jsou finančně nejnáročnější kulturní akcí
roku a to jak pro rodiny stárků tak pro samotnou
obec a proto je každá podpora velmi vítaná.
Sponzoři se tak každoročně nezanedbatelnou
částkou podílejí na zachování této kulturní tradice v naší obci.
V letošním roce to byli: Rehos s. r. o., Hamé a. s.,
Kovobath s. r. o., Ekostav s. r. o., Hemar s. r. o., Terosat – Křivák, Martin Slíva, Pavel Kortan, Stamos
spol. s. r. o., Nábytek Hejda, Ing. Zdeněk Habáň,
Pomoraví a. s., Gasol – V. Garguláková, Investa
s. r. o., Nodis, Sensa Watt s. r. o., RM Auto – Rostislav Mikoška, JE Holding s. r. o.
DĚKUJEME, OBEC BABICE

REKREACE V DOMKU U PŘÍVOZU
V tomto roce se v babickém domku U Přívozu
rekreovalo celkem 106 lidí. Byli mezi nimi rybáři, cyklisté, rodiny s dětmi, turisté. Někteří využili
naší nové služby, možnosti zapůjčení jízdních kol.
V druhé polovině června zde uspořádali místní
rybáři velké závody. Takže domek slouží hodně
lidem, kteří se sem navíc rádi vrací.
Poptávka je rovněž po zimních a především
silvestrovských pobytech. Jelikož se domek nedá
zcela vytopit a koncem listopadu se zazimovává
(vypouští se voda, odvezou se matrace apod.),
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rekreace v uvedených obdobích není možná.
Nová sezóna začíná opět na jaře. Aktuální
tabulku obsazenosti domku U Přívozu v roce 2011
najdete na internetových stránkách obce nebo se
můžete informovat na telefonu 724 149 246.
Pro příští rok dochází k navýšení cen za rekreaci. Cena za jednu osobu / noc je stanovena na
180 Kč, týdenní pobyt za pronájem celého domku
činí 3 800 Kč (domek je určen pro 10 osob), za
zapůjčení kola se platí 200 Kč za celý pobyt.
Marie Dostálková
Zima/2010
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Základní škola
50 LET OD OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY V BABICÍCH
V naší obci sloužily pro výuku žáků dvě školní budovy, do kterých docházeli i žáci okolních
obcí. Svou kapacitou rozhodně nemohly stačit
a proto bylo vyučování směnné. Také hygienické podmínky byly velmi špatné a neodpovídaly
době a času. Proto bylo rozhodnuto, tehdejšími
orgány obce, postavit novou, moderní, a potřebám žáků odpovídající, školu.
Jednání na vyšších orgánech bylo dlouhé, ale
přesto v roce 1946 bylo rozhodnuto školu postavit v trati Zásačí. Se stavbou bylo započato v roce
1947 a v krátké době byla hrubá stavba dokončena. Avšak během stavby nastaly velké potíže
se spodní vodou, která zaplavovala suterén školy. Vyskytly se také problémy finanční. Výstavba
školy byla pozastavena a deset let sloužila jako
sklad nábytku. V roce 1957, po vyřešení všech
problémů, přišlo k dokončení výstavby nové školy. V roce 1960 byla školní budova dokončena.
Slavnostní otevření nové školy se konalo
v neděli 28. srpna 1960. Byla to velká událost
pro celou obec a široké okolí. 1. září byl zahájen první školní rok v této budově. A tak již 50
let škola slouží velmi dobře nejen žákům, ale

i učitelům a dalším správním zaměstnancům
školy. Škola měla 16 učeben, laboratorní pracovnu, velkou školní kuchyni s jídelnou, tělocvičnu,
moderní hygienická zařízení, potřebné kabinety,
ředitelnu, sborovnu, ale i velký sál s jevištěm. Ten
sloužil nejen potřebám školy, ale také pro všechny kulturní akce v obci – taneční zábavy, plesy,
divadla, schůze a třeba i pro rodinné oslavy. Na
tehdejší dobu to byla nejmodernější škola v širokém okolí.
Během padesáti let trvání školy docházelo
k další modernizaci i rozšíření školy o přístavbu
učeben, školních dílen, venkovního sportoviště,
školní zahradu a zahradu pro žáky školní družiny. Při poslední velké rekonstrukci střechy byla
využita půda školy pro výstavbu bytových jednotek.
Za dobu padesáti let škola vychovala stovky
žáků, kterým kromě vzdělání poskytla i využití
volného času v různých kroužcích i v kulturním
a sportovním vyžití.
Ať naše škola dál slouží všem žákům ku prospěchu.
Anežka Kolářová

AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
UKÁZKA VÝCVIKU A VYUŽITÍ
lik obtížnějších cviků poslušnosti, za které skliCANISTERAPEUTICKÉHO PSA
dil obdivný potlesk. Paní cvičitelka podrobně
27. září se uskutečnila v sále naší školy ukázka
výcviku a využití canisterapeutického psa. Ptáte se, co je to canisterapie? Doslova léčba psem.
Správně vycvičený pes (a takového měli naši
žáci možnost vidět v akci) totiž dokáže pomáhat
nemocným lidem. Je využíván v nemocnicích,
dětských domovech, ústavech pro postižené i ve
střediscích pro seniory. Sami žáci se mohli stát
figuranty, ke kterým na povel paní cvičitelky
Martiny Junaštíkové přítulný labradorský retrívr
přišel, nechal se bez jakékoli známky nervozity
hladit a dokonce i tahat za uši, ocas, nohy. Děti si
na něj mohly i lehnout. Pak ukázal pejsek někoZima/2010
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popisovala jeho využití v praxi. Na úplný závěr určena jen nejstarším žákům, tedy osmákům
si mohli pejska všichni zájemci (a že jich bylo !) a deváťákům. Letošní tematické zaměření se
řídilo heslem „Ve zdraví i v nemoci“. Účastnípohladit.
ci olympiády, kterých se sešlo 23, zodpovídali
33 zajímavých otázek. Léčení lidí bylinkami,
mumifikování v Egyptě, akupunktura v Číně,
jóga v Indii, epidemie nemocí ve středověku,
důležité objevy českých lékařů a vědců, objev
penicilinu a mnoho dalšího. Prokázané znalosti zúčastněných byly na dobré úrovni. Vítězem
olympiády však může být jen jeden, a tím se pro
letošní rok stal Svaťa Vosyka z 8. A. Za své vítězství obdržel nejen pochvalu, ale i nominaci do
okresního kola, které proběhne v měsíci únoru
v Uherském Hradišti. Gratulujeme.
EXKURZE DO MUZEA
Již osvědčenou akcí, kterou pořádáme každoPŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
ročně, je exkurze žáků 6. ročníku do Muzea Jana
Vědomostní přírodovědné soutěže pořádané
Amose Komenského v Uherském Brodě. Letos se UP Olomouc se zúčastnili žáci osmého a deváuskutečnila v dušičkovém termínu 2. listopadu. tého ročníku. Žáci odpovídali na otázky z oblasŽáci za doprovodu vyučujících českého jazyka ti přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky. Na
a dějepisu absolvovali komentovanou prohlídku prvním místě se umístil Jakub Habáň, druhé
muzea a zároveň nabyté znalosti zúročili v pře- místo obsadili Jirka Růžička a Martin Juřík a na
dem připraveném vědomostním testu, který byl třetím místě se umístila Tereza Polášková. Všem
zaměřen přímo na osobu J. A. Komenského. Rádi výhercům gratulujeme.
konstatujeme, že vše dopadlo výborně. Nejenže
se exkurze vydařila a v testu všichni obstáli, ale
STMELOVÁNÍ EKOTÝMŮ
žáky je nutno pochválit i za téměř bezchybné
V září vyjeli žáci ze Zeleného parlamentu do
chování v budově muzea, při cestování vlakem CEV Hostětín v Bílých Karpatech na jednodeni při pěších přesunech městem.
ní seminář, na kterém se měli naučit, jak provést
ekologickou analýzu školy. V příštím školním
CELOREPUBLIKOVÉ TESTOVÁNÍ SCIO
roce se totiž škola chystá na obhajobu meziná8. listopadu se zúčastnili žáci 9. ročníku celo- rodního titulu Ekoškola, který nám byl propůjrepublikového testování SCIO. 20 žáků muse- čen na dva roky v červnu 2009 v Senátu české
lo v průběhu prvních čtyř vyučovacích hodin
zvládnout 3 testy: test z matematiky, test z českého jazyka a test obecných studijních předpokladů. Byla to pro ně první ostrá konfrontace
s formou testů, které jsou využívány i při přijímacích zkouškách na střední školy. Vyplněné
testy byly ještě týž den odeslány ke zpracování do společnosti SCIO. Výsledky očekáváme
v měsíci lednu.
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
24. listopadu proběhlo školní kolo každoročně pořádané dějepisné olympiády. Ta je vždy
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republiky. Seminář byl nejen velmi přínosný pro
provedení ekologického průzkumu školy, ale
i pro jakoukoliv další profesní činnost žáků, kdy
potřebují nejprve analyzovat potřeby, pak plánovat a nakonec organizačně zajišťovat.

navštívíme 20. prosince v Mahenově divadle
v Brně představení Broučci a v tomto předvánočním čase se podíváme i na tradiční vánoční trhy
na náměstí Svobody.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
1. 12. 2010
Procestovat skoro celý Nový Zéland se virtuálně povedlo žákům 4. – 9. ročníku ve středu
1. 12. 2010 s příjemnou rodinou pana Máry.
Rodiče cestují po světě i se svým synem – vozíčkářem. Poutavé vyprávění s prezentací obrázků a videa nás přesvědčilo, že i vozíčkář může
žít plnohodnotný život. Nádherné fotografie ze
slunného Zélandu nám však nestačily k zahřátí
v promrzlém sále. Přesto by však žáci uvítali další
besedu této rodiny o Japonsku. Proto děkujeme
paní Chodúrové za zorganizování.
I. Miklová

NON SHOP DAY
V posledním listopadovém týdnu se uskutečnil na škole druhý ročník akce Non shop day.
Smyslem akce je uvědomit si, že máme doma
často věci, které nepotřebujeme a které by ještě
mohly někoho potěšit či sloužit. Žáci Zeleného parlamentu nejprve seznámili své spolužáky
s malou změnou v organizaci dne, jež se týkala
tzv. „babických grošů,“ které se tentokrát nedávaly ve směnárně zdarma, ale za drobné peníze.
Donesených věcí bylo sice méně než v loňském
roce, ale i tak bylo v sále o přestávkách živo
a čile se směňovalo. Výtěžek celé akce v hodnotě
650,- Kč jsme převedli na vzdělávání školou
adoptované holčičce Hadji z Guinei.
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
V rámci plnění Minimálního preventivního
programu naší školy se žáci 3., 6., 8. a 9. třídy
zúčastnili besedy s pracovníky Centra pro rodinu Zlín, ve které děti probíraly etické problémy všedního dne. Dozvěděly se, jak si poradit
s osobním životem, jak rozvíjet svoji osobnost,
ale také jak řešit rodinné a partnerské vztahy.
KROUŽEK SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Kroužek společenské výchovy se opět chystá
na výlet za divadelním představením. Tentokrát
Zima/2010

PŘEDSTAVENÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA
1. 12. 2010
V sále naší školy se pro žáky 1. – 3. třídy konalo představení ochotnického divadla z Otrokovic - KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA. Divadlo
se dětem velmi líbilo. Princezna Lesněnka byla
zakleta zlou ježibabou Magi v lesní vílu. A jak
to v pohádkách obvykle bývá, vše mělo šťastný
konec.
Žáci 3. třídy
NÁVŠTĚVA PRACOVNÍHO ÚŘADU
Tak jako každý školní rok, tak i tento je nejtěžší pro naše deváťáky. Nejenže se musí naučit
spoustu nových věcí, aby úspěšně dokončili své
základní devítileté vzdělání, ale musí se rozhodnout, na které střední škole či učilišti budou
ve svém vzdělávání pokračovat. Abychom jim
toto rozhodování usnadnili, navštívili jsme
30. 9. 2010 Informační a poradenské středisko
při Úřadu práce v Uherském Hradišti, kde měli
možnost seznámit se s dalšími možnostmi studia, se středními školami a studijními obory
a pomocí testu zájmů zjistit povolání, které by
jim nejvíce vyhovovalo.
V těchto měsících probíhají na všech středních
školách Dny otevřených dveří, o kterých naše
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žáky informujeme a ti pak mají možnost podívat
se do středních škol i se svými rodiči. Zástupce
některých středních škol jsme pozvali na třídní
schůzku rodičů deváťáků, která proběhla 7. 12.
2010.
Všem přejeme,
aby si dobře zvolili své budoucí povolání.
MIKULÁŠ 3. 12. 2010
Na mikulášskou nadílku se žáci 9. třídy, kteří
měli tuto akci letos na starosti, rozdělili do dvou
skupin. První skupina navštívila mateřskou školu. Už při příchodu dělali čerti rámus, a tak není
divu, že je v hlavní třídě čekala spousta vystrašených dětí se svými učitelkami i s paní ředitelkou.
Většina z nich se ale brzy uklidnila, protože čerti sice hrůzostrašně vypadali, ale jejich chování
vůbec strašné nebylo. Poté všechny děti postupně
odříkaly básničky nebo zazpívaly naučené písničky a za odměnu dostaly od Mikuláše dárky.
Mezitím druhá skupina prošla třídami 1. stupně základní školy. Zde jsou žáci na tuto každoroční návštěvu zvyklí, takže se čertů nebáli. Po
návratu první skupiny se deváťáci opět spojili
a společně obešli i 2. stupeň, kde jsou žáci starší
a Mikuláše i jeho doprovod brali jako legraci.
Simona Tvrdá, 9.třída

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Letos již podruhé se naše škola zapojila do
humanitární akce – VÁNOČNÍ HVĚZDA.
Zakoupením vánoční hvězdy jsme pomohli
těžce nemocným dětem. Tuto akci uskutečňuje Sdružení Šance – Sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí
a výtěžek z prodeje byl věnován Dětskému
hemato-onkologickému oddělení v Olomouci.
Žáci, učitelé a zaměstnanci školy měli možnost si
koupit vánoční růži za 100 Kč. Přispěli jsme tak
částkou 12 000 Kč.
Všem, kteří si VÁNOČNÍ HVĚZDU koupili,
patří velký DÍK!!!

VÁNOČNÍ KONCERT
V úterý 14. prosince v 16 hodin se uskutečnil v sále školy vánoční koncert, který pořádala ZUŠ
Napajedla ve spolupráci se ZŠ Babice. V pásmu nejen vánočních skladeb se představili žáci ZUŠ
a nastudováním nové pohádky se předvedl dramatický kroužek ZŠ.

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCI
V předvánočním období zve ZŠ Babice všechny zájemce o načerpání klidu a pohody, inspirace
a příjemné nálady na tradiční akci.
V pátek 17. prosince se od 15:30 konají „Vánoční dílničky“. Můžete si nakoupit různé drobné
vánoční dárky, ozdoby a také si samozřejmě můžete s pomocí našich šikovných vyučujících i žáků
sami vytvořit vlastní výrobky.
Akce je volně přístupná všem zájemcům. Jakýkoli případný dobrovolný finanční dar a výtěžek
z prodeje výrobků bude použit na letošní příspěvek naší africké kamarádce, kterou ZŠ Babice podporuje v projektu Adopce na dálku.
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Spolky
DE MOOD – US Tour 2010 (2. část)
Kapitola 1.: Londýn
6. 9. odjezd na letiště do Vídně. Vše perfektně
naplánováno. Přílet na Heathrow: 20:35, transfer autem do klubu: 21:00 – 22:00 hod., koncert:
22:00 – 23:00 hod. Koncert musí končit nejpozději ve 23 hod. Hektický večer jsme si nenaplánovali záměrně. Koncert v Londýně by nás ani nenapadl, nebýt dvou pro věc nadšených lidí, kteří
s touto nabídkou přišli až po té co jsme zakoupili
letenky. Změna prvního letu by byla příliš drahá.
Původní důvod přestupu v Londýně s navazujícím letem až ráno byl pouze finanční. Ale měli
jsme několikanásobné štěstí a z přestupu jsme
chtěli vytěžit maximum. Teda za předpokladu, že
to stihneme…
Takže hlavně, ať není ZPOŽDĚNÍ!!! Při vystupování z auta na letišti ve Vídni vibruje telefon.
SMS: „Vaše letadlo má avizované zpoždění 60
minut!“ Damn it! Držíme se plánu, při checkingu domlouváme sedadla v prvních dvou řadách,
abychom mohli sprintovat z letadla jako první.
Zpoždění vzniklo kvůli stávce kontrolorů francouzského vzdušného prostoru a zároveň se
dozvídáme, aby toho nebylo málo, že v Londýně je velká stávka metra. Ještě, že jedeme autem
a snad nebudou tedy velké dopravní zácpy. Hlášené zpoždění se krátí na 20 minut při boardingu, ovšem z ranveje se k naší smůle odlepujeme
až více jak za hodinu. Aleš se nervózně předklání celý let, ale bohužel to na rychlosti letadlu
nepřidává. Přistání 21:45hod! Po zapnutí telefonu SMS: „Zkuste co nejrychleji proběhnout
letiště, v klubu ještě chvíli počkají!” Držíme se
tedy plánu, nervózně a zároveň odevzdaně spěcháme z letadla. Venku nás čeká ta horší varianta. Transfer autobusem. Každá minuta dobrá
a tady je ztrácíme. O to rychleji musíme běžet
koridory Heathrow, které jsou zatraceně dlouhé. Probíháme eskalátory urychlující chůzi. To
by byl čas, pane Karchňáku!!! Fyzičku už nemáme, sprinty by šly, ale na pasovou kontrolu dobíZima/2010

háme zadýchaní a jsme rádi, že stojíme v řadě.
A ta řada je ale dlouhá. Aleš se nevzdává. Zahlédl
kolemjdoucí paní v uniformě a hned se pouští do
akce. Určitě má skvělou výslovnost jak lape po
dechu. Paní po minutě velí: „pojďte za mnou!“
a je moc hodná, protože nás provádí expres před
všechny řady. Běžíme dál. Petr volal, že už jde
pro auto, čeká tam jeho holka, nějaká blondýna.
Prej ji poznáme. A taky že jo. Už nás běží o jednoho víc, naštěstí je to už jen kousek do auta, kde
naskakujeme jak v nejnapínavější scéně bondovky. „Ahoj, já jsem Petr!“ A jedeme! 22:07 hod.!
Přejezd z letiště do klubu má trvat hodinu, Petr
slibuje 30 minut. Zavíráme oči a přesvědčujeme
Petra, že tam nemusíme hrát, když to nestihneme. Petr si nedá říct. Po cestě ještě řešíme telefonicky detaily s nějakým aparátem a aby to tam
někdo za nás nazvučil. Ve zdraví jsme zde. Na
druhé straně Londýna. The Dublin Castle! 22:45
hod. Vyskakujeme z auta a spěcháme na pódium.
Zapojíme kytary, poopravíme krapet bicí a hrajeme. Tohle doma nezkoušejte!
Smíšené pocity, kdy si člověk říká, kde vlastně
je a proč tu je, nás provází celý koncert. Nicméně
si to snažíme užít. Zvukař nás nechává hrát přes
místní limit 23hod., takže předvádíme kompletní set. K naší smůle z 60 lidí, kteří zaplňovali klub
do 22 hod., kdy jsme měli původně hrát, vydrželo
pouze nějakých 20. Nevadí. Po koncertě přichází pár lidí, mezi nimi i nějací češi, kupují CD
a vyptávají se. Později se dokonce rodí nabídka
na více koncertů v UK. Za to nám to stálo!
Po koncertě hodinu sedíme, popíjíme pivo,
odpočíváme a snažíme se vzpamatovat z bondovského zážitku. Když jsou už všechny kluby
v 1 hod. ráno zavřené, Petr nabízí sightseeing po
centru Londýna. Projíždíme tedy kolem nejznámějších Londýnských lokací a pomalu nás bere
spánek. Ve tři se již pomaličku vyskládáváme
z auta na pátém terminálu Heathrow. Loučíme
se s Petrem a jeho blondýnkou. Letiště nás vítá
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chladnou halou s velmi nepohodlnými sedadly. Lehnout si můžeme jedině jako paragraf.
Nějak to přetrpíme a ráno v 6 hod. pokračujeme skrz kontroly, abychom zvládli odlet do NYC
v 8:55hod.
Kapitola 2.: USA - New York City, tour a studio
V letadle se snažíme alespoň trochu vyspat, ale
to už zase přistáváme. Přílet 7.9.- 11:00 místního
času. Čeká nás hodinová fronta na pasové kontrole. Vše je OK. Před halou bereme NYC yellow
cab a jedeme do Brooklynu. Je krásně. V ČR byly
poslední dva týdny už podzimní a my se vrátili
do krásného léta s čirou oblohou. Máme být ubytováni u Bonnie (kamarádka Mika / NIS), která je
momentálně v zahraničí. Před domem nás čeká
Trevor (basák NIS), ukazuje nám byt a předává
klíče. Jen hodíme spršku a jedeme metrem pro
kytaru a činely na LONG ISLAND. Aleš si myslel,
že ví, kde to je. Po marném hledání musíme vzít
opět taxíka. V obchodě vše úspěšně vyřešeno, jen
ta únava! Je 17:30 místního času, u nás +6 hod
a minulou noc jsme moc nespali. Večer se má Aleš
ještě potkat s Mikem, ale bohužel upadá unaven
do hlubokého spánku po té, co si vymění struny
na nové kytaře. Mike se tedy zbytečně snaží, probudit Aleše klepáním na okno z ulice…
8. 9. - opět krásné počasí. Využíváme volného
dopoledne a vyrážíme na Manhattan. Nasáváme
atmosféru, posíláme pohledy. Ve 13 hod. máme
domluvenou schůzku ve zkušebně NIS v Brooklynu, abychom vyzkoušeli jejich aparáty a mohli
si tak večerní koncert maximálně užít. Vše běží
dle plánu, aparáty jsou OK, v 18 hod se potkáváme u zkušebny znovu, abychom naložili dodávku
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a jeli do klubu. Přejíždíme most na Manhattan
a ten se nám odhaluje ve vší své podvečerní kráse. Klubík je opět dle našeho gusta. Po vyskládání věcí máme spoustu času, procházíme se
po okolních ulicích a večeříme. Koncert začíná.
Hraje první kapela, celkem fajn. Pak jdeme na
řadu my a pořádně to rozjíždíme. Po nás na to
jdou New Idea Society a my si zase vzpomněli,
proč jsme jim udělali koncert u nás v Babicích
v roce 2007. Předvádí své nové album a je to ještě lepší! Mike je zklamaný, že nepřišlo tolik lidí,
kolik čekal. Účast byla opravdu slabší, podobná
Londýnu, ale to známe i z jiných koncertů v ČR.
Návrat do zkušebny a do postele.
9. 9. - dopolední program jsme zvolili raději
odpočinkový, protože ve 12 hod. nás čekala opět
nakládka aparátu a odjezd do Bostonu. Asi 5-ti
hodinová cesta. Již máme vše naloženo a hledá
se bubeník Marshall. Hledíme na tuto groteskní
situaci jak z jara. To by se nám nestalo. Marshall
nebere telefon a kluci neví, kde to vlastně v tom
Brooklynu on bydlí. Jezdíme v okolí jeho předpokládaného bydliště a čekáme.
Vyjíždíme v 15 hod. Cesta je o to delší a únavnější. V dodávce je místa akorát. Všichni se
v zadu neopřeme, jeden musí být vždy v předklonu. Trevor (basák) jel do Bostonu dokonce
s bráchou autobusem, abychom se vlezli. Děkujeme! Rozlámaní vyskakujeme z dodávky v Bostonu u klubu O´Briens. Mike nás vede na večeři do
oblíbené vegetariánské restaurace a po cestě nám
ukazuje, kde kolik let bydlel a pracoval. Pochází
odsud. Večeře je skvělá, jen je toho opravdu moc.
Vracíme se do klubu, Trevor s bráchou na nás
Zima/2010
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čekají a dál klasika. Vyskládat, vyčkávat až odehraje první kapela – mimochodem tahle byla skvělá
a pak jdeme na to. O něco více lidí, možná tak 40.
Nazvučíme, odehrajeme a kecáme s jedinci co za
nama přichází. „A kde všude tak hrajete, že jste
přijeli až sem?“ jedna holka se ptá. „No, většinou
hrajeme jen v ČR, ale máme za sebou koncerty
i v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku.
A taky jsme v roce 2006 jeli tour do Ruska – Moskva a Petrohrad!“ a ona na to nejistě: „Počkej, ale
z tama jste, ne?“ Tak jsme se zasmáli
a prodali jí CD. Mezitím se nachystali NIS a už jedou. Po nich hraje ještě
jedna kapela, která nás opravdu nebaví. Ze slušnosti čekáme s nakládáním
aparátu a poflakujeme se před klubem.
Naproti trapná discotéka ve fajnovém
klubíku s řadou lidí na ulici. Ti čekají,
až je namakaní hlídači pustí do vnitř,
jakoby tam hráli NEW KIDS ON THE
BLOCK. Mike s někým vykecává. Jen
ležérně si podávám s borečkem ruku.

Zima/2010

Poslední den Mike vypráví jak jsme v Bostonu
potkali zpěváka z CAVE-IN! Aha! Chris (klávesák NIS) nám zařídil nocleh u bratránka Mika,
který v Bostonu žije. Mimochodem spolu hrají
v kapele a Chris každý víkend jezdí na zkoušku autobusem NEW YORK – BOSTON – asi
5 hodin jedna cesta. Je to hrdina! Mike má pěkný byteček s přístupem na střechu tak to hned
využíváme a fotíme se.
Dokončení příště

strana 11

Babický zpravodaj

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CERONY – BABICE
Letošní teplý podzim beze
sněhu a silných mrazů nás, myslivce, potěšil. Zvěř nemusela
tolik plýtvat energií na pohyb
ve vysokých závějích či zahřívání těla při nízkých teplotách,
a „našetřila“ si tak tukové zásoby na horší časy. Na některých
polích a mezích navíc mohla
ještě v listopadu najít zbytky
nějaké přirozené potravy. Horší
časy pro zvěř nastávají ve chvíli,
kdy udeří mrazy, fouká studený
vítr a napadne velké množství
sněhu, což se stalo začátkem
měsíce prosince. Pokud takové
období trvá příliš dlouho, nevyhnou se myslivci nálezům uhynulých kusů zvěře. A zvlášť letos si vysoký zimní úhyn zvířat
v naší honitbě nemůžeme dovolit. Tento rok
byl špatný, máme jen velmi malé přírůstky. Na
jaře i v létě bylo hodně vlhko, což se projevilo
na počtu mláďat. Velký pokles počtu přírůstků
je patrný například u bažantů nebo koroptví.
Mnohá další mláďata pak zahynula buď při
sklizni pod koly zemědělské techniky, nebo se
stala přirozenou potravou zvěře škodící myslivosti. Doufáme proto, že letošní zima bude ke
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zvěři milosrdná, i když některá znamení slibují
spíše pravý opak. Zvěř je tento rok hodně osrstěná a zabělená, což bývá symbolem blížícího
se tuhého zimního období. Během něj budeme
zintenzivňovat obvyklé přikrmování. To ostatně ani tento rok jsme nenechali na poslední
chvíli. Letos jsme začali v honitbě přikrmovat
již v říjnu, ale v některých zásypech se přikrmovalo již od září. Plnění krmelců během
zimy se pak bude odvíjet podle počasí, ale naše
sdružení Cerony Babice se snaží krmit pravidelně každou neděli a pokud je
potřeba i uprostřed týdne. Zhruba do poloviny prosince je podle
zkušeností zvěř obvykle schopna krmivo přetvářet v tukové
zásoby, koncem tohoto měsíce
a v lednu pak ale už vydává
tolik energie, že musí brát právě
z nastřádaných tuků. Zvýšit intenzitu podávání krmiva je pak třeba hlavně v únoru
a v březnu. V této době se už
například vyvíjejí plody březích
srn a samci potřebují kvalitní
krmivo kvůli rostoucímu paroží.
A co všechno během zimníZima/2010
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ho období navážíme či nosíme do
zásypů a krmelců? Kromě sena je
to například oves nebo kukuřice, kaštany, žaludy, usušené tvrdé pečivo nebo i jeřabiny, šípky
či krmná řepa a kapusta. S tímto nám pomáhají hlavně některé
naše ratolesti, které pilně sbíraly
kaštany a šípky a také jeřabiny,
které hodláme přidat jako „něco“
k lepšímu. Naše sdružení také
každoročně přidává ke krmení
zvěři speciálně vyvinuté granulované směsi. Ty se vyrábí mimo
jiné z lisované směsi obilovin,
vojtěškových úsušků, vitamínů
a minerálů.
Naše
sdružení
taktéž
uspořádalo
6. 11. 2010 letošní první společný hon. Už při
ranním nástupu bylo všem kladeno na srdce, aby po celou dobu honu dbali přísné bezpečnosti a pokynů vedoucího. Ohleduplnost
je nutná nejen kvůli bezpečnosti samotných
myslivců a honců, ale také obyvatel žijících
nebo se pohybujících v okolí. Hon byl ukončen
v odpoledních hodinách. U myslivecké chaty
se pak konal slavnostní výřad ulovené zvěře.
Ulovili jsme 28 bažantích kohoutů, 21ks kachny divoké.
Naše honitba, jak všichni obyvatelé Babic ví,
je v blízkosti vesnice, kde svůj volný čas tráví

jak obyvatelé obce tak sportovci z okolí. To je
také jeden z důvodu postupného klesajícího
stavu divoké zvěře v naší honitbě. Na honech
se loví pouze bažantí kohouti a do konce listopadu také kachna divoká. Zacílit lovci mohou
ještě na škodnou, tedy především lišku. S klesajícím počtem zvěře u nás bojujeme umělým odchovem bažantů ve voliérách. Z těch
se vypouštějí do volné přírody. Při honech
lovíme jen kohouty, aby slepice mohly rozšiřovat populaci. Naše sdružení však postihla
krutá tragedie. Došlo k tragické události v naší
voliéře umístněné v ZD Pomoraví Babice, kdy
v noci ze 23. 11. 2010 na 24. 11. 2010, toulavý pes
zadávil 90 kusů bažantí zvěře, která zde byla zakomorovaná a bylo
zde také chovné hejnko bažantů
určených k dalšímu rozšíření chovu. Tímto bych chtěl upozornit
občany Babic, že neuhlídáním si
svého „miláčka“, porušují závaznou vyhlášku obce Babice o volně
pobíhajících psech, kdy finanční
postih, tedy pokuta, může v dnešní době být velmi citelná.
místopředseda a jednatel
MS Cerony Babice
Mário Mikulka
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30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DOMU ZAHRÁDKÁŘŮ (Krájanky)
Babičtí zahrádkáři, to byla velká organizace.
Výbor schůzoval na místním národním výboru
(MNV) a výroční schůze bývaly vždy v kinosále.
Stále se uvažovalo o tom, aby zahrádkáři měli svůj
„stánek“. Na jaře v roce 1977 přišel nápad od přítele
Josefa Maňáska (č. p. 104), aby si zahrádkáři postavili zařízení, které by bylo víceúčelové a sloužilo všem
občanům. Pan Maňásek pracoval jako stavbyvedoucí u Pozemních staveb v Gottwaldově. V tu dobu
se tam boural jejich objekt
a bylo třeba uklidit veškerý stavební materiál, který
z bouračky zůstal. Materiál byl nabídnut zahrádkářům. Nabídka byla přijata
a vznikla dohoda o odkoupení. Začalo stěhování.
MNV poskytlo zahrádkářům objekt odkoupený od
p. Varmuže, parcela č. 377.
Na tento pozemek se začal
vozit všechen materiál. Dopravu nám zajišťoval přítel Alois Cablík (auta, jeřáb) u Pozemních staveb.
Hlavním úkolem bylo zajistit vyhotovení plánů.
Toho se zhostil př. Alois Šohajek. Další, jako například elektřinu, topení, vodu a veškeré zednické
práce, zajistil př. Josef Retl. Stavební povolení bylo
vydáno 17. 3. 1978. Stavba byla zařazena do „Akce
Z“ při MNV. Začalo se pracovat. Vše kolem výkopových prací zajišťoval př. František Bičáň a firma,
ve které pracoval (ZVS Uh. Hradiště). Betonování
jsme prováděli po práci a o sobotách a nedělích.
Pomáhali nám i nečlenové. Byla to akce pro celou
obec. Po skončení stavby sklepů se začaly stavět
obvodové zdi. Tyto práce nám provedli pracovníci závodu Stavební strojírenství Babice za pomoci
podniku Pozemní stavby Gottwaldov. Pro obvodové zdi se použilo tepelně izolačních cihel, příčky byly postaveny z cihel plných. Obvodové zdivo bylo svázáno tak zvaným věncem se železem,
aby uneslo tíhu střešních panelů. Na střeše byla
provedena tepelná izolace, byl položen povrch ze
speciálního izolačního materiálu a střecha byla
opatřena nátěrem. Vnitřní dodělávky prováděstrana 14

li místní zedníci a stavební četa, která pracovala
pod MNV Babice. Obklady a dlažby, pokládání
parket a jiné práce prováděli pracovníci podniku
Pozemní stavby Gottwaldov. Ostatní drobné práce již dodělávali členové zahrádkářů. Jednalo se
o zavedení elektrické energie, vody, odpadů, obklady
dřevem apod. Venkovní omítky a brizolit provedli
př. Vladislav Omelka, František Lanšperk. Potom
už se začalo s vybavováním vnitřních prostor, a to
kuchyně, sálu, kanceláře…
V suterénu se dokončila
sušárna, moštárna, kotel
pro vaření povidel. Veškeré věci na toto vybavení,
jak stroje, tak příslušné
nářadí, zajistil př. Alois
Šohajek. Úpravu venkovního okolí Domu zahrádkářů již prováděli členové
svazu zahrádkářů.
Otevření Domu zahrádkářů, který byl nazván Krájanka, se konalo
16. října 1980. Od MNV se šlo průvodem a s hudbou ke Krájance, kde proběhlo slavnostní otevření.
Projevy přednesli předseda MNV, zástupce Okresního národního výboru Uh. Hradiště a předseda
babických zahrádkářů př. Josef Vojtík.
Již třicet let slouží Krájanka členům a všem
občanům Babic, a také okolních obcí. Konají se zde
veškeré oslavy (svatby, večírky, rauty, narozeninové
oslavy apod.). O tyto oslavy se dlouhé roky staraly naše členky paní Škárová a paní Čevelová. Jejich
slovácké koláčky byly a jsou proslavené v širokém
okolí. V současné době se o provoz Krájanky stará
paní Božena Maňásková.
Po celých třicet let se výbor zahrádkářů, ale i členové, musí starat o údržbu objektu a okolí Domu
zahrádkářů, aby byl stále v pořádku.
Na závěr bych chtěl všem členům výboru a všem
členům naší organizace a zaměstnancům poděkovat za jejich vzornou práci. Kdybych je měl všechny
jmenovat, stalo by se, že bych na někoho zapomněl.
A proto ještě jednou veliký dík VŠEM.
Josef Stalzer, předseda ČZS Babice
Zima/2010
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KLUB DŮCHODCŮ
Před rokem, v září 2009, byl v naší obci založen
Klub důchodců.
Scházíme se každý měsíc, vždy první čtvrtek.
Na každou schůzku je připraven jiný program.
Například přednáška o starých odrůdách ovoce
pěstovaného v našem katastru, praktické ukázky
masérky, jindy zas malování na textil, vyřezávání dýní a pod. Programy bývají pestré a zábavné.
Taky zbývá prostor na volnou zábavu. V červnu
nám obecní úřad uspořádal velmi pěkný zájezd
do Buchlovic, kde jsme navštívili muzeum Podhradí. Pokračovalo se na Smraďavku, kde jsme
poobědvali a potom do muzea v Blatnici pod
sv. Antonínkem.
Naše zkušenosti a nápady si nenecháváme jen
pro sebe, podělili jsme se o ně s přáteli z Bzinců
pod Javorinou, se kterými jsme navázali družbu.
O naše přátelství projevili zájem také důchodci
z Babic u Rosic. Uvidíme, co se z tohoto nápadu
vyklube.
A protože už je tu prosinec, přejeme všem
našim spoluobčanům spokojené a klidné vánoce, hodně zdraví a pohody do příštího roku 2011
a zveme do našich řad další zájemce.

Kultura a Sport
ČESKO-SLOVENSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
I v neděli zněla kulturním domem měkká
4. a 5. prosince se babickým kulturním
domem nesla slovenština a čeština. Tradič- slovenština. Tentokrát přijeli na jarmark bziní vánoční jarmark byl letos trochu odlišný.
V rámci mikroprojektu Propojení generací byli
na jarmark pozváni občané z Bzinců pod Javorinou. V sobotu přijel plný autobus bzineckých
dětí v doprovodu učitelů, rodičů, prarodičů.
Přivítaly je děti z babické Kalinky a společně se
pod vedením vedoucí souboru Barbory Havlíkové a paní učitelky Samekové z Bzinců učily vánoční koledy. Slovenské děti naučily svou
koledu děti naše a obráceně. Všechny děti se
představily na společném vystoupení a sklidily
zasloužený potlesk. Pak následovala mikulášská nadílka.
Zima/2010
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nečtí senioři. Přivezli s sebou ženský pěvecký
soubor Klenotnica, který zazpíval písně vánoční i lidové.
Po oba dva dny měli návštěvníci možnost
si zakoupit drobné dárky u řemeslníků, kteří se přijeli pochlubit svými výrobky. Byli
mezi nimi výrobci tradičního zboží ze dřeva
(vařeček všech velikostí, píšťalek, lžic, apod.),
z kukuřičného šustí, náhrdelníků, náušnic,
náramků z různých korálků, kozích sýrů, perníků, vánočních přání a řada dalších.
Kulturní dům byl provoněn nejen vůní perníků a svařeného vína, ale hlavně příjemnou
předvánoční atmosférou a radostí ze vzájemného setkání lidí, které sice rozděluje státní
hranice, ale kteří jsou duší stále blízko.

Pozdrav zo Bziniec pod Javorinou
Mnohí občania našej obce si spomínajú na
stretnutia s priateľmi z moravskej obce Babice pri
Uherskom Hradišti. Pred rokmi boli naše návštevy
v Babiciach časté. Ako žiaci sme chodili do Babíc
na rôzne športové a kultúrne podujatia, takisto
Babičania zavítali k nám do Bziniec pod Javorinou. Osobne si spomínam na príjemné stretnutia
s vrstovníkmi z Moravy. Niekedy koncom šesťdesiatych rokov sme boli vo vašej obci viackrát – plný
autobus detí a učiteľov zo Bziniec pod Javorinou.
Pamätám si, že sme vystupovali v škole pred zaplneným hľadiskom. Spievali sme a recitovali básne
národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej, našej
rodáčky. Najväčší potlesk však patril našej mládežníckej dychovej hudbe. Po obede sme s našimi kamarátmi pobehali po Babiciach, navštívili sme ich rodiny. Aj ja si spomínam na návštevu
u mojej kamarátky, ale žiaľ, jej meno som zabudla,
i keď podobu mám ešte pred očami. Priateľstvo a spolupráca medzi našimi obcami a školami trvala roky,
no potom akosi ustala.
Až teraz po dlhom čase sme opäť mali možnosť navštíviť Babice - našu družobnú obec.

V sobotu a nedeľu 4. a 5. decembra 2010 sme zavítali na váš „Vánoční jarmark“, ktorý dostal v tomto roku prívlastok česko – slovenský. Desať žiakov
našej školy pod vedením svojich učiteľov vystúpilo
v kultúrnom programe spolu s babickými deťmi.
Zaspievali niekoľko vianočných kolied a piesní.
V kultúrnom dome sa stretli riaditelia oboch našich
škôl, a keďže sme boli v našej „výprave“ štyria učitelia, s radosťou sme prijali pozvanie babického pána
riaditeľa na prehliadku školy. Po mnohých rokoch
som opäť bola vo vašej škole, ktorá sa určite za tie
roky zmenila. Veľkú kultúrnu sálu, ktorú som mala
dlhé roky pred očami, som však spoznala. Za milé
privítanie, pohostinnosť i darčeky, ktoré od Mikuláša v Babiciach dostali aj naše deti, srdečne ďakujeme. Príjemnú atmosféru babického vianočného
jarmoku prežívali v nedeľu členky nášho bzinského
speváckeho súboru Klenotnica a členovia Jednoty
dôchodcov, s ktorými prišiel do Babíc aj starosta
našej obce. Veríme, že táto naša obnovená spolupráca bude pokračovať a bude na prospech oboch
našich obcí.
Mgr. Ľudmila Šupáková

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
v Babicích
PROSINEC 2010
4. 12.
4. – 5. 12.
11. 12.
12. 12.
14. 12.
17. 12.
18. 12.
31. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 16:00 hod., areál „U StĜešnČ“
VÁNOýNÍ JARMARK – kulturní dĤm
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – 14:00 hod., KD
DUHOVÁ POHÁDKA – divadelní pĜedstavení
15:00 hod., kulturní dĤm
VÁNOýNÍ KONCERT – 16:00 hod., sál ZŠ
VÁNOýNÍ DÍLNIýKY – 15:30 hod., ZŠ
KONCERT STěÍBRĕANKY – 19:30 hod., KD
PģLNOýNÍ SETKÁNÍ PěED OÚ S OHĕOSTROJEM
LEDEN – BěEZEN 2011

2. 1.
1. 2.
5. 2.
26. 2.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
12. 3.
19. 3.
26. 3.

TěÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
KONCERT THE MOOD
KROJOVÝ PLES
PLES SRPDŠ
PLES KSýM
FAŠANK
DċTSKÝ KARNEVAL
PERNÍKOVÝ BÁL
BABICKÝ SLAVÍýEK
DċTSKÝ BAZÁREK

ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTċNKÁCH nebo na www.babice.eu !

Zima/2010
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KNIHOVNA
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Již potřetí se knihovna zapojila do
celostátní akce Den pro dětskou knihu.
Pro ty nejmenší z mateřské školy
a pro děti 1. – 3. tříd základní školy
přijelo zahrát pohádku Kdo se bojí,
nesmí do lesa ochotnické divadlo
z Otrokovic.
Žáci 4. – 9. tříd zhlédli velmi zajímavou besedu Nový Zéland, kterou
připravil Jiří Mára. Tuto zemi procestoval se svým synem, který je připoután na vozíčku. Na otázku proč
to dělá odpověděl:
„Chceme naplnit cestovatelské sny
Jirky a co nejvíce mu zpříjemnit jeho
nelehkou cestu životem. Jirka se stal
prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi na světě Nový Zéland. O rok později studoval
španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel,
jak se žije v Amazonské džungli a na
tajuplných Galapágách. Na třetí expedici procestoval Japonsko. Naším příkladem chceme dokázat, že zdravotním handicepem život nekončí a také
motivovat ostatní vozíčkáře v boji za
naplnění vlastních snů. Pevně věříme, že dokázat se dá úplně všechno.
Držíme vám všem pěsti, stejně jako je
mnozí drží nám.“
O svém putování po světě vydává netradiční cestopisné knihy,
natáčí filmy, pořádá besedy. Knihy
najdete v knihovně, informace na
www.jirkamara.cz .

VÁNOČNÍ ČTENÍ
K vánocům patří i četba pěkné knížky
– to vše můžete najít nejen v knihovně, ale i na
www.citarny.cz. Dočíst se zde můžete:
Na dotaz příznivců Čítáren zda znají nějaké
dobré knížky, které by se měly číst především
Zima/2010

o Vánocích, odpověděla ilustrátorka Renáta Fučíková:
Ale před nimi přichází ještě advent a ten trvá
docela dlouho, tak proč si čekání na všechna překvapení i vytoužené dárky nezpestřit? Možná byste
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v době šopování a skajpování, fejsbukování a jiného mejlování nevěřili, že to jde i s knihou. Přivolat zářící průzračnou radost je ale nejlepší v kruhu
rodiny anebo přátel. Stačí jen vzít do ruky tu správnou knížku a podělit se při společném čtení.
Pro první adventní týden bych
doporučila „jakoukoli kuchařku“. Najděte si společně ten nejsladší recept na dobrotu a když
už nebudete rovnou míchat,
hníst, vykrajovat a péct, tak alespoň čtěte nahlas. Cítíte tu vůni?
Na druhý adventní týden bych
poradila už náročnější žánr. Přečtěte si Charlese Dickense – „Vánoční koledu“ o panu
Ebenezeru Vydřigrošovi – Scroogovi. Stará dobrá
Anglie, napravený padouch, šťastné děti…Berte to
jako návod k dobrému skutku, k omluvě někomu,
komu jste letos ublížili – ať jdete do svátečních dnů
s čistou myslí.
Na třetí neděli si vy, dospělí, připomeňte vlastní
dětství. A vy, děti, se podívejte, jak to chodí jinde
v Evropě – ve Švédsku. Otevřete slavnou knihu
„Děti z Bullerbynu“ od slavné Astrid Lindgrenové
a přečtěte si spolu, jak Britta, Anna, Ole, Lasse, Bosse

a Lisa čekali na vánočního skřítka.
O Zlaté neděli vezměte do rukou knihu vánočních koled a trochu si opakujte, ať můžete u stromku společně zpívat. Ono se za celý rok z hlavy mnohé vypaří. Opakujte si nahlas – třeba při úklidu.
A když konečně přijdou očekávané svátky, připomeňte si,
proč je vlastně slavíme. Otevřete tu jedinou správnou knihu
pro ten okamžik – a pokud ji
doma nemáte, vydejte se spolu
do kostela a tam naslouchejte
nejen krásné hudbě, ale i příběhu malého novorozeněte, jak
ho vypráví jedna z nejslavnějších knih světa: „…I
porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do
plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo
místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod
širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého
stáda. Náhle při nich stál anděl a pravil: Dnes se
vám narodil Spasitel, radujte se…“
Nechte se inspirovat !
Příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku jen vše dobré
přeje Zoja Chodúrová - knihovnice

Osobnosti
BABIČTÍ (16)
Každý člověk je výjimečnou a ojedinělou bytostí a každý z nás umí či dovede něco jiného. Proto
o každém se dá psát, neboť život jedince je složen z pestrobarevné mozaiky věcí velkých, ale i těch
zdánlivě všedních, které by neměly být zapomenuty. Zkusme se dívat kolem sebe a připomínejme si
lidi, kteří jsou či byli babickými rodáky nebo v Babicích žili nebo žijí. Určitě budeme překvapeni, kolik
zajímavých osudů se k nim váže.

MILOSLAV ČEVELA
(25. 1. 1923 – 1. 5.1945)
Na obrázcích, které maloval babický rodák
Miloslav Čevela, jakoby se zastavil čas. Dokáží
nás pozvat do dob dávno minulých a je z nich
cítit láska k lidem, krajině, každodennímu životu obyčejného vesnického člověka. Toto všechno byla hlavní témata, která tento mladý malíř
dokázal zachytil na svých malbách a kresbách.
O Miloslavu Čevelovi jsme si povídali s jeho

neteří paní Jarmilou Hastíkovou, rozenou Čevelovou. Bylo to příjemné povídání, které nás přeneslo o více než šedesát pět let zpět. Do doby, kdy
mladý Miloslav studoval tehdejší Školu umění ve
Zlíně a kdy vznikly stovky jeho děl.
„Často jsem mu sedávala modelem, což jsem
neměla ráda, protože sedět bez hnutí, to nebylo
nic pro mě,“ začínala své vzpomínání paní Hastíková. A pokračovala: „Miloš namaloval nesčetně
portrétů. Portrétoval řadu mých kamarádek (Sva-
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tavu Abrhámovou, Drahu Chajdovou
a další). Také
mnoho členů naší velké rodiny mu
stávalo modelem. Říkával,
že potřebuje
cvičit a cvičit. Bez bloku
a měkké tužky
jsme jej téměř
neviděli. Stále
dělal skice, na
základě kterých vznikaly obrazy. Miloš pocházel z dvanácti
sourozenců. Dva z nich zemřeli jako malé děti.
Pěti bratrům bylo umožněno vystudovat střední
či vysoké školy. Přitom tatínek zemřel velmi brzy
(bylo mu 49 let) a maminka zůstala na všechno velké hospodářství, které obnášelo 70 měřic
pole, koně, prasata …, sama. Synové – studenti,
se museli velmi snažit, aby se na studiích udrželi.
Dávali kondice. Dá se říct, že všichni po studiích postupně dosáhli dobré výsledky v zaměstnáních, která vykonávali. Například strýc Jaroš
(komerční inženýr) byl svého času náměstkem
Zima/2010

ministryně průmyslu Ludmily Jankovcové. Jako účastník studentské demonstrace
proti fašistickým okupantům
byl 17. listopadu 1939 zatčen
a posléze vězněn v koncentračním táboře. Jaroš měl
rovněž malířské nadání.
Namaloval spoustu zátiší
a zaměřoval se často na krajinnou malbu. Několik jeho
obrazů mně jej stále připomíná. Ale vraťme se znovu
k Milošovi. I on se zapojil do
protifašistického odboje a do
partyzánského hnutí a spolu
se svými bratry se podílel na
několika akcích. Jedna z nich, těsně před koncem II. světové války, se mu stala osudnou. Při
obhlídce fašisty zaminovaného mostu (Dvojáku)
vybuchla mina a Miloš byl těžce zraněn. Tuto
tragickou událost dodnes připomíná pomníček,
který vytvořili jeho spolužáci zlínské Školy umění.
Snad hodinu po hodině si pamatuji poslední chvíle jeho života. Miloše odvážel z místa,
kde došlo k této smutné události, bratr Slávek
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na voze taženém koňmi. Pamatuji si i to, jak si
nechal zastavit u Bubíkového pro poslední políbení své milé. Smutný průvod doprovázeli jeho
tři bratři (aby v případě potřeby mohli dát Milošovi krev) a také četník, co žil na Procházkovém.
Měli namířeno do hradišťské nemocnice, ale tam
se nedostali a byli posláni do polního lazaretu
v Nedakonicích. Těsně předtím, než se do
Nedakonic dostali, byl lazaret odstěhován. Rozhodli se jet na nové místo lazaretu, které jim bylo
sděleno. Při jízdě Nedakonicemi poznali místní
strýce Matouše, který tam dlouhá léta působil
coby učitel. Jeden z nich (p. Bilík) jim nabídl,
aby se zraněným šli k němu domů, protože zdravotní stav Miloše začínal byl kritický a tak, aby
nezemřel pod širým nebem, přijali jeho nabídku.
Miloš zde za krátkou dobu skonal.

Poslední rok života trávil Miloš, coby student
čtvrtého ročníku, doma a měl pracovat na závěrečném úkolu. V rámci úkolu s názvem Rok na vsi
měl zachytit život lidí v průběhu jednoho roku.
A tak maloval narozené dítě v kolébce a zvyky
týkající se této události, průběhy různých zemědělských prací, velikonoční hrkání, šlahačku,
zabíjačku. A také zachytil snad každý kout Babic.
V mnoha babických domácnostech visí dodnes
jeho poetické a citlivé obrazy. Jeho lásku k malování nejlépe vystihují slova, která patří mezi jeho
poslední: „I bez nohou bych na vozíku kdekoliv
dojel a maloval bych si.“, uzavírá své vyprávění
plné vzpomínek paní Jarmila Hastíková.
Děkujeme paní Hastíkové za její poutavé
vyprávění.
Marie Dostálková

Listárna
Sdružení Šance pro pomoc hematologicky
a onkologicky nemocným dětem v oblasti střední
Moravy i letos pořádalo akci „Vánoční hvězda.“
Projekt je založený na prodeji této živé květiny.
Výtěžek z prodeje je věnován právě na léčbu výše
uvedených onemocnění.
Podle legendy tuto rostlinu milovala královna
Aztéků, která se nešťastně zamilovala. Když zjistila, že ji její milovaný zradil, puklo jí srdce a kapky
její krve zbarvily květ této rostliny. Aztékové si květiny nesmírně vážili. Její červené barvivo používali
na textilie, v kosmetice a její mléčnou mízu na lék
proti horečce. Dnes je nejenom symbolem Vánoc,
ale i symbolem pomoci pro nemocné děti na hemato-onkologickém oddělení v Olomouci.
V Babicích se prodalo v letošním roce 251 vánočních hvězd. Z toho 120 v Základní škole Babice.
Děkuji všem, kteří zakoupením květiny podpořili
nemocné děti.
Marie Kročová
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2010 a my, nejen v rodinách,
ale v celé společnosti budeme bilancovat jaký pro
nás byl, co nám přinesl, či vzal. Letošní rok byl pro
republiku rokem volebním. Kromě voleb do Poslanecké sněmovny v první polovině roku, jsme volili
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před několika týdny i naše obecní zastupitelstvo.
Ve volebních programech jednotlivých stran či
sdružení se mohli občané seznámit s úkoly, které
chtějí v příštím volebním období uskutečnit. Všech
15 zvolených zastupitelů čeká těžká a odpovědná
práce.
Zvoleným zastupitelům je třeba poblahopřát
a přát úspěšné plnění úkolů a to i za přispění
občanů. Víme, že politická situace v naší vlasti, ale
i v celém světě, je těžká. Krize doléhá na každého
z nás.
Za více než 30 let zaměstnání na tehdejším Místním národním výboru (MNV) jsem zažila několikery volby a práce poslanců byla těžká vždycky.
Avšak udělalo se kus dobré, poctivé práce a hlavně
práce brigádnické, bez nároku na odměnu. Za ta
léta jsem pracovala s dvanácti uvolněnými tajemníky, později předsedy obce. Se všemi jsem měla
velmi dobré pracovní i přátelské vztahy a proto se
mi práce na obci líbila.
Chtěla bych nyní vzpomenout pana Vladimíra Chromka, který byl třikrát zvolen poslancem
a zastával funkci tajemníka či předsedy MNV
celých 12 let. Byl to velmi poctivý člověk, srdečný,
veselý, v práci odpovědný. Jeho velkým koníčkem
byla jeho zahrada za domem, ale zvláště byl to
dobrý vesnický muzikant. Není snad v obci rodiny
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(kromě nově přistěhovalých), která by se s kapelou,
se kterou hrával, někdy nesetkala. Taneční zábavy, plesy, svatby, jmeniny, ale i poslední doprovod
zemřelých. V měsíci září uplynulo 100 let od jeho
narození. Byl to člověk, na kterého ráda vzpomínám, a jistě při čtení těchto řádků vzpomenou
i všichni, kteří ho znali.
Vážení spoluobčané, závěrem bych vám nejen
za sebe, ale za celou naši Patnáctku chtěla popřát
pěkné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
a štěstí v roce 2011.
Anežka Kolářová

Svaz tČlesnČ postižených v ýR,o.s.okresní
organizace Uherské HradištČ otvírá
pĤjþovnu kompenzaþních pomĤcek
v budovČ Obecního úĜadu v Traplicích.

INZERÁT
Nabízím šití a žehlení krojových součástí
ženského kroje a některých krojových součástí
mužského kroje.
Balíčková Helena, Traplice 210
tel:608 427 944

Poklidné prožití vánoþních svátkĤ,
do nového roku pevné zdraví a hojnost dobrých dní
pĜeje redakþní rada zpravodaje.
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STALO SE...

16. -17. 10. 2010 - Hody

16. -17. 10. 2010 - Hody

1. 11. 2010 - Slavnostní svěcení
kříže na hřbitově

27. 11. 2010 - Vítání občánků
Do života byly slavnostně vítány Sofie Mlýnková a Bianka Vozárová

4. - 5. prosinec 2010 - Vánoční
jarmark
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4. 12. 2010 - Mikulášská nadílka

27. 11. 2010 - Svatba v obřadní
síni OÚ

3. 12. 2010 – Mikuláš v ZŠ

12.12.2010 - Duhová pohádka
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