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největší ale o máji.
Je časem štěstí, lásky,
kvetoucí vonné přírody.
Letos nám máji zhatils plány
byls tolik, tolik bolestný.
Z mraků se lily proudy vody
až toky řek se rozlily.
Teď na léto se těšit chceme
snad slunce zemi pomůže.
A příroda své plody vydá
chlad z jara všechno přemůže.
Děti si venku zaskotačí
užijí prázdnin, pohodu.
Paprsky slunce dají lesku
a lidem zvednou náladu.
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OÚ informuje
Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazVOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
né vyhlášky č. 4/2003 je zakázáno volné pobíhá28. – 29. 5. 2010
ní psů na veřejných prostranstvích, držitel psa
Volební účast v naší obci byla 63, 26%. Strany
je povinen vést psa na vodítku a s náhubkem a získaly následující počty hlasů:
zároveň je povinen odstranit z veřejných proČSSD – 180, tedy 19,71%
stranství exkrementy psa, kterého vede.
KSČM – 152, tedy 16,64%
ODS – 135, tedy 14,78%
Poplatek za psa činí 60,- Kč na kalendářní rok
TOP 09 – 123, tedy 13, 47%
a platí se na obecním úřadě.
VV – 105, tedy 11,5%
Součet hlasů ostatních stran – 218 hlasů
Pytlový svoz plastů v roce 2010 probíhá každou první středu v měsíci, tj. 7. 7., 4. 8., 1. 9., 6.
10., 3. 11., 1. 12.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 21. 9.
2010 v době od 16 do 17 hod. ve sběrném dvoře.
Možné je odevzdat rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk, barvy,
lepidla, pryskyřice, léčiva apod.
Hlášení místního rozhlasu najdete i na webových stránkách www.babice.eu v rubrice Služby
občanům.
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
24. 9. 2010.
DOMEK U PŘÍVOZU
Na rekreaci do babického domku U Přívozu
se vrací hodně těch, kteří se tam již rekreovali. A
přibývají i noví z různých koutů Čech, Moravy a
v poslední době i ze Slovenska. Takže domek je
velmi rychle obsazený. Z tohoto důvodu přistoupila obec k rozšíření kapacity domku. V červnu
byla zrekonstruována místnost ve dvoře. Vzniklo tak spaní pro další čtyři rekreanty. K dispozici
je také dětská postýlka.
Od letošního roku nabízíme rekreantům možnost zapůjčení jízdních kol. Cena půjčovného
činí 200 Kč za jedno kolo a pobyt.
Máte-li zájem o rekreaci v domku U Přívozu
v rozšířených kapacitách, zavolejte na telefonní
číslo 724 149 246 – Marie Dostálková.
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ROZVOZ OBĚDŮ
V únoru tohoto roku předala obec Babice
uživatelům pečovatelské služby, kterým jsou
dováženy obědy, nové jídlonosiče s termoobalem.
Na nákup jídlonosičů získala obec finanční prostředky z grantu Nadace Děti – Kultura – Sport.
Touto cestou ještě jednou nadaci děkujeme.
K pořízení jídlonosičů s termoobalem jsme
museli přistoupit na základě vyhlášky č. 137/2004
Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Každému strávníkovi, kterému pečovatelská
služba dováží obědy ze školní kuchyně, budou
zapůjčeny zdarma dva uvedené jídlonosiče.
Jistě jste zaznamenali i další změnu při rozvozu obědů. Od 1. dubna
tohoto roku se obědy rozváží autem. Auto darovala
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obci firma Hardman – Ing. Antonín Knot. Děkujeme Ing. Knotovi za tento dar.
Mnoho z vás upozorňovalo na to, aby bylo pro
rozvoz obědů pořízeno auto. Obec se jeho pořízení nebránila, ale byla si vědoma toho, že v tom
případě bude nutné rozvoz zdražit. Při dovozu
autem jsou samozřejmě náklady vyšší. Po provedení podrobné kalkulace po prvních měsících
rozvozu obědů autem se ukázalo, že není možné
obědy dovážet za 5 Kč za jeden oběd. Ke zdražení
ceny za dovoz obědů dojde od září tohoto roku a
strávníci budou na něj včas upozorněni. Do této
doby bude obec rozdíl mezi skutečnými náklady za rozvoz a částkou vybranou od strávníků
doplácet.
Rada obce
OTEVŘENO WC NA HŘBITOVĚ
Od května 2010 jsou otevřeny pro veřejnost
WC na hřbitově v objektu smuteční síně. Otevřeno je v těchto hodinách:
V letním období (od 1. 5. do 30. 9.)
v pracovní dny od 9:30 do 18:00 hodin
o víkendech a svátcích od 8:00 do 18:00 hodin
V zimním období (od 1. 10. do 30. 4.)
v pracovní dny od 9:30 do 15:00 hodin
o víkendech a svátcích od 8:00 do 15:00 hodin
OBECNÍ VLAJKA A ZNAK
dne 29. 4. 2010 byl naší obci udělen znak a
prapor obce. Slavnostního předávání se v Parlamentu ČR zúčastnil starosta obce Miloslav
Maňásek a bývalý starosta pan Milan Vyskočil.
Slavnostní svěcení praporu a znaku obce společně se setkáním rodáků je naplánované na
25. září tohoto roku.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ SÍNI OÚ
Slavnostně do života byli vítáni:
12. června 2010:
20. března 2010:
Beáta Makovická,
Vojtěch Abrahám,
Oliver Britaňák,
Šárka Kraváčková
Šimon Mikulka
a Vojtěch Divila,
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SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD
PRO ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Je jen na nás, jak se budeme chovat k životnímu prostředí, jež nás obklopuje, a zda přistoupíme k problematice s plnou odpovědností, to
znamená, že budeme s odpady nakládat tak, aby
byly pro přírodu co nejmenší zátěží.
Třídit odpad je nutné hned poté, co vznikne,
to znamená pokud možno ještě v kuchyni. Rozhodně není vhodné třídit odpad až venku u kontejneru.
Víte, že množství odpadů, které denně vyprodukuje každá domácnost, neustále roste? V naší
republice připadá neuvěřitelných 200 kg odpadu na jednoho obyvatele ročně. To znamená, že
10 milionu Čechů vyprodukuje ročně až
2 miliony tun odpadů. Jste překvapení? Určitě
ano. Tato čísla si totiž nikdo z nás neuvědomuje
(informace je z internetu).
A jak to vypadá se správným tříděním odpadů
u nás, v naší obci Babice? Třídíte?
Aby bylo třídění odpadů pro nás všechny
snazší, zvažujeme dodat do každé rodiny zdarma
žluté pytle na plasty, které by nám měly vystačit
na půl roku. Takže odpadne starost, že nám schází pytel na plasty, a proto netřídíme.
Do tohoto pytle můžete dávat:
- PET láhve (prosím, nezapomeňte je sešlápnout)
- kelímky, sáčky, fólie

- výrobky a obaly z plastů
- polystyren
- nápojové kartony (krabice od džusů, mléka)
Je možné, že se také zahustí hnízda kontejnerů
na tříděný odpad tak, abychom to k nim neměli
příliš daleko a vše bylo jednodušší a pohodlnější. Nebudou zde ale asi v tomto zvýšeném počtu
zařazeny žluté kontejnery na plasty. Ty nahradí
právě výše zmiňované žluté pytle.
Máte-li s tříděním odpadů nějaké potíže,
zeptejte se na radu svých zastupitelů naší obce.
Nebo naopak, napadá vás jiné a lepší řešení? Přijďte a sdělte nám to. Budeme jen rádi.
Máme webové stránky, e-mailové adresy, pište
zde své nápady ( www.babice.eu, babice@uh.cz,
obecbabice@seznam.cz ).
Nestojí to za to, aby se opravdu každý z nás
nad sebou zamyslel a šel sám sobě příkladem?
Mysleme na budoucnost našich dětí!!
Děkujeme všem, kteří již tak činí. Naučit se to
musíme všichni. A znáte to přísloví: Co můžeš
udělat dnes…
Ve spolupráci se členy výboru životního
prostředí a členy kontrolního výboru,
zapsala Mgr. Gabriela Belantová

Regenerace veřejné zeleně v obci Babice
Hlavním cílem regenerace veřejné zeleně v
obci Babice je vytvořit v obci odpovídající veřejnou zeleň, navazující na tradice našich předků
– použitím kvetoucích, listnatých dřevin. Chceme, aby naše vesnice získala nový, moderní ráz a
zároveň si uchovala ráz slovácké vesnice. Vesnice, která bude citlivě navazovat na okolní krajinu
polí a luk.
Dnes se zde téměř venkovská zeleň nenachází. To odpovídá starší městské architektuře
významných budov – obecního úřadu, zdravotního střediska, školy. Nachází se zde převážně
zeleň roztroušená nelogicky po ploše a s velkým
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zastoupením jehličnanů. Najednou si člověk připadá trochu mimo té harmonické okolní krajiny.
Exotické jehličnany zde nejsou původní a nepatří do naší krajiny. Jsou také ve vyšší míře náchylné k vývratům a kolizím, způsobeným výkyvy
počasí.
Při obnově zeleně v obci jsme důkladně posoudili stav stávajících dřevin. Ten ukázal, v jakém
zdravotním stavu se dřeviny nacházejí, které jsou
velmi cenné a které méně. Samozřejmě stromy,
které jsou ve výborném stavu a nenaruší budoucí nové kompoziční uspořádání řešených ploch,
budou v co nejvyšší míře zachovány. Bude ale
Léto/2010
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nutné také velkou část stávající zeleně odstranit
a budou vysazovány převážně listnaté okrasné
stromy a keře, které svým kvetením, plody nebo
listy rozzáří celou kompozici. Navržená druhová
skladba se snaží podpořit domácí druhy dřevin a
vytvoří příjemné prostředí pro projíždějící a procházející občany.
Rozhodli jsme se k razantní změně zejména
v lokalitě Cerony, kde budou jehličnany ve větší
míře nahrazeny listnáči. Stejně tak budou upraveny parkové plochy u obecního úřadu a zdravotního střediska a ZŠ. Mnohé ulice postrádají

kromě trávníků jakoukoliv jinou zeleň – Záhumení, Přímá – zde budou vysazovány nové aleje.
Bude trvat několik let, než nově vysázená
zeleň ukáže svou pravou krásu kvetoucích alejí
a keřů vykvétajících postupně po celé vegetační
období. Ano, bude to stát ještě trochu úsilí, aby
nová zeleň splnila všechny funkce – bude třeba
zalévat, odplevelovat, ale jsme přesvědčeni, že
nová podoba zeleně bude chloubou obce, a že to
bude další potřebný kamínek v mozaice přerodu
Babic v moderní a přívětivé prostředí pro život.
Ing. Ladislava Nagyová

INVESTIČNÍ AKCE
REGENERACE VEŘEJNÉ ZELENĚ – začátkem roku byla podaná žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Tato žádost byla
schválena, a tak naši obec čekají veliké změny.
Jedná se úpravy veřejných ploch na Dolních
Ceronech, v okolí obecního úřadu a zdravotního střediska, v ulicích Zběhy, Záhumení, Přímá,
Chalúpky, okolí kostela a Mateřské školky, kudlovické křižovatky, okolí hřbitova, sadu u Krájanky.
Výše získané dotace je 3,9 mil. Kč, celkové náklady na akci 4 152 000 Kč. Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Nagyová. Projektová dokumentace je vystavena na panelech ve vestibulu
obecního úřadu.

VESNICKÉ MUZEUM, č. p. 121(Horákovo)
Záměrem obce je v tomto objektu vybudovat
Vesnické muzeum a současně objekt využít k
pořádání kulturních akcí (podobně jako je tomu
např. v Kudlovicích u Strmenských). Objekt by i
nadále využívalo myslivecké sdružení jako klubovnu, odchovnu bažantů a králíků. Současně
by tu vznikla klubovnička pro pořádání menších akcí cca pro 10 – 15 osob, která by v případě potřeby sloužila jako zázemí pro účinkující.
V budově bude dále vybudováno nové sociální
zařízení s bezbariérovým přístupem. Z bývalých chlévů a přístodůlků vznikne rekonstrukcí
Léto/2010

samotné muzeum, kde by byly umístěny exponáty vypovídající o každodenním životě v naší
vesnici.
Ve stodole by pak byla umístěna expozice zemědělských strojů a nářadí. Dvůr by byl upraven tak,
aby zde bylo možné pořádat akce typu Výlet, pro
vystoupení Kaliny, Kalinky a podobně.
Tento záměr se však nepodaří realizovat bez
finančních prostředků a aktivní pomoci vás –
občanů. Finanční prostředky se obec bude snažit
získat z dotačních titulů. Ovšem zařízení a vybavení muzea je v rukou nás všech. Při několika
posledních výstavkách např. Dárek na památku
či Hrnečku vař se ukázalo, že řada z vás vlastní
předměty denního života, které se v minulosti
běžně užívaly. Dnes je někteří vyhazují, protože
již dosloužily a jsou nepotřebné.
Prosíme vás, pokud takové věci doma máte,
abyste zvážili, zda
byste je byli ochotni
do muzea věnovat,
případně zapůjčit.
Každý věnovaný či
zapůjčený předmět
bude označen jménem toho, kdo ho
daruje či zapůjčí.
Každý předmět
bude do muzea přijat s inventárním
číslem, označením
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dárce, případně krátkou historií. Ten kdo předmět jen zapůjčí – bude si jej moci v případě zájmu
zase odnést.
Věříme, že společně s vámi se nám tento záměr
podaří uskutečnit.
V případě dotazů či nejasností se obracejte na
M. Šuranskou nebo M. Dostálkovou.

akci jsou 747 110 Kč, dotace
byla získaná ve výši 300 000 Kč.
Práce provede firma AB Stavby
Košíky.

KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ – na opravu tohoto
kříže se podařilo získat dotaci z fondu kultury Zlínského kraje ve výši 40 000 Kč. Celkové
náklady dosáhnou výše
82 694Kč a opravu provede Ing. Habáň.

OPRAVA POMNÍČKU M. ČEVELY –
pomníček byl opraven z dotací Ministerstva
obrany. Opravu provedl Ing. Habáň, cena díla
63 000 Kč.

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN KD – byla
podaná žádost o dotaci ze SFŽP. Na výsledek
vyhodnocení žádostí se čekalo velmi netrpělivě,
ovšem bohužel – dotace nebyla přidělena. Výměna oken a zateplení fasády se tak odkládá. Obec
však využije jakékoliv další možnosti znovu získat finanční prostředky na tuto opravu.

OPLOCENÍ POMNÍKŮ – jistě jste si všimli, že změny doznalo i oplocení u pomníků obětem I. a II. světové války. To původní bylo již v
nevyhovujícím stavu a neodpovídalo důstojnosti tohoto místa. Nové oplocení zhotovil Tomáš
Mlčák, cena díla 80 749 Kč.

OPRAVA ELEKTROINSTALACE V MŠ
– naopak úspěšná byla žádost o dotaci z fondu
Zlínského kraje. V rámci této akce bude v budově
MŠ provedena výměna elektroinstalace a osvětlovacích těles. Oprava bude provedena v prázdninových měsících firmou
Trevo. Finanční náklady na akci jsou ve výši
383 963 Kč.

DRUŽINOVÉ HŘIŠTĚ – další akcí, na kterou se podařilo získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj je oprava bývalého
družinového hřiště. Po úpravách by mělo sloužit
jako družinové hřiště a k hraní a odpočinku pro
maminky s dětmi do 10 let věku. Náklady na
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POVODNĚ 2010
Voda je život, povodeň zmar
Stříbrné šňůry deště
jak korálky se k zemi valí,
ty těžko chápou jakou zkázu přidělají.
Sníh z hor neroztál zcela
kalendář hlásí dávno příchod jara.
Hospodář každé chvilky sucha využil
a pole obdělal, na novou úrodu zadělal.
Teď z oken k nebi vzhlíží
- v srdci žal se vznáší
i slzy mnohdy tváře zmáčí.
Příroda ukázala sílu
a čile měla se k dílu.
Vzedmuté hladiny všech toků
rozlily vody kol kolem
i z hor valily se dolů.
Ničily vše co v cestě stálo
i cenu nejvyšší si vyžádalo.
Co člověk léta budoval svou prací
v několika minutách navždy se ztrácí.
V těch chvílích hrůzy vše se hroutí
a myslí, že nemá sílu dál s živlem hnouti.
Sotva však sluníčko jen hrst paprsků hodí
s veškerou vervou do práce ruce své vhodí.
Znovu a znovu již po několikáté obydlí upravuje
s pomocí blízkých i přátel únavu zahazuje.
Věří, že poslední to hrozbou bylo
- vždyť bez naděje těžko by se žilo.

Léto/2010
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Základní škola
AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NÁVŠTĚVA V HOSTĚTÍNĚ
Týden po návštěvě prince Charlese navštívily
Centrum ekologických aktivit Hostětín i žákyně
Zeleného parlamentu. Prohlédly si okolí Hostětína, dozvěděly se spoustu zajímavostí o budově
centra a také zde přespaly. Samozřejmě se nezapomněly vyfotit při prohlídce moštárny tam, kde
stál i princ Charles.

-

POZNEJ A CHRAŇ
V pondělí dne 19. 4. 2010 se tři žáci 6. třídy
naší základní školy zúčastnili krajského kola soutěže Poznej a chraň, která se konala na Základní
škole v Želechovicích nad Dřevnicí.
Tato soutěž je určena pro děti 6. a 7. tříd
základních škol, které mají kladný vztah k přírodě. Soutěžící vytvářeli tříčlenná družstva. Z
naší školy postoupilo z regionálních kol družstvo
s Vojtěchem Batůškem, Markem Kryštofem a
Kamilou Trvajovou.
Letošním tématem byl „Les – lesy Zlínského kraje“. Soutěž se skládala z testu a praktické části (poznávačky), jehož obsahem byly: les
– lesní patra, vegetační výškové stupně, funkce
lesa, význam lesa pro krajinu i pro člověka; lesní živočichové vyskytující se na území Zlínského
kraje; lesní rostliny vyskytující se na území Zlínského kraje; houby, výtrusné rostliny a lišejníky;
vliv člověka na les, lesní hospodářství.

-

-

starým vojenským krytem s továrnou
pohladili si hada, chameleona i gekončíka
vyzkoušeli si pečení chleba
vytvořili si potištěné tašky podle vlastní fantazie
naučili se třídit odpady i chovat se ekologicky
zahráli si i na reportéry místního rádia
v týmu vymysleli a vytvořili projekt na ekologický dům
proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva v simulační hře Obchvat, kde si vyzkoušeli role zastupitelů i nespokojených občanů
v restauraci Svět si uvědomili hlad a bídu v
nejchudších zemích v kontrastu s bohatými
zeměmi
dozvěděli se, co je to Fair trade a zahráli si na
pěstitele kakaových bobů
utvrdili svá přátelství a posílili vztahy v třídním kolektivu
pobavili se při večerních hrách
I když letošní pobyt provázela nepřízeň počasí, byl to pobyt vydařený a jistě ne nudný, o
čemž svědčí spousta pořízených fotografií, na
které se můžete podívat na stránkách školy.
www.zsbabice.uhedu.cz

KRÁSENSKO
Jak se již na naší škole stalo tradicí, vyjíždějí
žáci 8. ročníku na jarní pětidenní pobyt do Centra ekologické výchovy Rychta Krásenko. I letošní
osmáci strávili pět dubnových dní v kouzelném
Moravském krasu. Že to byly dny zajímavé a
nabité činnostmi, můžete posoudit sami:
- poznali přírodní krásy Josefovského údolí i
huť Františka
- navštívili jeskyni Výpustek, ve které se prošli i
Léto/2010
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Žáci se učili a i zkoušeli pod vedením lektora
z VIS Bílé Karpaty vytvářet slovácký ornament.
KNĚŽPOLSKÝ LES
Každoročně na jaře v období, kdy kvetou jarní Zároveň jsme pozvali paní Drábkovou, která si
rostliny, poznávají žáci sedmého ročníku zákou- ještě pamatovala, jak se v domku žilo, ale i jak se
tí Kněžpolského lesa společně s lektorem VIS zde dříve hospodařilo, a žákům o tom vyprávěla.
Bílé Karpaty panem Vladimírem Šáchou. První
termín, kdy jsme měli společně vyjet na kolech,
DEN S HUDBOU
jsme museli odložit kvůli špatnému počasí, ale
Zdá se, že na Základní škole v Babicích vzniká
ve čtvrtek 13. 5. nám počasí přálo, a tak se moh- nová tradice. Touto tradicí je projektový den, kdy
li žáci dozvědět, jak vznikla mrtvá ramena řeky si žáci 9. ročníku vyzkouší být učiteli a snaží se spíMoravy, proč byla řeka regulovaná a jaké jsou še zábavnou formou své mladší spolužáky vzdělat
důsledky její regulace dnes. A to jsme ještě netu- v určitých oborech. Tento rok byl projektový den
šili, že za týden přijde povodeň.
zaměřen na moderní hudbu. Tato akce proběhla dne 28. 5. 2010. Dle názoru učitelů si letošní
deváťáci vedli možná až překvapivě dobře. V tomTÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVY
Žákyně Zeleného parlamentu připravily ke to dni se mohli žáci dozvědět něco o folku, dětské
Dni Země společně s obchodem zdravé výživy hudbě, disku, metalu, hip-hopu, technu, taneční
Bio nebio výstavu různých druhů výrobků, které hudbě a mnoha dalších. Naše vyučování trvalo 5
se dají koupit v obchodech se zdravou výživou. hodin. Hodiny probíhaly různě, ale vesměs se něco
Žáci i paní učitelky měli nakonec možnost si řeklo o daném stylu, pustily se ukázky, zahrály se
hry nebo probíhaly jiné aktivity.
některé výrobky také zakoupit.

DEN SALVATORA
Dne 23. dubna 2010 se žáci 3. – 5. třídy zúčastnili akce integrovaného záchranného systému v
Otrokovicích na Štěrkovišti. Žáci si na Dni Salvatora prohlédli zásahová vozidla různých složek integrovaného záchranného systému, viděli zásah jednotek policie, hasičů i záchranné služby nebo třeba
policejní psy, policejní jízdní hlídky, potápěče. Sami
si vyzkoušeli jednodušší úkony, které můžou jim
nebo někomu v jejich okolí zachránit život. Program Dne Salvatora doplnily i zábavné a vědomostní soutěže. Akce měla u dětí kladný ohlas, k čemuž
jistě přispělo i příznivé slunečné počasí.

DEN ZEMĚ
V pátek 30. 4. jsme společnou prací žáků při
úklidu okolí školy a orientačně-znalostním závodu pro žáky I. a II. stupně oslavili Den Země.

MALOVANÝ DVŮR
V Kudlovicích, v památkově chráněném domku U Strmenských, se ve středu 26. 5. konal pro
žáky šestého a sedmého ročníku výukový program Malovaný dvůr.
strana 10
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SLAVNOSTNÍ AKADEMIE PRO MAMINKY

dovezly na Moravu. Jako učitel TV jsem moc
hrdý a těší mě způsob, jakým jsme dosáhly na
vítězství. Sportovcům a všem účastníkům zápolení v Malšicích děkuji za skvělé výkony, čestné a
sportovní vystupování.
Zároveň se těšíme na 7. ročník ČMK, který
bude příští rok u nás v Babicích.
Mirek Sečen

V úterý 11. května proběhla v sále naší školy již tradiční akce, která má potěšit především
všechny maminky. Ve spolupráci se ZUŠ Rudolfa
Firkušného Napajedla, která vždy nacvičí se svými žáky hudební skladby k této příležitosti, připravujeme několik vystoupení. Letos se prezentovala naše školní družina a dramatický kroužek.
Všichni účinkující byli po zásluze odměněni
potleskem a v očích mnoha maminek se zaleskly
VÝTVARNÝ ÚSPĚCH N. ŠIMONÍKOVÉ
i slzičky dojetí.
A V. CABLÍKOVÉ
Základní škola opět slaví úspěchy na výtvarSEIFEROS
ném poli, projekt s názvem Tolerance od NikoObecně prospěšná společnost Seiferos se ly Šimoníkové a Veroniky Cablíkové byl vybrán
zabývá ochranou a propagací rozmanitých druhů komisí odboru tisku a public relations Ministerdravých ptáků. Náplní její práce je kromě péče o stva vnitra mezi oceněná díla 7. ročníku dětské
zraněné a handicapované dravce i seznamování soutěže Svět očima dětí. Oceněné žákyně si spolu
široké veřejnosti s krásou, ladností, možnostmi a se svou učitelkou výtvarné výchovy Mgr. Martou
využitím těchto tvorů. Zúčastnili jsme se takové- Eibensteinerovou pojedou 24. června 2010 do
ho předvádění v pondělí 7. června s celou školou Prahy převzít cenu z rukou ministra vnitra Marna fotbalovém hřišti v Kudlovicích. Děti poznaly tina Peciny. Úspěšným žačkám gratulujeme a
orly, sokoly, jestřába, raroha, káně, luňáka i něko- přejeme jim hodně dalších úspěchů.
lik druhů sov. S každým byly blíže seznámeny,
na některé si mohly dokonce sáhnout. Největší
úspěch ale slavily letové ukázky. Dravci útočili na
umělou kořist a předvedli souhru se svými cvičiteli.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Dne 27. 5. se žáci 4. ročníku vydali na kolech
po cyklostezce do Uherského Hradiště na
„zkoušky“ k získání průkazu cyklisty. Zkouška se
skládala z písemného testu a praktické části – jízdy na kole na dopravním hřišti. Praktickou část
– jízdu na kole zvládli žáci výborně, ale písemné
testy neudělali 3 žáci. Úspěšným majitelům průkazů cyklisty blahopřejeme.

MALŠICE : BABICE
Šestý ročník Českomoravského kutálení
Přátelské setkání základních škol se uskutečnilo ve dnech 17. – 18. června v Malšicích u Tábora
v jižních Čechách. Výběr sportovců ZŠ Babice
tentokrát potvrdil velkého sportovního ducha
a touhu po vítězství. Výsledek sportů skončil 7
: 6 pro ZŠ BABICE a putovní vítězný míč jsme
Léto/2010

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 14. –18. 6. 2010
Ačkoliv nás při odjezdu doprovázely dešťové kapky, další dny nám počasí i přes nepříznivou předpověď přálo. Místo pondělní plánované návštěvy do ZOO jsme zvolili náhradní
program - zábavné centrum ve Zlíně-Galaxie.
V úterý jsme závodili ve družstvech při hledání úkolů na náročné trati v lese po fáborkách. Středa byla vymezena pěší túře na hrad
Lukov se závěrečnou sladkou tečkou v cukrárně v Kašavě. Čtvrteční dopoledne jsme strávili
+2foto
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hledáním pokladu a výukou s třídními učitelkami. V pátek nás čekalo slavnostní vyhlášení soutěží, pořádku na pokojích, balení věcí a
šťastný návrat domů. Všechny děti chválíme za
samostatnost a zvládnutí týdne bez rodičů.
Učitelky 1. stupně

9. roč.: Školní kolo řešilo 7 žáků: D. Slezáková, K. Vlachynská, K. Peterková, N. Šimoníková,
I. Gablasová, M. Šuranská a V. Cablíková. Do
okresního kola postoupila K. Peterková, D. Slezáková, M. Šuranská a N. Šimoníková.
Pythagoriáda
(Je organizována jen pro 6. a 7. ročník.)
6. roč.: Školní kolo řešilo 27 žáků. Do okresního kola postoupila K. Trvajová a V. Batůšek.
7. roč.: Školní kolo řešilo 31 žáků. Do okresního kola postoupila P. Obdržálková.

Matematický klokan
Kategorie Benjamín (6. a 7. ročník): Školního
kola se účastnilo 56 žáků. 1. místo získala N. JurMATEMATICKÉ SOUTĚŽE NA II. STUPNI VE glová ze 7. B, 2. místo G. Tichá ze 7. A a 3. místo
ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010.
A. Čechová ze 7. B.
Kategorie Kadet (8. a 9. ročník): Školního kola
Matematická olympiáda
se účastnilo 59 žáků. 1. místo získal T. Jabůrek z
6. roč.: Školní kolo řešili 4 žáci: V. Batůšek, 9. B, 2. místo S. Tvrdá z 8. tř. a 3. místo K. PeterK. Trvajová, M. Snopková a N. Maňásková. Do ková z 9. B.
okresního postoupila K. Trvajová a V. Batůšek.
7. roč.: V 7. ročníku neřešil školní kolo žádný
Vyučující matematiky Mgr. Soňa Adamíková
žák.
a Mgr. Vlasta Jandásková děkují všem za účast ve
8. roč.: Školní kolo řešili 2 žáci: K. Trčálková školních kolech a za reprezentaci školy v kolech
a F. Mikeska, oba dva postoupili do kola okres- okresních a všem žákům přejí do dalších školního.
ních let hodně úspěchů s matematikou.

Po titulu Ekoškola získala Základní škola Babice další významné ocenění
V rámci minimalizování sociálně nežádoucích
jevů u školní mládeže musí každoročně každá škola vypracovávat minimální preventivní program. V
lednu roku 2010 bylo pracovníky Odboru školství,
mládeže a sportu (OŠMS) posouzeno a hodnoceno
celkem 248 minimálních preventivních programů
(MPP) základních, středních a speciálních škol. Z
tohoto počtu bylo vybráno celkem 79 škol, jejichž
programy byly nějakým způsobem přínosné. Z
těchto MPP bylo oceněno 16 nejlepších. Naše škola
se v okrese Uherské Hradiště v kategorii základních
škol umístila na 1. místě a byla vybrána mezi čtyři
nejlepší úplné základní školy ze Zlínského kraje.
Ředitelé a metodici prevence těchto šestnácti
škol a školských zařízení byli pozváni dne 4. 5. 2010
do Kroměříže, kde z rukou radního Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka převzali tato ocenění.
strana 12

Velké poděkování za toto ocenění patří metodičce prevence naší školy Mgr. Martě Eibensteinerové, která se již sedm let věnuje této problematice
a která tento oceněný MPP navrhla, zpracovala a
společně s ostatními vyučujícími realizovala.
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UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 25. ČERVNA
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (§ 24 odst. - výměna podlahoviny v učebnách prvního
stupně i školní družiny
2) vyhlásil ředitel školy na dny 28. – 30. 6. 2010 tři
dny ředitelského volna z důvodu zahájení násle- - malování interiéru školní budovy.
Z těchto důvodů bude školní rok ukončen
dujících prací ve školní budově:
v pátek 25. 6. 2010 a v tento den obdrží žáci
- výměna termoregulačních ventilů radiátorů
vysvědčení. Rodiče žáků byli s předstihem o
ve všech učebnách, kabinetech a ostatních
této skutečnosti informování.
místnostech využívaných k provozu školy

Knihovna
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Knihovna se opět přihlásila do projektu, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání
– Národní pedagogická knihovna Komenského
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který
podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora
čtenářské gramotnosti.
Pro děti 1. tříd ZŠ Babice a Huštěnovice připravila knihovna tyto akce:
• 1. prosinec 2009 – Den pro dětskou knihu s
ilustrátorem Adolfem Dudkem pro 1. – 9.
třídy ZŠ Babice a Huštěnovice
• 26. březen 2010 – Noc s Andersenem
• 16. duben 2010– Kouzelný mlýnek Václava
Čtvrtka beseda pro 1. třídu ZŠ Babice
• 14. květen 2010 – Zvířátka v pohádkovém světě (Z. Miler) beseda pro 1. třídu ZŠ Babice
• 4. červen 2010 – Kouzelný mlýnek Václava
Čtvrtka a Večerníček beseda pro 1. a 2. třídu
ZŠ Huštěnovice
• 11. červen 2010 – Slavnostní pasování na
čtenáře knihovny rytířem pro děti 1. tříd ZŠ
Babice a Huštěnovice
Jako odměnu získaly děti Knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, která byla vytvořena
výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit
v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let
– ve školním roce 2009/2010 je to knížka předního spisovatele Jiřího Kahouna Legrační dům,
kterou ilustroval známý ilustrátor Jiří Fixl.
Letos byla slavnostně pasována rytířem i třídní učitelka Pavlína Drábková.
Léto/2010
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NOC S ANDERSENEM 2010
Aneb Přišel nás navštívit pan Andersen
Úderem 18. hodiny začala v babické knihovně
již devátá Noc s Andersenem. V pohádkové mořské říši se sešlo 14 dětí 2. – 5. tříd., kluci Jakub
a Vojta z 1. třídy a děvčata z kroužku hraní na
kytaru. Povídali jsme si o moři, kreslili barevné
ryby, vyráběli námořní prostírání.
Při čtení příběhu malé mořské víly se najednou
mezi námi objevil i sám pan Andersen (Ondro,
dík!!). Seznámil nás s dobou, ve které žil a tvořil.
Společně jsme se pak vydali do tajemného zimního království, kde jsme museli hledat rozházené
střípky zrcadla. I když se někteří moc báli, protože střípky hlídala strašidla (velký dík, děvčata
a maminky!) nakonec jsme je našli a poskládali
celé zrcadlo – odměnou byl velký lampión štěstí,
na který se každý podepsal. Venku byl silný vítr,
ale nakonec lampión vzlétl a několik minut jsme
se dívali na jeho zář, než nám zmizel směrem na
Otrokovice. Přáníčka se nám tedy splní!!!
Vrátili jsme se do
knihovny, kde nám
Vanda s Dankem připravili diskotéku, soutěž
o diplom veselého elegána a veselé manekýny. A
najednou zde byla půlnoc a při čtení pohádek
pana Macourka jsme se
ukládali k spánku. Některým to dlouho trvalo,
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než usnuli, ale nakonec bylo v knihovně krásné
ticho. Ale jen chvilku – už po 4 hodině se vzbudil Kuba z 1. třídy, nemohl už usnout a tak si při
svíčce, aby nevzbudil ostatní, začal kreslit.
Byla to opět krásná, kouzelná noc… Ať žije
další v roce 2011 – u nás již desátá!!!!
Za všechny spáče
sepsala knihovnice knihomilá
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JAKOU BARVU MÁ MŮJ-NÁŠ SVĚT
Knihovna se zapojila do již sedmého ročníku projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde
končí svět literárně-výtvarnou soutěží Jakou barvu má můj-náš svět, které se zúčastnily děti ZŠ
Babice. Ze všech prací byl vytvořen sborníček,
který byl poslán na výstavu uspořádanou ke dni
pasování Rytířů krásného slova z řad dětí a spisovatelů v Praze 1. června 2010.
Výsledky soutěže:
Čestné uznání za obrázky získávají:
* Karolína Trčálková a Frederika Kukučková
z 8. třídy
* Nikola Šimoníková a Veronika Cablíková
z 8. třídy
* Radka Jakubcová z 9. třídy
* Růžena Machálková z 9. třídy
* Kateřina Vlachynská a Michaela Šuranská
z 9. třídy
* Stanislav Trávníček ze 7. třídy
* žáci 4. třídy
Čestné uznání za příběh Tulák získává:
Dalibor Snopek z 9. třídy
Čestné uznání za obrázky ke Dni s Andersenem získávají:
* žáci 5. třídy
Výstavu všech prací můžete shlédnout ve vestibulu Kulturního domu v Babicích.

PŮJČOVÁNÍ
O PRÁZDNINÁCH
(ČERVENEC – SRPEN)
Pondělí:
Čtvrtek:

10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Polední přestávka:
12.00 – 12.30 hod.
Dovolená:
7. – 16. července 2010
9. – 20. srpna 2010

Léto/2010
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Spolky
BABÉRY
28. březen 2010

18. duben 2010

24. duben
1. květen 2010
8. květen 2010
15. květen 2010
29. květen 2010

strana 16

– aerobiková sezóna začala pro Babéry účastí
na soutěži v Uherském Hradišti, kde skončily
na 2. místě se skladbou Charlieho andílci,
– se konala v Otrokovicích soutěž Děti
fitness aneb sportem proti drogám, kde Babéry získaly 5. místo ze 13 družstev,
– soutěž v Uherském Brodě, skončily na
6. místě z 11 družstev,
– soutěž v Hluku, kde získaly 5. místo
z 10 družstev,
– soutěž ve Valašském Meziříčí a získaly
6. místo,
– soutěž ve Veselí na Moravě, získaly
6. místo,
– Babéry ukončily sezónu finálovou soutěží
AEROBIC TOUR TOP 30 v Uherském Ostrohu, kde získaly 2. místo.
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KLUB DŮCHODCŮ
6. květen 2010 – Klub důchodců – povídání na
téma Maccao a Tchajwan
8. duben 2010 – Klub důchodců
4. červen 2010 – uskutečnil se výlet pro členy
Klubu důchodců. Navštívili Muzeum Podhra-

dí v Buchlovicích, zámecký park, poobědvali na
Smraďavce. Odpoledne navštívili muzeum v Blatnici pod sv. Antonínkem a poutní kostel sv. Antonínka.

Zveme vás na setkání

KLUBU DŮCHODCŮ
1. července
v 15:00 hod.
v kulturním domě v Babicích
Program:
Beseda se zástupcem Policie ČR
Beseda je určena i pro nečleny klubu
a je zaměřena na ochranu
a bezpečnost seniorů
Léto/2010
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FOTBALOVÝ KLUB FC BABICE
Ohlédnutí za sezónou 2009/2010
Po zdařilých oslavách 80. let kopané v loňském
roce začal v září kolotoč mistrovských zápasů
dalšího soutěžního ročníku.
Družstvo mužů začalo sezónu pod vedením
trenéra Pavla Frýborta a jako nováček okresní soutěže si nevedlo vůbec špatně, když několik úvodních kol atakovalo čelo tabulky. Po sérii
nevydařených zápasů, kdy se projevila absence
opor, zraněného brankaře Martina Hájka a především zkušeného Petra Macháčka, klesl tým
do středu tabulky a po odstoupení trenéra takto
dokončil podzimní část.
Do jarní poloviny sezóny vstoupilo mužstvo
s trenérem Janem Pišťkem a posíleno o Davida
Horsáka předvádělo velice pěkný, atraktivní fotbal. Nebýt nepříjemné kaňky v podobě katastrofálních výkonů rozhodčích a následných disciplinárních trestů hráčů i funkcionářů, dohrála by se
sezóna ve velké pohodě. I přes problémy se zraněnými a pracovně zaneprázdněnými hráči končí
muži fotbalový rok na slušném 8. místě a tandem
Libor Soldán, Milan Smělík v čele tabulky střelců okresní soutěže. V zápasech se silnými – Vlčnovem, Pitínem a Horním Němčím – mužstvo
ukázalo, že pokud bude nastupovat v optimální
sestavě a nebudou působit nekalé, nefotbalové
praktiky, mohou být jeho ambice v příští sezóně
mnohem vyšší. Velkým kladem jsou také vysoké divácké návštěvy na domácích zápasech, které
svědčí o velkém zájmu o fotbal v obci.
Dorostenci Babic se potýkali s nedostatkem
kvalitních fotbalistů a všeobecným nezájmem
mládeže o sport. Tři jejich fotbalisti nastupovali pravidelně za muže a na zápasy, především
ven, se odjíždělo v nedostatečném počtu. Proto
také nelichotivé výsledky a předposlední místo.
Pro příští sezónu se dokonce uvažuje o zrušení
dorosteneckého mužstva, protože prostě nemá
kdo hrát.
Daleko radostnější je situace u žáků, kteří už
druhý rok po sobě vítězí v okresní soutěži. Ve
své skupině nemají konkurenci a pod vedením
Emila Horníčka kráčí za 1. místem. Kluci v této
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kategorii jsou ještě plní elánu a chuti do fotbalu
a je to vidět i na hřišti! Většina z nich prošla v
našem oddíle také přípravkou, která přes počáteční problémy funguje už 5 let a v současnosti
se v ní pod vedením Petra Lukáše učí fotbalovým
dovednostem 15 dětí ve věku od pěti do deseti
let. Díky obětavým rodičům taktéž vyjíždějí k
zápasům okresní soutěže.
Zpestřením letní přestávky jistě budou přátelské zápasy mužů a staré gardy proti slovenským
Bzincům pod Javorinou, které byly dohodnuty z
iniciativy obcí v rámci přeshraniční spolupráce
,,Sportem k přátelství“.
Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům,
hráčům a rodičům za přízeň a práci pro fotbalový klub a přejeme všem hezké léto a prázdniny!
výbor FC Babice
V rámci projektu Přeshraniční spolupráce,
který připravila slovenská strana – obec Bzince
pod Javorinou, se v průběhu roku 2010 – 2011
uskuteční tyto akce:
17. 7. 2010 – fotbalový zápas v Babicích
31. 7. 2010 – fotbalový turnaj v Bzincích – staří páni
21. 8. 2010 – turnaj v tenise a plážovém volejbalu
v Babicích
18. 9. 2010 – fotbalový zápas v Boršicích u Blatnice
24. 10. 2010 – turnaj ve stolním tenise v Babicích
22. 1. 2011 – turnaj ve stolním tenise v Bzincích
12. 2. 2011 – turnaj v hokeji v Bzincích
11. 6. 2011 – turnaj v tenise a plážovém volejbale v
Bzincích
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KURZ MLADÉHO RYBÁŘE 2010
V tomto roce jsme porušili
tradici v konání kurzu mladého rybáře a místo konání každé dva roky jsme hned po roce
uspořádali kurz nový. Zájem
byl zpočátku velký, ale finanční
krize a nemalé výdaje na kurz
naše účastníky zredukovaly.
Po dvou měsících příprav pod
vedením pana Petrželky a pana
Šůstala se přiblížily dva dny
D. V pátek 16. dubna přivítal
mladé rybáře předseda místní skupiny pan Milan Býček a
popřál jim hodně úspěchů do
obou dnů závěrečných zkoušek.
Mladí rybáři měli první den za
úkol napsat test a předvést, jak
ovládají nahazování udicí na
terč ve vzdálenosti 10 metrů.
Tady kralovala jediná dívka v
kurzu, která to klukům, jak se
říká, natřela. Ale jejich čas měl
teprve přijít. Všichni byli poté
zvědaví, jestli zvládli první
den v pořádku. Ale to jsme se
je ještě chystali pořádně napínat. Usadili jsme je v klubovně a řekli, že testy jsou hrozné
a nahazování nic moc. Zítra si
vás budeme ještě u vody zkoušet – zaznělo z úst jednoho z
instruktorů. Hrůza se zmocnila všech mladých adeptů na
rybářský lístek. Bylo jim jasné,
že si musí ještě pořádně prostudovat bližší podmínky lovu
a nějakou tu knížku o rybách,
aby je u vody nic nepřekvapilo.
Poté jsme se rozešli a těšili se na
druhý den, kde se měli ukázat v
plné zbroji u vody.
V sobotu 17. dubna, jsme si
dali všichni sraz v areálu U parLéto/2010

tyzána (budova u revíru Babice 2, která sloužila jako domek
převozníka a kde je pomníček
věnovaný partyzánům, kteří se
zde přes řeku Moravu nechali za války převážet). Někteří
mladí rybáři vypadali, že snad
v noci ani hrůzou, co je čeká,
nespali. Ale to hned opadlo a
brzké vstávání vystřídal adrenalin z lovu. Všichni se rozprostřeli podél břehu a začali rozbalovat své nové vybavení, které
jim rodiče zakoupili. Určený
způsob lovu byla plavaná. Po
pár radách a doladění montáží
počal samotný lov. Na začátku
lovu samotného to vypadalo, že
ryby ještě spí zimním spánkem.
Ale nakonec je mladí adepti
přemluvili. Tady kralovali kluci. Po ukončení lovu se mladí
rybáři přesunuli i s doprovodem rodičů či známých do areálu U partyzána. Zde jsme pro
ně nachystali malé občerstvení
a vyhlásili konečný verdikt kurzu mladého rybáře. Všichni si
oddechli, když zjistili, že kurz
zvládli. Jako odměnu obdrželi
rybářské vybavení, které jsme
pro ně zakoupili z dotace, kterou nám poskytla obec Babice a
obec Kudlovice. Za to jim moc
děkujeme. A ještě jedno poděkování patří pánům instruktorům, kteří naše nové mladé
rybáře připravovali.
S pozdravem „Petrův zdar!“
Dušan Dostálek
člen výboru MRS, o.s.
MO Uherské Hradiště – MS
Babice
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CERONY - BABICE
Tak a už tu máme červen. Měsíc červen, ten v
myslivosti, je ve znamení kladení mláďat. Mnohá zvířata si hledají úkryty se svými potomky
v porostech pícnin, které však v červnu začínají zemědělci sklízet. Nevyhnou se tak mnohdy
obrovským masakrům. V této době mohou lidé
často vidět myslivce, jak vyhánějí zvěř z polí,
aby jim případně zachránili život. Pícniny jsou v
červnu ideální krytové a klidové místo pro zvěř.
Myslivci, po dohodě se zemědělci, vyhánějí zvěř
před sklizní pícnin a zachraňují ji před jistou
smrtí pod rychlými širokozáběrovými sklizňovými stroji. K tomu využívají lovecky upotřebitelných psů, kteří dokáží nalézt čerstvě nakladená mláďata i hnízda na zemi hnízdících ptáků.
Většina žacích strojů není vybavena plašiči zvěře,
které jsou ze zákona povinnou výbavou, ohrožena jsou zejména mláďata, která nemohou před
rychle jedoucí mechanizací uniknout. Proto součinností mezi zemědělci a myslivci, po vzájemné
domluvě, lze předejít masakrům zvěře. A myslivci varují: Při objevení mláďat zvěře na louce či v
blízkosti Žlebů je ponechte na původním místě a
co nejrychleji se vzdalte od místa nálezu, abyste
nezanechali pachovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud se budete mláďat dotýkat, můžete ho
svým chováním odsoudit na smrt, protože ho
matka již nemusí přijmout. Příroda je v tomto
směru velmi krutá a chyby člověka jsou v tomto
případě nenapravitelné.
K tomuto se váže další obdobný problém, a
to jsou již několikrát zmiňovaní „pejskaři“, kteří
si neuvědomují, že jejich volně pobíhající miláček bez náhubku umí velmi rychle nalezeného
„ušáčka“ nebo hnízdečko zničit. Je to pud, který
je geneticky zakořeněn v každém psu. Možná si
občané ani neuvědomují, že se tímto dopouštějí protiprávního jednání, kdy porušují Obecně
platnou vyhlášku o volně pobíhajících psech.
Ale dosti již poučování, podívejme se, co je
nového v našem sdružení. Jak jsem již nastínil v minulém vydání Babického zpravodaje,
naše sdružení se zabývá chovem koroptví, kterým se s velkou obětavostí a pílí věnuje náš člen
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Ing. Martin Batůšek. Jeho stádečko se zdravě
vyvíjí a bylo přistoupeno k vypuštění několika
jedinců do určených lokalit, kde se také zdržují a
doufejme i zahnízdí. Zde v tomto případě využívá naše sdružení Program péče o koroptve, který
je podporován také státem a slouží k tomu hned
několik dotačních titulů, jež jsou v rámci honiteb v koroptvích oblastech využívány. Dotace
jsou poskytovány v rámci podpory mysliveckého hospodaření na nákup a vypouštění koroptví, na jejich komorování, na výrobu přenosných
koroptvích bud, na stavbu umělých nor a lapacích zařízení na lišky a na zřizování a provozování zvěřích políček, ale také na úpravy směřující k
ozdravění krajiny.
Dále se naše sdružení za velkého přispění dalších našich členů Jaroslava Vranky a Libora Fuska pustilo do vlastního odchovu malých bažantíků, kdy chovné stádečko umístěné v areálu ZD
Babice pilně nese již několik dní dosti velké snůšky vajec, které naši členové sbírají a v dohodnuté
líhni nechávají vylíhnout bažantí kuřátka. Malým
bažantíkům se v součastné době velmi daří v připravené odchovně v naší klubovně Na Mýtince,
kde se o tyto bažantíky oba členové velmi dobře
starají.
Další akcí, na kterou naše sdružení přistoupilo,
bylo vysazení 150 kachňat do Babické I. Jak jistě všichni naši spoluobčané a zvláště rybáři vědí,
tyto kachny jsou po určité době vypuštěny na volnou vodu, kde se velmi rády „kamarádí“ s lovícími
rybáři a jinými občany. Chtěl bych všem občanům
sdělit, že nějaký ten pamlsek jistě snesou, ale jen ve
formě rohlíků a chleba, ale není to nutné, o naše
kačenky je dobře postaráno, protože se jim věnují
další naši členové – například František Vranka a
Jiří Fusek. Tímto bych chtěl všem členům poděkovat za práci, kterou dělají s velkou láskou a vděkem
k přírodě. Tím, že jsem zde vyjmenoval jen některé členy, bych nechtěl říct, že ostatní také nepřiloží
ruku k dílu, myslím si, že se všichni členové snaží
nějakým způsobem naši přírodu a okolí naší vesnice zlepšit a obohatit o faunu i flóru, aby se nám
tu společně žilo lépe.
Léto/2010
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V součastné době naši vesnici sice sužují deště
a hrozící záplavy, což jistě nepřispívá nově narozeným mláďatům, a proto prosím všechny spoluobčany: Buďte ohleduplní při svých vycházkách
do okolí Babic, do Žlebů nebo jen kolem Moravy,
zde všude totiž začíná nový život a věřte, že je
krásné vidět a potkat třeba bažantího kohouta,
zajíce nebo srnu se srnčetem. Při takovém setká-

ní je třeba se chovat tiše a jen v klidu pozorovat
chování zvěře, ta nás bude respektovat a taktéž
si vás v klidu „prohlédne“. Jestliže však budeme
hluční, patrně nic neuvidíme, a to je myslím škoda.
místopředseda a jednatel MS Cerony - Babice
Mário Mikulka

Kultura a Sport
SLAVNOSTNÍ OTVÍRÁNÍ CYKLOSTEZKY
Stovky milovníků jízdy na kole vyrazily
24. dubna při příležitosti otvírání cyklostezky po
břehu Moravy z Kroměříže přes Kvasice, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv, Babice a Huštěnovice
až do Starého Města, kde se v sobotním odpoledni uskutečnilo slavnostní otevření nových úseků
cyklostezky podél Baťova kanálu. Symbolicky tak
pokřtili páteřní cyklostezku, která kopíruje tok
Moravy a koryto Baťova kanálu a svou délkou
80 km spojuje Kroměříž s Hodonínem. Stavbě,
která se buduje již několik let z iniciativy obcí a
mikroregionů, se tak dostalo jakéhosi oficiálního
propojení.
Během jízdy čekal cyklisty ve všech městech a
vesnicích na trase doprovodný program, leckde
s živou hudbou a občerstvením. Také mnoho
babických kolařů se toho dne vydalo, ať už vlakem nebo ,,po vlastní ose“, na start do Kroměříže, kde za účasti politických špiček byla celá
akce zahájena. Do Babic peloton dorazil kolem
14. hodiny a čekalo jej zde nemalé překvapení.
Nejprve se jednotliví účastníci museli podrobit
celní a pasové kontrole v režii místního spolku
Baňa. Došlo na technickou kontrolu kol, ověřování a razítkování ,,pasů“ a v neposlední řadě i
na detalkoholické dechové zkoušky. Přistižení
hříšníci byli okamžitě na místě sankcionováni
a zvednutou závoru celnice mohli podjet až po
zaplacení patřičné pokuty. Ale i ti, co měli všechno očividně v pořádku, rádi přispěli do kasičky,
neboť Baňáci pojali celou recesi tradičně jako
sbírku pro zdravotně handicapované děti z okolLéto/2010

ních vesnic. Proto rozhodně hřeje u srdce suma
2 501 Kč, kterou se podařilo vybrat.
No a dál už se ,,v bezcelní zóně“ krála Miloslava (U Rybičky) hodovalo, zpívalo a tančilo za
doprovodu kapely, obsluha hospůdky čepovala
pivo zdarma a všemu tomu vévodilo krásné slunečné počasí.
Pěknou tečku za vydařeným cyklistickým
dnem udělaly mnohé ohlasy návštěvníků, z nichž
ten nejčastější zněl: „V Babicích to bylo nejlepší!“
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BESEDA S DŮCHODCI
Dne 25. května 2010 proběhlo v naší obci setkání s
důchodci, které pořádá společenská a sociální komise při
Radě obce Babice.
O pěkný kulturní program
se postaraly děti ze ZŠ Babice, folklorní soubor Kalinka,
kroužek aerobiku Babéry a
děti z Kudlovic. Milým překvapením bylo pro všechny
pěvecké vystoupení důchodců
z Buchlovic – BUDU.
Společenská a sociální
komise svou iniciativou připravila nejen občerstvení a
tombolu, ale především hezké a přátelské posezení našim
spoluobčanům.
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Redakčí rada
přeje čtenářům
pěkné a pohodové léto.

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

BURZU KROJģ
A KROJOVÝCH SOUýÁSTÍ
28. srpna 2010
od 10 do 16hod. v kulturním domČ v Babicích
Akce se zúþastní:
- Marie Kozumplíková – výroba krojĤ, krojové zboží
- Lidové tradice a Ĝemesla Uh. Ostroh
- další prodejci se mohou hlásit u p. Šuranské
na tel: 572 585 061
Léto/2010
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Obec Babice zve všechny pĜíznivce filmové zábavy
na pĜehlídku þeských filmĤ
do

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v sále Kulturního domu v Babicích

1. - 4. þervence 2010
Zaþátek promítání je vždy ve 20:00hod.
PROGRAM:

ýtvrtek 1. 7. 2010

Kuky se vrací

Dobrodružný / Loutkový
ýesko, 2010, 95 min. Režie: Jan SvČrák
Hrají: OndĜej SvČrák, ZdenČk SvČrák, OldĜich Kaiser, Kristýna Nováková - Fuitová, Filip ýapka, JiĜí Macháþek, JiĜí Lábus,
Petr ýtvrtníþek, Pavel Liška

Pátek 2. 7. 2010

Ženy v pokušení

Komedie
ýesko, 2009, 118 min. Režie: JiĜí VejdČlek
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika KubaĜová, JiĜí Macháþek, Roman Zach, Vlastina Svátková,
Martin Zbrožek, Michal Gulyáš, VojtČch Dyk, Martin Pechlát, Petr VanČk, Eva Leinweberová, JiĜí Helekal

Sobota 3. 7. 2010

Doktor od Jezera hrochĤ

Komedie
ýesko, 2009, 102 min. Režie: ZdenČk Troška
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, JiĜí Langmajer, Tereza Bebarová, Jitka Smutná, Alžbeta Stanková, OldĜich Navrátil,
Adéla Gondíková, Bohumil Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Pogodová, Miroslav Vladyka, Michal Novotný,
Edita Brychtová, Jana Šulcová

NedČle 4. 7.2010

Kawasakiho rĤže

Drama
ýesko, 2009, 95 min. Režie: Jan HĜebejk
Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela KoláĜová, Martin Huba, Milan Mikulþík, Antonín Kratochvíl, Petra HĜebíþková,
Ladislav Chudík, Martin Schulz, Anna Šimonová, Isao Onoda

Vstupné 75,- Kþ
Obþerstvení zajištČno pĜed zahájením promítání!
TČšíme se na hojnou úþast!
ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

v Babicích
ýERVENEC – SRPEN 2010
1. 7.
1. – 4. 7.
7. 7.
10. 7. nebo 21. 8.
17. 7.
17. 7.
2. 8.
5. 8.
7. 8.
21. 8.
28. 8.
29. 8.

KLUB DģCHODCģ
KINOKAVÁRNA – PĜehlídka þeských filmĤ – 20:00 hod., KD
TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU – sportovní areál
RYBÁěSKÝ VEýER – areál „U StĜešnČ“
MYSLIVECKÝ VEýER – areál „U StĜešnČ“
FOTBALOVÝ ZÁPAS Babice – Bzince pod Javorinou
DIVADLO NA VODċ – 21:00 hod., pĜístavištČ „U Rybiþky“
KLUB DģCHODCģ
ZÁBAVA FC BABICE
TURNAJ V TENISE A PLÁŽOVÉM VOLEJBALU
Babice – Bzince pod Javorinou
BURZA KROJģ A KROJOVÝCH SOUýÁSTÍ
– od 10:00 – 16:00, KD
CYKLOTURISTICKÝ VÝLET – pro zamČstnance OÚ, þleny
zastupitelstva, komisí a výborĤ
ZÁěÍ – ěÍJEN

2. 9.
25. 9.
2. 10.
4. – 9. 10.
7. 10.
16. – 17. 10.
24. 10.

TURNAJ SCRABBLE
KLUB DģCHODCģ
SVċCENÍ PRAPORU A ZNAKU OBCE, SETKÁNÍ RODÁKģ
BURýÁKOVÝ TENISOVÝ TURNAJ
TÝDEN KNIHOVEN s výletem do okolí
KLUB DģCHODCģ
SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE Babice – Bzince pod Javorinou
LISTOPAD – PROSINEC 2010

1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
4. – 5. 12.
31. 12.

DEN PRO DċTSKOU KNIHU
KLUB DģCHODCģ
KONCERT STěÍBRĕANKY
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
VÁNOýNÍ JARMARK
PģLNOýNÍ SETKÁNÍ PěED OÚ

ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTċNKÁCH nebo na www.babice.eu!
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Osobnosti
BABIČTÍ (15)
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.

LI TCHENA
„A to jsou nějaké dozvuky Olympiády v Číně,“
ptal se kolega, když jsem v září 2008 rozeslala
pozvánku na vystoupení u příležitosti třicátého
výročí založení belgického folklórního souboru
Li Tchena. Vystoupení proběhlo v Serainge, asi
100 km od Bruselu, kde se také pravidelně, každý pátek, schází skupina zhruba 25 nadšenců pro
slovenský folklór. Jsou to převážně Belgičané,
frankofonní Valoni, ale v posledních letech přišlo do souboru i několik slovenských a českých
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tanečníků žijících v Belgii, ke kterým patřím i já.
Co znamená samotný název souboru Li
Tchena? Na jihu Belgie se takto nazývá známý
valonský tanec LA BOULANGERE, při kterém
se tanečníci drží za lokty, jakoby nesli proutěný
košík, který se v dialektu tohoto regionu nazývá
„tchena“. Amatérský soubor vznikl v roce 1978 v
obci Marche, kousek od města Liege. Jeho zakladatelem je Michel Davagle, dosavadní vedoucí
souboru. Rodilé Belgičany, tancující a zpívající tehdy výhradně valonsky, ohromil slovenský
folklór natolik, že se rozhodli na něj zaměřit.
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Repertoár souboru je opravdu široký. Li Tchena má ve svém programu lidové tance téměř ze
všech regionů Slovenska: Horehronie, Liptov,
Gemer, Zemplín, Myjava, Spiš, Detva, Tekov atd.
Stejně tak ke každému tanci patří kroj, kterých
má soubor zhruba 160 kusů. Taneční kompozice
připravují choreografové přímo ze slovenských
souborů, jako jsou Železiar, Jánošík, Zemplín,
Oravan, aj.
Během své dosavadní existence se soubor prezentoval na více než 350 folklórních představeních nejen v Belgii, ale i v zahraničí. Mimo jiné
vystupoval také v České republice v roce 2005
v rámci Mezinárodního festivalu slovenského
folklóru „Jánošíkův dukát“ v Rožnově pod Radhoštěm. Soubor navíc každé dva roky hostuje
se svým repertoárem na Slovensku. Naposledy
to bylo začátkem října 2009, kdy jsme postupně

vystoupili v Žilině, Martině a v Bratislavě v rámci
„Dní Slovákov žijúcich v zahraničí“.
A jaký mají sami členové názor na slovenský
folklór? „Jsou to dveře otevřené do úžasného
folklóru Slovenska, do země, kde lidové umění
mají v úctě a která ohromuje bohatstvím a rozmanitostí tanců a krojů,“ říká Michel Davagle,
vedoucí souboru.
V souboru tančím přes dva roky. Pro mě osobně je to jedinečná příležitost seznámit se s těmito
krásnými tanci a naučit se nové choreografie a
písničky. Dostatečným důkazem, že mě tančení
v souboru opravdu baví, by mohlo být oněch již
zmiňovaných 100 kilometrů každý pátek z Bruselu do Serainge. A nebo také dva měsíce strávené
vyšíváním horehronského čepce (viz fotografie).
Petra Gablasová

Listárna
Setkání Chalůpčáků
Jsem ráda, že moje přání setkat se s mnohými
po mnoha letech od doby, kdy jsme spolu prožívali dětství, dospělost i třeba několik dalších let v
Chaloupkách, si daly do plánu i příslušné orgány
v obci.
Jen ten termín – listopad, si myslím, že je skutečně nevyhovující. A myslím si to nejen já, ale
hovořila jsem s některými nejen z Babic, ale i okolí
a mají stejný názor.
Velmi bych se přimlouvala, abychom raději odložili setkání do jarních měsíců roku příštího
– třeba květen, červen. Vím, že tento termín byl zvolen na obci proto, že by se měly provádět velké práce
v kulturním domě a jiný termín není možný.
Starosta, hasiči - povodeň
[Eva]
2.6.2010 22:16
Chtěla bych poděkovat panu starostovi a všem
lidem kolem, hlavní dík patří i hasičům obce Babice za jejich dnešní práci kolem velké vody v místním potoce. Vím, že někteří lidé z opačné strany
Léto/2010

Je třeba vidět to, že někteří naši příbuzní či přátelé, které si přizveme, se budou chtít projít pěknou vesnicí, ale i Chaloupkami, tam si společně
zavzpomínat, jak to kdysi vypadalo, kde jsme si
hrávali, kde kdo bydlel a podobně. A listopadové
dny bývají již nejen krátké, ale i nevlídné, chladné,
nepříjemné. Oč lepší by to bylo na jaře či v létě
– projít okolí a pak posedět třeba U Střešně a bavit
se.
Prosím o zvážení a již teď děkuji za pochopení,
Anežka Kolářová

Termín akce byl přeložen na letní období.
Uskuteční se 25. 6. 2011.
Babice se jezdili pouze zvědavě dívat jak to vypadá s vodou v kanále a potoce,ale výše jmenovaní
lidé pracovali na 100%. Ještě jednou díky a musíme uznat, že naše zastupitelstvo udělalo dobrou
práci, poněvadž nebýt betonové hráze potoka, tak
byla Nová, Zahradní a Nábřežní ulice opět zatopená.
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přidat poděkování
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STALO SE...

Setkání v Babicích
u Krakova 19. 6. 2010

Jura na Islandu-beseda
18..6.2010

14. červen 2010 - Návštěva hodnotící komise Vesnice roku 2010
za Zlínský kraj

12. červen 2010 - Setkání ročníku 5. červen 2010 - Dětský den pořá- 29. květen 2010 - Sečení humna u
1950
daný SRPDŠ
Krájanky

22. květen 2010 -Tenisový turnaj
9. květen 2010 - TETIČKA Z
30. duben 2010 - Stavění máje,
- čtyřhra
RADĚJOVA – divadelní představeslet čarodějnic a čarodějů
ní ochotnického spolku TJ SOKOL
Staré Město ke Dni matek

30. duben 2010 - Stavění máje, 1. - 3. duben 2010 - Hrkání v Babicích 27. březen 2010 - Koncert skupin
The Gogets (Austria), Problem
slet čarodějnic a čarodějů
(Slovakia), Mistake (CZ)
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