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Krátce LIST VE VĚTRU
z obsahu
OÚ informuje
Investiční akce
ZŠ a MŠ
Spolky

Čápi z komínů, vlaštovky z drátů
odlétli v dál, do teplých krajů.
Nemají kompas, přec ví svůj čas,
kdy a kam letět na zimu zas.
Člověk ten zůstává, ať teplo či chlad,
hřejivý domov má stejně rád.
Podzim si přikráčel, je pánem času,
převzal sady, louky i pole bez zlatých klasů.

Kultura a sport
Listárna
Stalo se
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Pestrostí listí jež větrem sem tam poletuje,
přírodu chladnější podzim pozdravuje.
Až z oblaků se vznášet bílé hvězdičky začnou
s vládou se rozloučí, zimní dny budou.
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Vážení spoluobčané,
před čtyřmi roky jste mě vy, občané, zvolili
do zastupitelstva obce a zastupitelé pak následně
starostou naší obce.
Dovolte mi tedy, abych se ohlédl zpět a zhodnotil, co se za tu dobu v Babicích změnilo a co
se z plánů roku 2006 podařilo uskutečnit. I když
nebylo možné vždy vyhovět všem názorům a
námětům vás, občanů, protože činnost obce je
svázána mnoha předpisy, které se musí dodržet,
myslím, že je za čím se ohlédnout.
Především je to zrealizovaná řada investičních akcí. Z akcí velkého rozsahu je to vybudovaný nový kanalizační přivaděč na Třeskovice a
realizovala se technická infrastruktura Třeskovice II. pro výstavbu dalších 15 nových rodinných
domků. Pokračovali jsme v náročných opravách
obecních budov. V základní škole se opravilo
sociální zařízení, vybudovala se odborná fyzikální, chemická a literární učebna, školní kuchyně,
vzduchotechnika, rekonstruovalo se nové hřiště
pro školní družinu. V mateřské škole byla opravena fasáda, zrekonstruovaly se odpady, sociální
zařízení pro děti, elektroinstalace včetně nových
osvětlovacích těles a zahrada MŠ má nové oplocení. Parkoviště vedle MŠ slouží rodičům dětí
a návštěvníkům kostela. Dokončili jsme opravu
téměř všech křížů a pomníků na katastru naší
obce.
Po mnohaletém náročném jednání se podařilo zrušit zástavní právo banky na budovu nákupního střediska, na kterém jsme pak následně
mohli opravit schodiště a fasádu.
Pro seniory se podařilo postavit Dům s upravitelnými chráněnými byty. Nová cyklostezka
Babice – Spytihněv a asfaltový povrch na cyklostezce Babice – Huštěnovice zlepšily možnosti
dopravy do zaměstnání a sportovního vyžití pro
naše občany. V areálu hřiště je postavena nová
tréninková tenisová stěna. V obci byly opraveny
další chodníky a po mnohaletých jednáních
se také podařilo dosáhnout opravy silnice I/55.
Pro parkování nově pořízené obecní mechanizace, která usnadňuje údržbu obce je na obecním
dvoře nový přístřešek. Rekreanti rádi a v hojné
míře využívají opravený domek U Přívozu.
Za významné považuji, že v oblasti zlepšování
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kvality života v obci se podařilo zahájit provoz
pečovatelské služby a rozšířit tak služby pro naše
seniory. Svoji pravidelnou činnost zahájil také
klub důchodců. Těší mě, že po mnoha letech
jsme úspěšně obnovili partnerství s obcí Bzince
pod Javorinou.
Není samozřejmostí, aby v obcích aktivně
pracovalo tolik spolků a organizací jako u nás.
Osvědčil se systém ročních obecních grantů, kterými obec činnost spolků podporuje.
V Babicích se každoročně uskuteční přes 70
kulturních, sportovních a společenských akcí.
Však se nám také díky tomu podařilo v soutěži
Vesnice roku získat řadu ocenění – Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost
mládeže a řadu diplomů – Za práci s mládeží,
Za podporu ekologických aktivit, Za zachování
a rozvoj tradic. Získaná ocenění přinesla do obce
také finanční prostředky, díky kterým se podařilo například vyměnit okna v MŠ nebo zrekonstruovat obřadní síň a sociální zařízení v kulturním domě. Celkem jsme za soutěž Vesnice roku
získali částku 1 050 000Kč.
Velmi důležité je, že po celou dobu se podařilo
udržet hospodaření obce vyrovnané a naše obec
není zatížena žádnými dluhy ani úvěry. Hodnota
obecního majetku se za čtyři roky 2006 - 2010
navýšila o 61 726 000 Kč, z toho finanční prostředky ve výši téměř 32 milionů korun se obci
podařilo získat z různých dotací.
V současnosti jsou naší obci přiznány dotace na rekonstrukci zeleně v obci ve výši 3,5 mil.
Kč, dotace na přístav ve výši 11,5 mil. Kč a na
rekonstrukci sportovního areálu u školy ve výši
3,64 mil. Kč. Jsou rozpracovány žádosti o dotace
na zateplení kulturního domu ve výši 4,5 mil.
Kč, na nový systém komunitního kompostování
ve výši 4,7 mil. Kč. Přehled získaných dotací za
roky 2006-2010 si můžete přečíst v tabulce níže.
O činnosti obce jsme pravidelně informovali na panelech ve vestibulu kulturního domu, ve
vývěsních skříňkách, na webových stránkách
obce a ve Zpravodaji, významnou prezentací
naší obce byla každoroční účast na Slavnostech
vína v Uherském Hradišti. 25. září letošního roku
jsme oslavili 790 let první písemné zmínky o naší
obci. Je důležité, že naše obec nestagnuje a stále
Podzim/2010
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se rozvíjí. Věřím, že většině z vás se v Babicích ský život v naší obci lhostejný a kteří svou aktivžije dobře.
ní činností a svým zájmem přispěli v posledních
Chtěl bych u příležitosti ukončení volebního čtyřech letech k jejímu rozvoji.
období poděkovat členům rady obce a zastupitelstva, členům všech výborů, komisí a spolků a
Miloslav Maňásek, starosta obce
všem ostatním občanům, kterým není společen-

rok

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

Přehled přidělených dotací z programů národních (krajských),
EU a dalších zahraničních od roku 2006
celkové
náklady na
program
název akce
realizaci akce
(v tis Kč)
Cyklostezka Babice-HuštěnoSFDI
3 732
vice
POV
Výměna oken MŠ
700
Ministerstvo financí
Rekonstrukce ZŠ
12 500
Grant Nadace Děti-kulturaKalinka-krojové dovybavení
33
sport
Fond Zlínského kraje
Oprava kříže u Horníčkového
86
Dům s upravitelnými chráně7 400
MMR
nými byty
Grant Nadace Děti-kulturaOprava kříže na Dílech
47
sport
Grant Nadace Děti-kulturaBabéry-sportovní dresy
13
sport
MMR
Oprava fasády MŠ
786
Fond Zlínského kraje
Oprava kříže před hřbitovem
74
Fond Zlínského kraje
Oprava sochy sv. Josefka
98
Dokončení domu s upravitel4 769
MMR
nými chráněnými byty
Fond Zlínského kraje
hody
90
Grant Nadace Děti-kulturaBabéry-sportovní vybavení
26
sport
Grant Nadace Děti-kulturaBaňa-krojové vybavení
27
sport
Fond Zlínského kraje
Zajištění akceschopnosti SDH
396
Fond Zlínského kraje
Oprava pomníku padlým
76
MMR
Tréninková tenisová stěna
251
Fond Zlínského kraje
Provoz sociálních služeb
568
Fond Zlínského kraje
Oprava kříže před kostelem
96
Technická infrastruktura TřesMMR
7611
kovice II.
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Přidělená dotace (v tis
Kč)
2 239
300
8 000
25
50
6 800
15
10
400
50
50
3 400
50
20
19
250
30
158
190
65
750
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2009 ROP
2009 SFDI
2009 Nadace Děti-kultura-sport
2009 Nadace Děti kultura-sport
2009 Nadace Děti-kultura-sport
2009 MMR
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

MMR
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Zlínský Kraj
Nadace Děti-kultura-sport
Ministerstvo obrany
MMR
Zlínský kraj
Zlínský Kraj
Nadace Děti –kultura - sport

Cyklostezka Babice-Spytihněv
Cyklostezka Babice -Huštěnovice
Baňa - dovybavení
Babéry – sportovní vybavení
Pořízení jídlonosičů
Kulturní dům – oprava soc.
zařízení, rekonstrukce obřadní
síně
Zahrada MŠ
Rekonstrukce rozhlasu
Provoz sociálních služby
Zajištění akceschopnosti SDH
DPS
Oprava pomníčku M. Čevely
Družinové hřiště
MŠ – oprava elektroinstalace
Oprava kříže na hřbitově
DPS

2656

2642

6289

4 000

28
18
39

25
15
39

938

600

418
544
670
315
20
50
747
153
40
30
CELKEM

292
200
156
192
16
63
300
384
83
25
31 903

Přehled připravovaných a rozpracovaných projektů
program
název akce
předběžné náklady v tis.
ROP
Víceúčelová sportovní plocha
3 641
OP ŽP
Zateplení fasády a výměna oken KD
5 000
Fond Zlínského kraje
Oprava plastiky
34
Kanalizace Souhrady, Školní
3 000
Fond Zlínského kraje
Oprava fasády hasičské zbrojnice
260
ROP
Přístav
14 958
SFŽP
Regenerace zeleně
4 152

OÚ informuje
Z rozhodnutí rady obce byl poskytnut finanč- né vyhlášky č. 4/2003 je zakázáno volné pobíhání dar ve výši 20 000Kč letními povodněmi ní psů na veřejných prostranstvích, držitel psa
postižené obci Heřmanice.
je povinen vést psa na vodítku a s náhubkem a
zároveň je povinen odstranit z veřejných proPřed nadcházející zimní sezonou žádáme stranství exkrementy psa, kterého vede.
občany, aby si vyřešili parkování před svými
domy. Zejména v období, kdy je potřeba odhrPytlový svoz plastů v roce 2010 probíhá kažnovat sníh, auta parkující na silnici tuto údržbu dou první středu v měsíci tj. 6. 10., 3. 11., 1. 12.
značně znesnadňují.
Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je
Upozorňujeme občany, že dle Obecně závaz- 6. 12. 2010.
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Ve dnech 3. – 4. 11. 2010 bude v době od 13 do
17 hod. ve sběrném dvoře přistaven kontejner, do
kterého bude možné odevzdat nefunkční elektrospotřebiče (ledničky, pračky, sušičky, sporáky,
mikrovlnky, vysavače, digestoře, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, pily, vrtačky,

křovinořezy, vrtačky, brusky, řezačky apod.)
Volby do obecních zastupitelstev se konají
ve dnech 15. -16. října 2010 v budově základní
školy Babice. Dne 15. 10. od 14 do 22hod., 16.
10. od 8 do 14hod.

LÍPA SVOBODY
V roce 2008 byla
bleskem zasažena lípa
Svobody. V důsledku
toho uschla a musela
být pokácena. Protože
se jednalo o strom
významný, zasazený v
roce 1919, obsahující
kus naší historie, bylo
Radou obce rozhodnuto, že dřevo bude
umělecky zpracová-

no, aby i nadále mohlo připomínat nesmyslnost
válek.
Ze dřeva uschlé lípy byl Mgr. Jiřím Salajkou
vytvořen artefakt ve tvaru obelisku, který je osázen 36 prvky symbolizujícími třicet
šest padlých spoluobčanů v I. světové
válce. Dílo je umístěno v obřadní síni
obecního úřadu.

DOMEK U PŘÍVOZU
Rok sice ještě neskončil, ale již teď můžeme
konstatovat, že letošní rekreační sezóna v domku
U Přívozu byla úspěšná. Svědčí o tom to, že domek byl o prázdninách plně obsazený.
Sezóna se zahajuje v dubnu a ukončuje začátkem listopadu. Kromě prázdninových měsíců
byl velký zájem i o rekreaci v červnu, téměř plné
bylo září a velká poptávka je i po říjnových termínech.
Novinkou letošního roku bylo rozšíření ubytovacích možností o další čtyři místa. Takže v

domku se může rekreovat najednou deset lidí.
Vybavení bylo doplněno o jízdní kola, která je
možné si za poplatek zapůjčit na dobu pobytu.
O tom, že domek U Přívozu se dostal do podvědomí rekreantů, svědčí zájem i pro rok 2011.
Již teď jsou objednány pobyty na celý měsíc červenec, srpen a září.
Veškeré informace s aktuální tabulkou obsazenosti tohoto rekreačního objektu naleznete na
internetových stránkách naší obce.

INVESTIČNÍ AKCE
KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ – na opravu
se podařilo získat dotaci z fondu kultury Zlínského kraje a to ve výši 40 tis. Kč.
Celkové náklady byly 83tis. Kč. Opravu
v letních měsících provedl ing. Habáň.

Podzim/2010
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DRUŽINOVÉ HŘIŠTĚ – rekonstrukcí prošlo
původní družinové hřiště. V současné podobě by
mělo sloužit dětem do 10 let věku s dohledem
rodičů. Na akci se podařilo získat dotaci z fondu Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 300
000Kč. Celkem stála rekonstrukce 747 tis. Kč.

spolupráci s dřívější družební obcí Bzince pod
Javorinou. Po vzájemné domluvě pak byla podaná žádost o dotaci v rámci programu Přeshraniční spolupráce. S touto žádostí jsme uspěli a tak
občany Babic a Bzinců čeká několik společných
akcí. První se již uskutečnila – jarmark v Bzincích pod Javorinou a je o ní psáno na jiném místě tohoto zpravodaje. Další akcí je společný Česko – Slovenský vánoční jarmark, který se bude
konat 4. a 5. prosince u nás. Tento Mikroprojekt
je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků
fondu Mikroprojektů spravovaného regionem
Bílé Karpaty.
2007
2013

CHODNÍK NA ZBĚHOCH – v letošním roce
zaměstnanci obce pokračovali v opravách chodníků. Tentokrát to byl chodník na Zběhoch.

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN KD – na
tuto akci byla již jednou žádost podaná, ale protože výše žádostí značně převyšovala možnosti dotačního programu – neuspěli jsme. V létě
byla ovšem vyhlášena Státním fondem životního prostředí mimořádná výzva, kam byla žádost
o dotaci opětovně podaná. Výsledek by měl být
znám na podzim tohoto roku. Pokud by se dotaci podařilo získat, proběhla by výměna oken a
zateplení budovy o prázdninách příštího roku.
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Na podzim loňského roku se podařilo, především díky členům Klubu důchodců, obnovit
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PROGRAM
CEZHRANIýNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ýESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOýNE BEZ HRANÍC

PŘÍSTAV
Obec Babice byla úspěšná se svojí žádostí o
dotaci na vybudování veřejného přístaviště pro
malá plavidla a osobní lodě na Baťově kanále.
Na realizaci celého projektu získala obec z Regionálního operačního programu Střední Morava
celkem 11,485 mil. Kč, přičemž celkové náklady
projektu jsou plánovány ve výši 14,958 mil. Kč.
Finanční podíl obce tak činí 3,5 mil. Kč. Realizací této akce dojde k využití pozemku, který je
díky neustále platnému záměru průplav Odra
– Dunaj jinak nevyužitelný a také se tím navýší
majetek obce.
Realizací projektu vznikne ucelený komplex
veřejného přístaviště přinášející návštěvníkům
obce připlouvajícím po kanále tolik potřebné a
chybějící zázemí a jejím obyvatelům atraktivní
prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Areál přístavu se bude nacházet na pravém
břehu Baťova kanálu přes potok naproti stávající čistírny odpadních vod a letního občerstvení
U Rybičky. Jeho součástí bude vnitřně členěný
přístavní bazén o maximálních rozměrech 100 x
50 metrů s hloubkou 1,2 metru. Součástí bazénu
budou přístupové lávky, mola a vyvazovací místa
s přípojkami elektrické energie a pitné vody pro
35 menších plavidel a 2 větší lodě.
Součástí přístavu bude přístavní objekt s infobodem (= poskytování informací), WC, sprPodzim/2010
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chami, společenskou místností, kuchyňkou a
zázemím správce. Společenská místnost v tomto
atraktivním prostředí bude moci být využívána
obyvateli obce pro pořádání oslav, společenských
a kulturních akcí. K tomu bude přispívat i prostor před objektem, jenž bude směrem k vodě
řešen jako menší třístupňový amfiteátr.
Nezbytné zázemí přístavu bude doplňovat
jednoduchý jeřáb s nosností 30 tun pro spouštění plavidel na vodu a jejich vytahování zpět. Pro
svépomocný základní servis a malé opravy lodí
bude sloužit hala o rozměrech 20 x 10 metrů a
výšce maximálně 4 m.
Křížení vjezdu do přístavu se stávající cyklostezkou bude vyřešeno jednoduchou zvedací lávkou,
což bude dalším zatraktivněním jeho provozu. Celý
areál bude jednoduše oplocen a bude disponovat
dostatečným počtem parkovacích míst.
V projektovém záměru bylo uvažováno, že
občanům obce by mohly být služby přístavu
poskytnuty se slevou, to ovšem záleží na usnesení zastupitelstva obce.
Návštěvníkům a turistům budou jednotlivé
služby poskytovány za poplatek tak, aby byl přístav po ekonomické stránce soběstačný a vydělal
si na svůj provoz. Zkušenosti ze světa i provoz-

ní model ukazují, že již po roce existence je tato
varianta reálná.
Celý provoz přístaviště je tedy naplánován tak,
aby v sezóně od dubna do října vytvořil dvě nová
pracovní místa a byl po provozní stránce finančně soběstačný.
Stávající zemědělský pozemek naproti čistírny odpadních vod tak bude v souladu s připravovaným územním plánem využíván pro rozvoj
turistického ruchu v obci. Je nutné si uvědomit,
že obec Babice v současné době nedisponuje
žádným větším turistickým lákadlem a dle studií pořízených orgány kraje či svazkem obcí na
Baťově kanále je právě existence Baťova plavebního kanálu v těsné blízkosti obce jednou z mála

1) Přístavní bazén
2) Přístavní objekt s infobodem, WC, sprchami,
společenskou místností, kuchyňkou a zázemím správce
3) Servisní hala pro svépomocné opravy lodí a
zimní uskladnění lodí s kolejovým lodním
výtahem

4) Lodní jeřáb s nosností max. 30 t pro vyzvedávání a spouštění veškerých, zvláště pak velkých
plavidel
5) Brána hlavního vjezd do areálu
6) Boční brány vedlejších vjezdů do areálu
7) Vjezd do přístavu z Baťova kanálu, zvedací
mostek na křížení s cyklostezkou
8)
Parkovací místa pro automobily
9)
Manipulační prostory, další parkovací plochy pro automobily,
zimní stání pro lodě
10) Terasa s posezením pro návštěvníky přístavu – lavičky, stolky,
pergola
11) Zastávkové místo pro velké lodě
pravidelné i nepravidelné hromadné veřejné lodní dopravy
12) Plovoucí mola a přístupové lávky
k lodím

Podzim/2010
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či ne-li jedinou šancí na to, jak se pro turistický
ruch zviditelnit a obec tak učinit atraktivnější.
Ve prospěch tohoto projektu mluví i skutečnost, že podobně vybavený přístav srovnatelných parametrů v současnosti na kanále není a v
dohledně době zřejmě ani nebude. Obec tak alespoň dočasně získá zajímavé prvenství a budeli s touto konkurenční výhodou do budoucna
rozumně nakládat a dále ji rozvíjet, má jedinečnou šanci stát se významným turistickým centrem na celé vodní cestě.
Zkušenosti z Holandska, Belgie, Německa či
Velké Británie, kde má využívání historických i
novodobých vodních děl a cest pro turistický ruch
dlouholetou tradici, ukazují, že infrastruktura
v podobě kvalitních veřejných přístavišť sebou
přináší potenciál dalšího rozvoje a prosperity
pro dané lokality, ať už přímou v podobě nových
pracovních příležitostí, nově založených navazujících firem a živností, tak nepřímou v podobě
zvýšení daňových příjmů do obecních pokladen
či rostoucí prestiže a povědomí o dané obci či
regionu. Proč tedy tohoto potenciálu nevyužít?

KOMPOSTOVÁNÍ
V poslední době narůstá problém s bioodpadem. Řada domácností není ochotna tento odpad
kompostovat. Ze zkušeností svozových firem
vyplývá, že až 40% komunálního odpadu tvoří
bioodpad. Z toho důvodu se obce Babice, Kudlovice a Huštěnovice rozhodly ke společnému řešení.
V současné době je připravována žádost o dotaci na vybudování kompostárny a rozšíření sběru
bioodpadu. Cílem této akce je pořízení techniky
pro provoz kompostárny tj. traktoru s nakladačem, překopávač kompostu a vibrační deska na
přesévání kompostu, hákový nosič kontejnerů a
kontejnery na bioodpad. Kompostárna by zpracovávala pouze biologický odpad rostlinného
původu, vznikající při údržbě veřejné a soukromé
zeleně a vyprodukovaný v domácnostech. Vzniklý
kompost by byl používán zpětně na údržbu obecní
zeleně případně poskytován občanům. Na bioodpad by byly v obci rozmístěny kontejnery, které by
byly pravidelně vyváženy.

Ing. Jiří Durďák, projektový manažer Sdružení
pro rozvoj obcí na Baťově kanálu,
Ing. Miroslava Kořínková, administrátor projektu

Mateřská škola
OPRAVA ELEKTROINSTALACE
V měsíci srpnu proběhla v budově naší mateřské školy důležitá stavební akce - kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna všech svítidel.
Přestože všechny revize byly řádně prováděny, došlo před necelými dvěma lety k požáru od
zářivky a jen souhrou šťastné náhody a ukázkově
pohotového jednání všech přítomných zaměstnankyň MŠ nedošlo tehdy ke škodě na zdraví
osob ani k větší škodě na majetku školy. Od té
doby jsme však ztratili pocit jistoty, že prostředí
je pro děti bezpečné. Začala jsem se ihned intenzívně zajímat o možnost získat finanční prostředky na vyřešení tohoto problému.
V roce 2009 vypsal ČEZ dotační program pro
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školy, ve kterém jsme s naším projektem „Naše
školka se bezpečně rozsvítí“ neuspěli. Štěstí ale
přeje připraveným. Když se v únoru letošního
roku na webu Zlínského kraje objevila výzva k
podávání žádostí o dotace na havarijní stav školních budov, neváhali jsme, původní projekt jsme
s obcí upravili podle požadovaných podmínek a
finanční dotaci obec získala. Následovalo výběrové řízení, ve kterém s nejnižší cenovou nabídkou uspěla firma Trevo. Ve dnech 2.- 29. srpna
2010 se pak v budově MŠ pilně pracovalo. Nejprve nastoupili elektrikáři a zedníci firmy, po nich
malíři pan Štěrba a Macháček. Malování přineslo
nutnost škrábat velké plochy stěn i některá přePodzim/2010
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kvapení. Při opadnutí části omítky na stropě v
umývárně se objevil kus barevné malby kdovíkolik desetiletí starý.
Když už byly zdi rozsekány, operativně jsme se
rozhodli, že natáhneme internetové zásuvky do
každé třídy. Povedlo se. Díky tomu máme vytvořenu důležitou podmínku pro zavádění ICT
do práce s dětmi tak, jak nám ukládá Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Po řemeslnících nastoupily naše provozní a
pedagogické pracovnice a protože harmonogram
řemeslných prací byl opožděn, dohodli jsme přes
pana starostu u paní Dostálkové z DPS pomoc

jejích pracovnic. Velmi jim za tuto pomoc a
ochotu při úklidu děkujeme.
Školní rok jsme zahájili včas 1. září, v opravené, vymalované a uklizené budově. Touto akcí
byla dokončena kompletní rekonstrukce technického zařízení v budově MŠ po více než 45
letech.
V dalším období můžeme síly a finanční
prostředky směřovat na realizaci dalších plánů, zejména opotřebených součástí interiéru a
zahrady MŠ a na vybavenost pomůckami.
Marie Maňásková,
ředitelka MŠ Babice

PAMĚTNÍ DESKA
V měsíci srpnu jsme měli v mateřské škole
ještě jednu, a to velmi ojedinělou a zvláštní událost. Na čestné místo na chodbě v poschodí byla
osazena pamětní zakládací mramorová deska školní
budovy č. 60 z roku 1909. Není
známo nic o tom, zda vůbec
byla někdy tato deska někde
umístěna. V budově MŠ byla
dlouho provizorně uložena s
poškozeným pravým horním
rohem, než byla před pár
lety na můj podnět dána k
vyčistění a k opravě písma.
Stále jsme ale nevěděli, kam ji
umístit, ke které školní budově v obci vlastně patří. Pomohl
až ředitel okresního archívu
v Uh.Hradišti pan PhDr. Jiří
Čoupek, který na žádost pana
starosty M. Maňáska podle
archivních záznamů identifikoval, že pamětní
deska skutečně náleží k budově č. 60, v níž nyní
sídlí mateřská škola Babice.
Dovoluji si citovat z dopisu, který nám zaslal:
Škola v Babicích byla zřízena v roce 1802 a
od svého založení byla umístěna v domě č. p. 60.
Původní triviální škola byla v roce 1869 změněna na školu obecnou. Protože po čase její prostory
pro nárůst žáků nevyhovovaly, byla v roce 1884
Podzim/2010

postavena nová škola č. p. 160, nacházející se při
silnici vedle hostince V. Válkové. V původní budově byla pak umístěna kancelář obecního úřadu a
soukromý obchod. V roce 1909
obec původní budovu č. p. 60
znovu využila pro školní účely. Přízemní dům byl zbourán
až na základovou čáru a nově
vystavěn do výše jednoho patra. Stavba byla zadána staviteli Antonínu Šupkovi z Uherského Hradiště a po ukončení
prací zde byla umístěna pobočka (dvě třídy) obecné školy.
Rekonstruovaná budova byla
slavnostně vysvěcena 16. září
1909 a s vyučováním se začalo
od 15. listopadu téhož roku.
Je pravda, že jsme nestihli
osadit pamětní desku k jejímu
100. výročí. V příštím roce nás
ale čeká jiné významné výročí. V roce 1961 byl
v naší obci zahájen provoz mateřské školy. Bude
tomu již 50 let co Mateřská škola Babice vzdělává nejmenší děti v naší obci a pomáhá jejich
rodičům při péči o ně. K 50. výročí mateřské
školy připravujeme různé akce, o kterých budeme občany naší obce průběžně informovat.
Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice
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Základní škola
POPRVÉ DO ŠKOLY
1. září 2010 bylo pro prvňáčky babické základní
školy novým vstupem do života. Slavnostní zahájení školního roku 2010 - 2011 proběhlo na Obecním úřadě v Babicích, kam budoucí žáčky přivedli
spolužáci z 9. třídy. S úsměvem na tváři a s taškou
na zádech vstupovali do obřadní síně, kde je přivítal starosta
obce, pan Miloslav Maňásek, za
přítomnosti ředitele základní
školy, Mgr. Pavla Hubáčka, třídní učitelky, Mgr. Jitky Schmuttermeierové a ředitelky místní mateřské školy, paní Marie
Maňáskové, která se s dětmi přišla naposledy rozloučit a popřála jim úspěšný start. Zástupkyně
SRPDŠ, paní Monika Forroová,
předala novým školákům malý

dárek a oni v očekávání nezapomenutelného zážitku odešli spolu s rodiči do školy. Tam je hlasitým
potleskem uvítal špalír ostatních školních kamarádů. Do letošní první třídy nastoupilo celkem
18 dětí z Babic a okolních vesnic.

FYZIKÁLNÍ EXKURZE 24. ČERVNA 2010
I když se školní rok již blížil do svého závěru,
žáci 8. třídy a 9.B vyjeli za doprovodu svých vyučujících fyziky na závěrečnou exkurzi do elektráren Dalešice a Dukovany. Konala se jen jeden
den před předčasným ukončením školního roku,
druhý den již žáci obdrželi vysvědčení.
Ve vodní přečerpávací elektrárně Dalešice prošli žáci všechny přístupné části provozu,
seznámili se s historií výstavby sypané hráze i
významem vodních elektráren pro životní pro-
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středí.
Jaderná elektrárna Dukovany umožnila žákům návštěvu informačního centra, které pomocí audiovizuální techniky i funkčních modelů
poskytlo základní informace o jaderné energii i
jejím využívání, dalo reálnou představu o jaderné elektrárně a jejím fungování.
Akce se jistě všem líbila, pro žáky 9. třídy to
byla poslední akce jejich povinné školní docházky. Doufám, že si ji opravdu užili!
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MISS A MISSÁK 2010
Všechno v životě jednou končí a i pro další
generaci deváťáků vloni skončila základní školní
docházka. A tak jako každý rok i oni se chtěli rozloučit se všemi mladšími spolužáky již tradiční
soutěží MISS A MISSÁK 2010. Po náročné přípravě pod vedením Kláry Tománkové, která se
ujala i vlastního moderování společně s Tomášem Jabůrkem, proběhla tato soutěž v posledním
školním týdnu. Zúčastnily se jí 5. – 8. ročníky
ve třech disciplínách: módní přehlídka na téma
zima, vystoupení celé třídy a vystoupení reprezentující dvojice. Povzbuzovat je jako diváci pak
přišla celá škola. V porotě zasedli zástupci jak
učitelského sboru, tak žáků současných i bývalých, nechyběl ani pan školník.
Bylo velmi těžké rozhodnout o prvenství. Nic-

méně nakonec se MISS ŠKOLY 2010 stala Patricie Selecká z 8. třídy a MISSÁKEM ŠKOLY 2010
Petr Krkoška ze 6. třídy. Cenu MISS SYMPATIE
2010, kterou volili diváci, získala také Patricie
Selecká z 8. třídy, cenu MISSÁKA SYMPATIE
2010 pak Jindřich Berecka z 5. třídy. Z celotřídních vystoupení se porotě nejvíce líbila 8. třída
se svým hudebním klipem Holky z naší školky.
Všichni, kteří se umístili na prvních třech místech, dostali velmi pěkné a hodnotné odměny, za které vděčíme a moc děkujeme rodičům
žákyň Štěpánky Němcové, Kateřiny Vlachynské
a Michaely Šuranské. Celou soutěž a tím i svoji povinnou školní docházku ukončili všichni
deváťáci společně nacvičenou písní.

Spolky
BAŇA - BURZA KROJŮ
Poslední srpnovou sobotu se v sále kulturního domu uskutečnila burza krojů a krojových
součástí. S nápadem přišli členové Baně, kteří
také celou akci organizačně zajistili. Přes počáteční obavy, zda se najde dost těch, kteří budou
chtít něco prodat, se nakonec podařilo celý sál
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bezezbytku zaplnit. A zájem nakupujících byl
nečekaný! Téměř tři stovky návštěvníků to jen
potvrzují. Pro tento zájem bylo tedy rozhodnuto,
že se stejná akce uskuteční i příští rok, ve stejnou
dobu. Už teď si tedy zájemci mohou do kalendáře zapsat datum 27. srpna 2011.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - TFA
Třetí ročník se konal za historicky nejmenší účasti závodníků - pouhých 18. O co klesla kvantita závodníků, o to
stoupla kvalita. Svědčily o tom
i předvedené výkony a nasazení borců. V cíli byl nejrychlejší
Jiří Mikulecký startující za HZS
SŽDC Česká Třebová o pouhých třináct setin sekundy před
druhým Alešem Navrátilem
z Dezy Valašské Meziříčí. Na
třetím místě skončil bratr vítěze Ladislav Mikulecký z HZS
Lanškroun. Nutno podotknout,
že pro některé závodníky bylo
TFA Babice již třetím závodem
během sedmi dní (Iron Fireman,
TFA Kroměříž) a někteří startovali po noci strávené na rozsáhlém požáru v Otrokovicích. Trať
byla letos stejná jako předchozí
ročníky - 6x B75 na startu, 2m
bariéra, 60 ran v hammerboxu
devítikilovým kladivem, 20kg
kanystry přes kopec, 3m lešení a 25kg zátěž, poté do třetího
patra s 2xC52 a do cíle poctivá
85kg figurína. Dva nejrychlejší
časy byly letos pod hranicí tří
minut!
Závěrem patří dík hlavně
závodníkům za účast, sponzorům (Gasol, Vinárna Babice,
Koupelny Haberl, Zámečnictví Novák Sušice, Petr Dyňka
– sádrokartony, Kavárna Palma, Restaurace Fialka Kunovice, Valenta Martin – výkopové práce a babickým spolkům
– Zahrádkáři, Myslivci, Rybáři,
Fotbalisti) za podporu a také
všem, co se podíleli na organizaci.
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SPORTOVNÍ KOMISE - CYKLOVÝLET
V neděli 5. září se uskutečnil tradiční pod- sluníčka. Výlet byl ukončen grilováním a příjemzimní cykloturistický výlet, pořádaný sportovní ným posezením v altánu u tenisových kurtů.
komisí. Trasu pečlivě připravil předseda sportovZa příjemně prožitý den děkujeme hlavnímu
ní komise pan Milan Karchňák a vedla přes Huš- organizátorovi panu Milanovi Karchňákovi.
těnovice do Uh. Hradiště, dále pak přes KunovÚčastníci výletu
ský les do Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty,
Hluku, Vlčnova, Veletin, Podolí, Míkovic, Sadů,
Uh. Hradiště a po cyklostezce při Baťově kanále
zpět.
Ráno to sice při pohledu z okna vypadalo, že z
výletu nic nebude, ale nakonec se sešlo 15 odvážných cyklistů, kteří se nebáli nepřízně počasí, ani
nějaké té kapky ze zatažené oblohy, navrstvili na
sebe sportovní oblečení a vyrazili. Věk účastníků byl od dětí ve věku 10 let, které jely s tatínky až po seniory do 70. let. Mezi nimi byly také
dvě odvážné ženy středního věku. Nakonec se i
počasí umoudřilo a do Babic jsme přijeli za svitu

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CERONY
Na tichých procházkách přírodou můžeme
ještě začátkem srpna pozorovat končící srnčí
říji, teritoriální chování srnců a jejich vzájemné
potyčky. Po ukončení srnčí říje začíná lov silnějších trofejových srnců. Od 1. srpna začíná doba
lovu dospělé zvěře černé nebo holuba hřivnáče.
U jmenovaných druhů spárkaté zvěře se myslivci věnují výlučně průběrnému odstřelu samců
I. věkové třídy a nevodících samic. Černá zvěř
přechází z pšeničných polí do kukuřičných lánů,
ve kterých je prakticky nelovitelná až do sklizně. Okresní myslivecké spolky ČMMJ pořádají
zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro lovecké psy.
Naše sdružení do přírody vypustilo odchované
bažanty a koroptve a dále jsme prováděli monitoring zdravotního stavu volně žijících ptáků a případné odchylky či úhyn bychom okamžitě hlásili
veterinářům. Při teplém počasí se často u divokých kachen na zabahněných rybnících vyskytuje botulismus, který způsobuje hromadné úhyny.
Tato nemoc postihla naše sdružení v minulosti.
Chybí-li voda v krajině, musí ji při suchém počasí naši členové mysliveckého sdružení doplňovat
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do napajedel, které máme rozmístněné na ochozech a stávaništích zvěře v části Žlebů. Nedostatek
vody v krajině způsobuje i vysokou migraci zvěře, která je jednou z příčin škod na zemědělských
kulturách. Na časněji sklizených polích probíhá
orba a následné setí ozimé řepky. Pokud chceme
z prázdninových procházek odcházet z přírody s
poznáním, dosyta občerstveni rozmanitostí přírody, nechť nás na našich toulkách provází také
ohleduplnost k volně žijící zvěři. Srpen je dobou
dovolených, a proto musí myslivci dodržovat
všechny zásady bezpečnosti při lovu, zejména
za snížené viditelnosti - večer a brzy ráno. Nejen
s turisty a cyklisty, kteří se v naší honitbě často
objevují, ale i zamilovanými dvojicemi, se kterými se můžeme v honitbě setkat na nejneuvěřitelnějších místech a v době, která někdy překvapí.
Přikrmuje se již v srpnu, naše sdružení je na zimní období připraveno zásobami plev a jadrného
krmiva, které jsme zakoupili a uskladnili v zásobnících k tomuto určených. Začínáme přikrmovat
zvěř, protože jak tvrdí stará myslivecká zásada:
„Poslední snop z pole, první zrno do zásypů.“
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Tedy s přikrmováním začít hned po sklizni obilnin. Kombajny rychle sklidí obilné pole s malými ztrátami, slámu rozdrtí, krátce nato následuje
podmítka či orba. Pole se tak z velmi výživného prostředí před žněmi rychle proměňuje na
suchou potravní poušť, kde zvěř nemá prakticky
žádný zdroj potravy, vody a ani úkrytu. V polní
honitbě, jakou je také ta naše, začínáme s přikrmováním jak bažantů, koroptví, tak zajíců.
Zejména tam, kde se pěstovaly velké plochy obilovin, řepky a následně bylo pole podmítnuto, je
nutné zajícům nabídnout seno a podle možností
i dužnatá krmiva, bažantům zasypat přiměřené
množství zadiny do zásypů. I když výnosy obilnin nejsou na loňské úrovni, obilí a ječmene pro
přikrmováni srnčí zvěře máme dostatek. Důležitá je však kontrola kvality. Zrno z polehlého obilí, z opožděné sklizně či vlhké může zplesnivět
a obsahovat nebezpečné mykotoxiny. Ty pak
mohou způsobit zvěři vážné zdravotní komplikace od průjmů počínaje a úhynem konče. Kvalita a způsob uložení obilních krmiv je v našem
sdružení zabezpečena na suchých zastřešených
místech. Velmi pozitivní roli v zajištění potravy
pro zvěř sehrávají tzv. „biopásy“, které se nám ve
spolupráci se ZD POMORAVÍ Babice podařilo
vybudovat a osévat. To jsou části pole, které jsou
osety speciální směsí plodin (proso, pohanka,
jarní pšenice, krmná kapusta, oves, ), která tvoří
potravní doplněk k sousední velkoplošně pěs-
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tované zemědělské plodině (pšenice, řepka, ječmen). Toto je také velmi pozitivní přísun krmiva
pro zvěř, která se v dané lokalitě nachází.
Na závěr bych se chtěl vrátit k námi pořádané
akci Mysliveckého večera, kdy bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se této akce zúčastnili. Jak se již pomalu stává zvykem, počasí nás
opět „nepřekvapilo“ a muselo vyzkoušet naše
organizátorské schopnosti, kdy naši členové
sdružení museli během chvilky přestěhovat dění
krásně začatého večera do sálu místního kulturního domu. Myslím si však, že kdo se zúčastnil, tak nelitoval, guláš byl dle slov labužníků
„výborný!“, také pečené maso bylo velmi chutné,
jinak by přece něco zůstalo. Také hudba nezklamala a hrála celou škálu oblíbených písniček,
při kterých se krásně tančilo. Tímto bych chtěl
také poděkovat starostovi obce Babice, že nám
umožňuje při změně počasí využít sál kulturního domu a pokračovat v započaté zábavě. Bez
této výhody bychom museli vše ukončit a to by
byla, myslím, škoda. Takže ještě jednou děkuji za
účast na námi pořádaném Mysliveckém večeru a
přeji našim spoluobčanům, kteří i něco vyhráli v
tombole, aby si ji krásně užili a v příštím roce nás
opět poctili návštěvou, abychom se zase a možná
za lepšího počasí, dobře pobavili.
místopředseda a jednatel MS
Cerony Babice Mário Mikulka
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DE MOOD
US TOUR 2010
6.9. Londýn – The Dublin Castle – Fix Monday
8.9. New York – The Cake Shop – New Idea Society
9.9. Boston – O’Briens – New Idea Society
10.9. Providence – The Penalty Box – New Idea
Society
11.9. Pittsfield – The Rebel Sound Records – New
Idea Society
15.9. New York – nahrávání ve studiu Translator
Audio – Brooklyn
Zásluhou pilné práce, velké podpory obce
a nesmírnou dávkou štěstí jsme v září tohoto
roku absolvovali výše uvedené koncerty na cestě do a hlavně v USA. Povedlo se nám dokonce
natočit nový song v NYC. Na turné jsme pracovali od měsíce dubna, kdy se Aleš setkal s Mikem, zpěvákem kapely NEW IDEA SOCIETY
(NYC – Brook-lyn). Mike si moc dobře pamatoval The Mood z koncertu v roce 2007, kdy s
kapelou zavítali na svém evropském tour i do
našich Babic. Následovalo martýrium každoden-ního vypisování emailů a řešení termínů,

financí atd. Jeden ze zajímavých problémů byl
název kapely, který byl předmětem stížnosti
kolegů THE MOOD z Bostonu, kteří si toto
jméno zaregistrovali a vyžadovali abychom
název nepoužívali. Řešení bylo jed-noduché a
troufáme si říci, že i elegantní: De Mood
Když bylo již vše domluveno, asi měsíc před
odjezdem, došel jeden z nadšených posluchačů po koncertě za námi s tím, že bychom si
mohli zahrát v Londýně. „Jistě, budeme tam 6.
9.“, zněla odpověď. Tomu nikdo nevěřil. Týden
před odjezdem přišel email z Londýna: „Mám
pro vás koncert ve známém klubu The Dub-lin
Castle!“ Nic nebylo tak jednoduché a komplikace se vždy vyskytnou, ale to by se nám zde
vše nevlezlo, protože zítra se tento zpravodaj
tiskne. Vyplňuji tedy poslední skulinku v tomto čísle a doufám, že v příštím se dostaneme na
titulní!
A jak to bylo dál? Pokračování v dalším čísle.

9.9. Boston – O’Briens
Podzim/2010
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SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ
Zahrádkáři s vinaři pořádali Výstavu vín s
ochutnáváním. Tato akce se uskutečnila 27. února 2010 v Domě zahrádkářů.
Sešlo se celkem 172 vzorků vína od místních i
z okolních obcí. Ochutnávky se zúčastnilo hodně milovníků vína. Nejlepší vína byla oceněna
medailemi. Že byla vína kvalitní, to bylo poznat
podle ocenění. Od 18,5 bodu jich bylo celkem
35.
Výroční členská schůze se konala 3. března.
Zde se zhodnotila činnost naší ZO. Byly vytyčeny
další úkoly na rok 2010. Jako hlavní byla výměna
rámů na okna se sítky, které byly již vlivem počasí zničené. Rostlinolékařská služba Uh. Hradiště vydává již několik let signalizace, jak se mají
ošetřovat stromy, zelenina i drobné ovoce. Tato
zpráva bývá vyvěšena ve vývěsce před hospodou
U Jakuba a občané se mohou těmito pokyny řídit.
Hlášení je sestavováno podle aktuálního výskytu

škůdců na jednotlivých plodinách.
U Domu zahrádkářů byl v září položen nový
živičný koberec zásluhou obecního úřadu. Oprava se uskutečnila v rámci vybudování nové silnice v ulici Za pálenicí.
Dne 18. září se uskutečnil zájezd na Radhošť,
do skanzenu v Rožnově. Zájezdu se zúčastnilo 45
členů. Bylo pěkné počasí a tak se výlet vydařil ke
spokojenosti všech.
Zasloužilým členům naší organizace bývá
udělováno Čestné uznání. Toto ocenění vydává
Územní sdružení Uh. Hradiště na návrh základní
organizace. Letos bylo toto uznání uděleno naší
nejstarší člence paní Marii Maňáskové, Babice
č.p. 266, u příležitosti jejích 95. narozenin. Každý
rok udělujeme 5 čestných uznání našim nejaktivnějším a zasloužilým členům.
Josef Stalzer, předseda ZO ČSZ Babice

Kultura a Sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V BABICÍCH
ŘÍJEN
2. 10.
7. 10.
10. 10.
16. – 17. 10

Scrabblový turnaj, KD
Klub důchodců, 15hod., KD
Cykloturistický výlet
Slovácké hody s právem

LISTOPAD
4. 11.
19. 11.

Klub důchodců, 15hod., KD
Turnaj družstev v bowlingu, St. Město

PROSINEC
1. 12.
2. 12.
3. či 10. 12.
3. 12.
4. 12.
4. – 5. 12.
31. 12.
strana 16

Den pro dětskou knihu
Klub důchodců, 15 hod., KD
Předvánoční turnaj ve stolním tenise
Vánoční koncert Stříbrňanky, začátek 19:30 hod., KD
Mikulášská nadílka
Vánoční jarmark, KD
Půlnoční setkání babických občanů před OÚ s ohňostrojem
Podzim/2010
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KRONIKÁŘI V ARCHIVU
15. června 2010 si dali kronikáři okolních
obcí dostaveníčko ve Státním okresním archivu
v Uherském Hradišti. Kronikáři Kudlovic, Huštěnovic, Sušic, Traplic, Jalubí, Jankovic, Košíků
a Babic se většinou navzájem znají a již dlouho
uvažovali o tom, že by bylo přínosné si vyměnit
zkušenosti z kronikářské práce. A aby bylo toto
setkání i trošku jiné, rozhodli se, že požádají
ředitele archivu Mgr. Lukáše Čoupka, zda by je

zasvětil do tajů bádání v archivu, které mohou
ke své práci využívat. Pan ředitel byl velice ochotný a vstřícný a kronikáři se dozvěděli celou řadu
užitečných rad, za což mu patří poděkování.
Již na tomto setkání se kronikáři dohodli, že
budou ve schůzkách pokračovat. Ta další je naplánovaná na letošní podzim, tentokrát v Babicích.
Zapsala Marie Dostálková

Hody
Letošními stárky jsou:
mladší - Mariana Hrdinová a Leoš Žálek
starší - Michaela Daňková a Matěj Žálek

Podzim/2010
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MÍSTO SETKÁNÍ: BZINCE POD JAVORINOU
První zářijovou sobotu se uskutečnil zájezd
čtyřiceti babických občanů do slovenských
Bzinců pod Javorinou. Tématické setkání, jehož
cílem byl jarmark tradičních řemesel, bylo první akcí, která je pořádána v rámci projektu Propojení generací. Na uvedený projekt se podařilo
naší obci získat dotaci v rámci mikroprojektu
Přeshraniční spolupráce.

z nového babického znaku.
Setkání nepokazilo ani velmi deštivé počasí.
V prostorách budovy obecního úřadu se besedovalo, zpívalo, vzpomínalo, ale také se navázala
nová přátelství.
A jak o uvedené akci psali na svých internetových stránkách naši slovenští přátelé? Připomeňme si měkkou příjemnou slovenštinu:
V rámci „Dní obce“ sa v sobotu 4. septembra
2010 uskutočnilo, v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce, tiež stretnutie dôchodcov zo Bziniec
pod Javorinou a z obce Babice z Českej republiky.
Korene vzájomných priateľských vzťahov siahajú
až do obdobia 60 – tych rokov minulého storočia.
Hostí z Babic privítal na obecnom úrade starosta
Bziniec pod Javorinou, predstavil im obec, jej históriu, významné udalosti a osobnosti. Po oficiálnej časti sa mohli občania, kamaráti spolu porozprávať, pospomínať na staré časy. Na obecnom
úrade vládla srdečná atmosféra a keď sa svojimi
pesničkami predstavil bzinský spevácky súbor KleCílem projektu je navázat na vzájemná setká- notnica, rozospievali sa všetci účastníci a tak sa až
vání někdejších žáků základních škol obou obcí, do neskorého popoludnia po celom úrade rozliehal
které trvalo více než dvacet let. Po prvním letoš- spev slovenských a moravských pesničiek.
ním setkání se dá říci, že tradice byla obnovena.
Marie Dostálková
Výlet, kterého se zúčastnili převážně senioři, byl
úspěšný. Babičtí jeli do Bzinců se nejen pobavit, ale vezli i
několik šikovných zástupců,
kteří předvedli ukázky výroby uměleckých předmětů z
přírodních materiálů.
Všechny účastníky přivítal starosta Bzinců pod
Javorinou pan Pavol Bahník. Ten ve svém proslovu
přiblížil tradici jarmarků a
také historii obce. Za Babice pozdravil přítomné náš
starosta Miloslav Maňásek,
který také předal členům
místního klubu důchodců
upomínkové dárky. Byly to
keramické dózy se symboly
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10. SETKÁNÍ BABIC
19.června se již po desáté setkali zástupci obcí
s názvem Babice. Polská Gmina Babice dodržela
své slovo, které dala na závěr loňského setkání a pozvala Babičáky do své velké obce. Vlastně je pozvala již podruhé. V roce 2004 se mohli
účastníci babických setkání seznámit podrobně s
důležitými pamětihodnostmi tohoto zajímavého
místa, které leží nedaleko Krakova.
Proto letos bylo setkání spíše takovou velkou
přátelskou besedou, která byla zpestřena kulturním vystoupením místních folklórních sou-

borů. Současný wojta (starosta) Gminy Babice
přiblížil ve svém projevu život obce. Obce zasazené do pěkné krajiny, jejíž dominantou je hrad
Lipowiec. Byl to příjemný den, který vyvrcholil
velkým setkáním s obyvateli obce (a přišlo jich
opravdu hodně) na taneční zábavě.
Poděkování patří našemu panu faráři Mariuszovi Sienkowskemu, který se s ochotou ujal překladatelské role.
Setkání v roce 2011 by se mělo uskutečnit rovněž v Polsku, tentokrát v Babicích u Varšavy.

MUZEUM LIDOVÝCH PÁLENIC
15. května 2010 bylo ve Vlčnově otevřeno Muzeum lidových pálenic. Nová stálá expozice nabízí tři
desítky takzvaných černých destilačních přístrojů.
K vidění je rovněž více jak pět set lahví, většinou s
historickými etiketami, doplňkové nářadí, fotografie, dobové dokumenty, plakáty, demižony, citáty,
příběhy a aforismy k tématu pálení se vztahující. Ty
dokreslují minulost i současnost podomácké výroby ovocných pálenek, či jiných destilátů. Muzeum
má i část historickou, která návštěvníka seznámí s
vývojem výroby ovocných pálenek.
Některé exponáty jsou výjimečné svojí originalitou. Přístroj dovezený až z Norska, pálenice
vyrobená z pračky Romo-Fulnek, pálenice upravená z koupelnových kamen, primitivní zařízení
na výrobu lavorovice, nebo dřevěný chladič ještě
z doby Rakousko-Uherska. Ale také ukázky dokonalých přístrojů s vynikajícími technickými paraPodzim/2010

metry. Vystaveny jsou i různé doplňkové předměty, které byly používány našimi předky při výrobě
a spotřebě ovocných pálenek. V nabídce je i CD
Pijácké písně a dokumentární film Jak vypít trnku. Expozice bude i v dalším období rozvíjena a
její exponáty doplňovány a obměňovány. Každým
rokem v muzeu najdete nové, často překvapivé
informace. Autoři projektu I. Frolec a J. Severin rovněž plánují využít tohoto neobvyklého a inspirativního prostředí k pořádání tematických konferencí a
kulturních pořadů. Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti a obec Vlčnov vás srdečně zvou do tohoto
mimořádně atraktivního a ojedinělého muzea.
Muzeum lidových pálenic, Vlčnov č. p. 65
Bližší informace a otevírací doba:
www.slovackemuzeum.cz, www.ksk.vlcnov.cz,
tel. 572 675 130, e-mail: ksk@vlcnov.cz
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HODY PO ŠPANĚLSKU
Blíží se nám ty naše tradiční slovácké hody s
právem, na které se většina z nás těší a ráda je slaví. Ráda oblékala hodový kroj také Silvie Frýbortová, která žije již deset let ve španělské Valencii. A protože láska ke krojům jí zůstala v srdci,
obléká každoročně tamní kroj, aby se připojila k průvodu, který připomíná ten náš hodový.
Ale je to jiná tradice, o které nám Silvie poutavě
vyprávěla a kterou vám prostřednictvím jejích
zážitků a slov představujeme: „19. března jsou ve
Valencii slavnosti, které se jmenují Las Fallas. Je
to svátek patrona Valencie, svatého Josefa (San
José). Slavnosti začínají už začátkem března. V
ulicích Valencie vybuchují petardy a ohňostroje,
ulice jsou krásně vyzdobené a prodávají se typické dyňové koblihy s horkou čokoládou. V osm
hodin ráno je petardový budíček, ve dvě hodiny
odpoledne se odpalují velké petardy na náměstí a ve dvě hodiny ráno je velkolepý ohňostroj.
To všechno ještě doprovází snad každý obyvatel
Valencie odpalováním vlastních petard. Čtyři
dny před San José se staví „Las Fallas“. Jsou to
větší a menší sousoší z kartónového papíru. Staví
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se v ulicích a na náměstích po celé Valencii (370
sousoší), aby byly 19. března všechny spáleny. Jen
ta nejlepší se ohni vyhne a je uchována v muzeu.
Pálí se postupně od těch nejmenších po největší a každé spálení se ukončí ohňostrojem. Vše je
pod kontrolou hasičů.
Tradice tohoto svátku spočívá v tom, že dříve
všichni truhláři večer před San José pálili odpad
z dílny a staré oblečení. Z toho dělali různé panáky. Postupně vznikla kritika a satira na osoby a
události. V dnešní době je to kritika na politiky
a slavné osobnosti. Tyto Falle bývají vysoké až 25
metrů.
V ulicích při tomto svátku nechybí dechová
hudba a průvody krojovaných. 17. a 18. březen
jsou vyhrazeny k uctění Panny Marie Opuštěných. Tyto průvody směřují na náměstí s cílem
složit květinové dary (karafiáty) Panně Marii.
Panna Maria je vyrobená z patnáct metrů vysoké
dřevěné konstrukce, která se plní kyticemi karafiátů. Těchto průvodů se účastní přes 200 000 krojovaných žen, mužů a dětí a pro každou rodinu je
to velká událost. Kroje se připravují dlouho pře-
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dem. Obzvlášť slavnostní jsou ženské kroje, které
jsou ušité z brokátu různých barev, vyšívané stříbrnými nebo zlatými nitěmi. Sukně je dlouhá, se
spodnicí (kankánem), která má několik kanýrů a
k tomu je korzet, který zdobí krajky, stejně jako
sukni. Účes je pro všechny ženy jednotný. Skládá
se ze tří drdolů (dva po stranách, jeden vzadu.
Zdobí jej také hřebeny s typickým španělským
závojem. Šperky, které doplňují kroj, jsou velmi
nápadné.
Ve Valencii máme také něco jako stárky. Říká
se jim falleras mayores. Jsou to dívky, které reprezentují „fallas“ jednotlivé čtvrti Valencie,“ uzavírá své povídání Silvie.
Jak je z vyprávění Silvie cítit, můžete být kdekoliv na světě, ale lásku k tradicím si nesete ve
svém srdci.
Zapsala Marie Dostálková

Listárna
MŮŽE ZA TO STROM?
Přemýšlím kdy, jak a proč se to stalo. Co? Ten,
dalo by se říci, až odpor některých dnešních lidí
k listnatým stromům. Poprvé jsem se nad tím
vážně pozastavila před pár lety, když jsem se
setkala s radikálním požadavkem na vykácení krásných vzrostlých javorů okolo zahrady
mateřské školy. Tehdejší důvody? Padá z nich
na podzim listí, které se musí uklízet, vysemeňují se nažky javorů, které se musí likvidovat,
stromy stíní slunci, aby mohlo svítit do oken
domů - kam ale ve skutečnosti nikdy zasvítit ani
nemohlo při jejich orientaci ke světovým stranám. Někteří žadatelé vůbec nepřemýšleli nad
tím, jakou funkci ty stromy mají. Že produkují velký objem kyslíku pro zdravé dýchání dětí,
chrání je před agresivním sluncem, a vedou je
k přírodovědnému poznání t.j. „ekologicky je
vzdělávají“. Nabídku, že obec pomůže s úklidem
listí a likvidací náletů tehdy přijali jen někteří.
Jako učitelku mne to velmi zajímá, kdy a proč
Podzim/2010

nastal tak obrovský posun od nedávné doby, kdy
nejčastější zelení v našich slováckých vesnicích
bývaly listnaté stromy – ořech, hruška, lípa.
Kdy mít u domu vzrostlý některý z těchto stromů bylo považováno za tak samozřejmé, jako
že v tom domě žijí lidé. Kdy listnatý strom se
těšil vážnosti celých generací, kdy se sázel vždy
při narození dítěte nebo při významných dnech
rodiny či obce a kdy skutečně platilo postav dům
– zasaď strom…
Myslím, že důvodů je několik. Zmenšily se
zahrady u domů a listnatý strom přece jen
potřebuje trochu víc místa. Módní trend velí,
už víc jak 25 let, preferovat jehličnany. Pohodlnost dnešního civilizovaného způsobu života
vede asi lidi k názoru, že sázet listnatý strom u
domu není až tak potřeba, za stromy si lze přece
zajet autem do městských parků či do lesa.
Máme čím dál větší snahu se zbavovat toho,
co nám dá nějakou fyzickou práci, a to listnatý
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strom dá, je třeba pohrabat a zamést listí, sem
tam ořezat suchou větev a když je na stromě ovoce, tak je otrhat nebo posbírat. Tak se namáhat
není přece dnes vůbec potřeba, k čemu, vždyť
si v supermarketu vše pohodlně koupíme! Také
moderní trávník nesnáší zastínění většího stromu a zdá se až pro život přímo nezbytné soutěžit
se sousedy o co nejnižší, nejzelenější a „nejangličtější“ trávník. Ve školách se již více než 10
let neučí tzv. pozemky, kde se má tedy mládež
naučit vztahu ke stromům a péči o ně? Moji vrstevníci si jistě dobře pamatují na ovocný sad u
školy a na jablka z něj, která jsme dostávali na
svačiny a jako dezert k obědu. Dnes je tam místo sadu atletická dráha – cvičí se na ní vůbec?
Stromy za to nemohou, můžeme za to my,
lidé, že někteří z nás ztratili cit pro to, co je
„očím neviditelné“, ale důležité, jak nám sděluje Saint Exupery v knize Malý princ.
Je to vina nás lidí, že jsme dopustili, že někteří tento cit ztratili nebo jej nechali překrýt něčím jiným zdánlivě důležitějším. Možná se mi
někdo bude snažit vysvětlovat, že má demokratické právo na názor „pryč s listnatými stromy a sem s jehličnany“. Nemusí ztrácet čas
– rozumím tomu a respektuji, že má jiný názor.
Snažím se ale nad tím přemýšlet, co ho k tomu
názoru vede.
Pro mě je sednout si do stínu listnatého stromu, přičichnout si na podzim k vůni padajícího
listí něco úžasně pěkného, co neoddělitelně patří k mému životu. Na vánoce zase miluji vůni

živého smrčku - dosud jsme doma nikdy umělý
stromek neměli. Ale jinak si myslím, že jehličnany patří hlavně do lesa. Ratolest listnatého
stromu – lípy je na české prezidentské vlajce a
na státní pečeti. List hrušně a list jabloně je v
novém znaku naší obce. My, dříve narození,
tušíme proč. Naši předkové, zejména Ceroňáci bývali vyhlášenými ovocnáři a sadaři. A tzv.
„pořádí“ listnatých stromů v naší obci, to není
zas až tak dávná historie – nějakých ani možná
ne 25 let zpátky je tomu, co se vykácela. Rychle
jsme to zapomněli.
Říkává se, že ve víně je pravda. Možná, že
ji ale najdeme i v dobré pálence z naší zahrádkářské pálenice. Tož dejme si na zdraví a na
přátelství štamprlku pálenky z ovoce listnatého stromu, ať už to bude slivovička, hruškovica, meruňkovica, kalvados či směska z toho, co
sad dal. Kdoví, třeba to nebude dlouho trvat a
budeme pálit borové a smrkové šišky nejen pod
kotlem, ale i v destilačním kotli. Nemohu říci,
že bych se toho ráda dožila. Ráda bych se ale
ještě dožila doby, kdy listnatý strom přestane
vadit svými vlastnostmi a kdy se opět vrátí do
těch částí naší obce, kde ještě před pár desítkami
let měl své pevné místo. Zatím si uvařím dobrý
lipový čaj a kápnu si do něj trochu slivovičky.
Když bude s kým, tak si přiťuknu na zdraví a
na krásu a užitečnost listnatých stromů.

Majka Maňásková

POZNÁMKA
V sobotu 25. září 2010 proběhly oslavy 790.
výročí Babic. Zúčastnilo se jich poměrně velké
množství lidí. Ať již to bylo při svěcení v kostele, průvodě, výstavce či besedě. Jen jsem tam
postrádala docela dost kandidátů do obecního zastupitelstva. Lidí, kteří chtějí být zvoleni
zastupiteli obce a mít tak rozhodné slovo v Babicích. Věřím, že někteří se oslav zúčastnit opravdu nemohli (mohli být nemocní či měli jiný
vážný důvod). Ale mám obavy, že některé ve
skutečnosti ani nezajímá co se v jejich obci děje.
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Jako volička si rozhodně takových věcí všímám
a nebudu dávat hlas člověku, kterého celý rok
nevidím nejen na žádné kulturní či společenské
akci, ale ani jinak dokázat, že do zastupitelstva
chce proto, aby obci, ve které žije, pomohl.

Podzim/2010

Babický zpravodaj

JUBILEUM PATNÁCTKY
3. září tohoto roku tomu
byly tři roky, kdy byl otevřen nově vybudovaný
dům s pečovatelskou službou – naše Patnáctka.
Deset obyvatel získalo
nový domov a stalo se součástí společné rodiny. Žije
se nám zde opravdu dobře.
Velmi brzy jsme si na sebe
zvykli, umíme se společně
nejen pobavit, ale známe i svoje slabší stránky,
nemoci či menší trápení, kterých není nikdy
ušetřen žádný člověk. Ti, kteří mají v obci své
blízké, těší se z jejich vzájemných návštěv, ostatní, kteří mají příbuzné v jiných místech, se radují
z každé chvíle, kdy se setkávají. Smutno nám zde

rozhodně není. Dovedeme se
zabavit i dle svých možností a sil nedát rukám odpočívat. Máme velkou zahradu,
někteří i své malé „políčka se
zeleninou,“ kterým se věnují
a rádi se s výpěstky rozdělí s
ostatními. Staráme se o květiny, které zkrášlují okna ve
dvoře i v chodbách domu, v
zimě se popereme se sněhovou pokrývkou, zkrátka, když můžeme a máme
vůli, tak se nenudíme. Ty tři roky uběhly jako
voda, my jsme zestárli, přibylo vrásek i šedin, ale
dobrá nálada nám zůstává. Je pravdou, že i v těch
nejlepších rodinách není jen radost, tak i mezi
námi přijde k malé bouřce, po níž opět velmi
brzy vyjde slunce.
Velmi si vážíme práce všech
pečovatelek. Jejich vždy dobrá
nálada a krásné přátelství, které nám projevují, dokáží často
nahradit to, co třeba některým
schází. Z jejich strany je o nás
velmi dobře postaráno. Všem
patří náš dík. Uznání patří i obci
za to, že takové zařízení v obci
vybudovala.
Do dalších dnů, či roků, si
přejeme, aby nám bylo dobře
jako dosud a hlavně, aby zdravíčko sloužilo.
Anežka Kolářová

Zámkové dlažby Škrabal
Pokládka zámkové dlažby na klíč, parkovací
plochy před domy a dodání materiálu.
Zámková dlažba pro chodník, terasu, cestu,
příjezd k RD, kolem bazénu. Zdarma zaměření,
poradenství a rozpočet nákladů. Realizace odkopávky, odvoz suti, dovoz drti, hutnění, obrubníky, palisády.
Podzim/2010

Kontakt:
Pavel Škrabal
687 03 Babice 474
Skrab.pavell@seznam.cz
tel: 776 571 058, 608 359 358
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STALO SE...

Dne 25. září 2010 byly u příležitosti oslav 790. výročí obce posvěceny vlajka a znak obce.

19. 6. 2010 Setkání Babic
v Babicích u Krakova

11. 9. 2010 TFA

1. 9. 2010 Vítání prvňáčků
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18. 9. 2010 Vítání občánků. Do
života byli slavnostně vítáni Barbora Hanáková a Filip Kolůch

18. 9.2010 Setkání sedmdesátníků

11. 9. 2010 Slavnosti vína

5. 8. 2010 Klub důchodců
- odpoledne s harmonikářem

31. 7. 2010 Fotbalové utkání
Babice-Bzince pod Javorinou
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