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VÍTEJ JARO
Vše co uměla,
zima ukázala.
Do kufru sbalila
sníh, vítr, závěje,
ledovky i déšť.
A šla.
Neznámo kam.
Byla jsi krutá – sbohem.
Vítáme jaro
prohřáté sluncem,
trávou vonící.
S květy sněženek,
tulipánů, fialek
i čekajících včelek
na rozkvetlé stromy
jabloní i třešní.
Za tvůj příchod, jaro,
jsme šťastní a vděční.
A. K.
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USNESENÍ č. 22/2010
z jednání zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2010
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
Schvaluje :
1. Směnu pozemků p. č. 231/14 o výměře 295m2 za část pozemků Hany Šobáňové,
bytem Babice 398, p. č. 1033/10,
1033/8, 1032/2 o celkové výměře cca 350m2
za cenu stanovenou znaleckým posudkem
2. Směnu pozemku p. č. 1390/286 za pozemek Radka Maňáska, bytem Babice 139,
p. č. 1390/275
3. Odstranění 4 stromů před hřbitovem
a 1 na hřbitově
4. Pořízení etapy Návrh územního plánu
5. Hospodaření obce za rok 2009
6. Rozpočet obce na rok 2010
7. Rozpočtový výhled do roku 2013
8. Základní škole hospodaření za rok 2009
a převod hospodářského výsledku za rok
2009 ve výši 112 043,81 Kč do rezervního
fondu
9. Základní škole převod částky ve výši
100 000Kč z rezervního fondu do fondu
investic
10. Hospodaření MŠ za rok 2009 ve výši
40 493,69Kč. Stav na fondech k 31.12.2009
rezervní fond – 47 143,51Kč
investiční fond – 3 534,83Kč
fond odměn – 10 000,-Kč
Stav na fondech k 31. 12. 2009 celkem:
60 678,34Kč
11. Zajištění vlastních finančních zdrojů na
akce:
- regenerace zeleně v obci Babice
- Veřejný přístav pro malá plavidla a osobní
lodě na Baťově kanále v Babicích
- Naše školka se bezpečně rozsvítí – rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlovacích
těles MŠ Babice
- Družinové hřiště u základní školy – „Hrajeme si ve škole, hrajeme si po škole“
- sportovní areál
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- projekt přeshraniční spolupráce
12. Poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 100 000Kč vodovodnímu sdružení
Babicko.
13. Smlouvu č. O/0001/2010/DOP
o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
III.

U k l á d á:

s t a r o s t o v i:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody
ve studních
2. Upozornit firmu OTR na nevhodné
zacházení jejich zaměstnanců při svozu
popelnic
3. Se SÚS Slovácka projednat úklid okrajníků při I55
4. Zadat vypracování projektové dokumentace na komunikaci za Krájankou
5. Prověřit u Povodí Moravy, zda všichni vlastníci pozemků byli seznámeni
s dlážděním břehů a případným vstupem na
svůj pozemek
6. Rozšířit sběrné místo na Ceronech
u Vyskočilového o kontejner na papír
7. Urgovat opravu telefonních sloupků
v obci u firmy O2

v š e m z a s t u p i t e l ů m:
1. Podílet se na přípravě a organizaci akcí
pořádaných obcí a aktivně se jich účastnit,
aktivně se zajímat o dění v obci.
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OÚ informuje
OBEC UPOZORŇUJE
Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, držitel psa
je povinen vést psa na vodítku a s náhubkem
a zároveň je povinen odstranit z veřejných prostranství exkrementy psa, kterého vede.

Je tu období, kdy uklízíte zahrádky a okolí
svých domů. Objevují se již první stížnosti na
sousedy, kteří nerespektují Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2007 o spalování suchých rostlinných materiálů. Znovu tedy připomínáme, že
spalovat lze pouze suchý rostlinný materiál
a to v sobotu a ve středu od 12 do 16 hod.
Poplatek za psa činí 60,-Kč na kalendářní rok a pouze za příznivých klimatických podmínek.
a platí se na obecním úřadě.
Všechno je však pouze o lidech. Než škrtnete
sirkou podívejte se kolem sebe. Není rostlinný
Pytlový svoz plastů v roce 2010 probíhá kaž- materiál mokrý? Nevisí sousedce na šňůře prádou první středu v měsíci tj. 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., dlo? Nefouká silný vítr, který roznese kouř po
celé ulici?
4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 12. 6.
Letáky či pozvánky na akce do obecních vývěsek je možné vyvěšovat pouze se svolením vlast- 2010.
níka a nikoliv svévolným vylepováním zvenku
na sklo vývěsek.

DĚKUJEME
Počátkem tohoto roku obdržela obec oznámení Českého červeného kříže, Oblastního spolku
Zlín, o udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za dárcovství krve. Zlatá medaile se uděluje dárcům krve, kteří darovali čtyřicetkrát bezplatně krev. Mezi vyznamenanými byl tentokrát
další babický občan, pan Josef Gregůrek.
Pan Josef Gregůrek se do Babic přistěhoval se
svou rodinou před třemi roky. Dárcem krve je od
roku 1993 a doposud má za sebou 42 bezpříspěvkových odběrů krve. K tomu, aby se stal dobrovolným dárcem krve, jej vedly morální důvody.
Darovat krev chodí dvakrát nebo třikrát ročně.
Většinou v pravidelných intervalech a několikrát šel přímo i na výzvu transfuzní stanice. Pan
Gregůrek je zaměstnancem Barumu Continental
Otrokovice, a jak zdůrazňuje, tato firma vychází
svým zaměstnancům, kteří jsou bezplatnými dárJaro/2010

ci krve, velmi vstříc. Také pan Gregůrek se snaží
získávat mezi svými spolupracovníky nové dárce
krve, což se mu již v mnoha případech podařilo.
Snad všichni jsme si vědomi, že jednou i my
můžeme být v situaci, kdy budeme potřebovat
transfuzi krve. Proto děkujeme touto cestou panu
Josefu Gregůrkovi a všem dobrovolným dárcům
krve za jejich hluboce lidský postoj. A také za
příklad, který možná povede k následování.
Rada Obce Babice
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ROZPOČET NA ROK 2010
Rozpočet 2010 - příjmy
v tis. Kč
daň z příjmů fyz.o.ze záv. č.
2500
daň z přij. fyz. os. ze SVČ
80
daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů
200
daň z příjmů právnických osob
2600
DPH
5000
správní poplatky
150
poplatek za komunální odpad
700
poplatek ze psů
9
poplatek za užívání veřejných pro6
stranství
popl. za prov.výh.hracích-míst.
200
odvod výtěžku z provozu loterií
50
daň z nemovitostí
2000
splátky půjček soc. fondu
20
neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
1313
neinv.přijaté dotace od obcí
380
pronájem kanalizace a ČOV
220

Rozpočet 2010 - výdaje
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
vnitrozemská námořní plavba
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
předškolní zařízení
neinvestiční akce MŠ
základní škola
neinv.dotace obcím+odpisy
investiční akce ZŠ
knihovna
kultura
zachování a obnova sak. staveb
rozhlas
zpravodaj
záležitosti kultury-spol.a soc. komise
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v tis. Kč
240
344
126
3500
30
180
574
320
2405
422
350
454
4083
105
60
58
30

nařízený odvod odpisů ZŠ
nájem tělocvična, bufet
kultura
příjmy za služby
sdělovací prostředky
ostatní zál. sděl. prost.-zpravodaj
využití volného času dětí a mládeže
bytové hospodářství-nájmy
platby za plyn a kan. -byty na ZŠ
příjmy z pronájmu nebyt.prostor
pronájem hrobového místa
pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
příjmy z prodeje pozemků
sběr a svoz komunálních odpadů
nájmy DPS
služby
příjmy-SDH
činnost místní správy
Příjmy celkem
sport. zař. v majetku obce
tělovýchovná činnost j.n.
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájmová činnost a rekreace
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce a veř.zeleň
sociální péče a pomoc starým
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
příspěvky MAS a ost.
Výdaje celkem

425
26
100
6
4
20
50
130
110
280
20
3
40
245
180
325
115
40
20
17567
350
173
172
214
125
62
350
351
150
5
300
1150
1734
789
420
1084
1973
170
22853
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Rozpočet na letošní rok byl sestaven na základě podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé
spolky a organizace. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a rozdíl v příjmech a výdajích je hrazen
z výsledku hospodaření minulých let a z příjmů za prodej stavebních pozemků v lokalitě Třeskovice
II. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a následně
schválen Zastupitelstvem obce dne 24. 2. 2010.

Společenská kronika – 2009
Narození:
1. Hrdina Daniel
2. Janošková Denisa
3. Svobodová Tereza
4. Kotásek Martin
5. Kraváčková Karolína
6. Prokešová Alena
7. Kočičková Kristýna
8. Vlachynský Daniel
9. Vejrostová Anna
10. Abrahám Vojtěch
11. Kraváčková Šárka
12. Divila Vojtěch

Jubilanti:
Babice 472
Babice 487
Babice 449
Babice 151
Babice 170
Babice 437
Babice 606
Babice 548
Babice 423
Babice 198
Babice 30
Babice 9

Spoluobčané, se kterými jsme se museli
v roce 2009 rozloučit:
1. Adamíková Františka
2. Maňásek Bronislav
3. Horníčková Drahomíra
4. Kostelníček Zdeněk
5. Janík Zdeněk
6. Čechová Eva
7. Jurásek Josef
8. Čevela Josef
9. Šilhavík Miloslav
10. Čevelová Anežka
11. Číhal Štěpán
12. Janečková Marie
13. Kraváčková Jiřina
14. Stanislav Václav

Babice 419
Babice 271
Babice 95
Babice 508
Babice 365
Babice 183
Babice 242
Babice 108
Babice 172
Babice 261
Babice 467
Babice 213
Babice 263
Babice 283

95. let
Martinková Marie

Babice 343

90. let
Kedra Josef

Babice 477

85. let
Dovrtěl Rastislav
Novotná Josefa
Rozumek Oldřich

Babice 348
Babice 199
Babice 113

80. let
Kolomazníková Ludmila
Přikrylová Vlastimila
Řezníčková Jana
Maňásková Jarmila
Obdržálková Ludmila
Retl Miloslav
Maňásková Marie
Fusek František
Řezníček Václav
Janeček Oldřich
Vyskočil Milan

Babice 466
Babice 101
Babice 138
Babice 358
Babice 262
Babice 97
Babice 400
Babice 24
Babice 190
Babice 213
Babice 180

Nejstarší občankou v obci je paní Martinková
Marie, Babice 343, která v roce 2009 oslavila
95. narozeniny.
Všem jubilantům do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
V. Šurmánková, matrikářka

K 31. 12. 2009 žilo v naší obci 1 723 občanů
České republiky, z toho 841 mužů a 882 žen.
Cizinců s platným pobytem bylo 72.
Přistěhovaných občanů bylo 33, odstěhovaných 63.
Jaro/2010
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OBĚDY O VÍKENDECH
Pečovatelská služba Babice zajistila pro své
uživatele možnost dovozu obědů o víkendech
a svátcích. Obědy vaří a dováží firma OBĚDY
HUŤKA ZDOUNKY. Strávníci do 70 let platí
za jeden oběd 47 Kč, strávníci nad 70 let věku
37 Kč (10 Kč přispívá obec). Obě ceny zahrnují
i dovoz.

Nabízíme i ostatním zájemcům možnost
odebírání těchto obědů o víkendech a svátcích.
Pokud máte zájem, přihlaste se u Marie Dostálkové (telefon 724 149 246) nebo v Domě s pečovatelskou službou v Babicích č. p. 594.
Marie Dostálková, pečovatelská služba

JAK TO BUDE S MLÉČNÝM AUTOMATEM V BABICÍCH?
Internetová anketa i průzkum anketními lístky „na strategických místech v Babicích“ ukázal
značný zájem občanů o čerstvé mléko.
Instalace zařízení je závislá na odvaze investora pořídit mléčný automat za cca 600 tis. Kč.
Náklady spojené s provozem, ale hlavně měsíční splátky leasingu lze uhradit denním prodejem alespoň 200 litrů mléka. Výsledky ankety
se pohybují na hranici tohoto čísla. Zkušenosti
s dosavadním provozem instalovaných mléčných automatů v okolí ukazují, že po první euforii nákupu většinou zájem klesá. V poslední době
navíc prokázala této akci medvědí službu televizní zpráva o sedmdesáti onemocněních v Jihočes-

kém kraji – prý po konzumaci mléka z mléčných
automatů.
Při tom v řadě okolních zemí fungují mléčné
automaty bez problémů již několik let. Není to
snad antireklama mlékárenské lobby? Možné je
všechno, protože podniky krávy vybíjejí, mléko
chybí. A nejen v Česku.
Takže: zemědělský podnik Pomoraví a. s. je
připraven denně zásobovat obec čerstvým mlékem, o pořízení automatu projevili zájem dva
investoři. Umístění zvažují buď v centru obce
nebo u hlavní silnice. Rozhodnuti však nejsou.
Prostě nic není ztraceno.
Pomoraví Babice a. s.

INVESTIČNÍ AKCE
VÝSADBA ZELENĚ – byla podaná žádost
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Jedná se o celkovou obnovu zeleně v obci. Tento
záměr byl s občany veřejně projednáván na podzim minulého roku. Projektovou dokumentaci
zpracovala Ing. Nagyová, žádost o dotaci zpracovala Ing. Symerská. Jedná se o úpravu ploch Dolní Cerony, okolí obecního úřadu a zdravotního
střediska, ulice Zběhy, Záhumení, Přímá, Chalůpky, okolí kostela a Mateřské školky, kudlovské
křižovatky, hřbitova, okolí Základní školy a sadu
u Krájanky. Celkové náklady na akci jsou ve výši
3 659 000 Kč.
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ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN KD –
v lednu tohoto roku byla podaná žádost o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí na výměnu
oken a zateplení budovy kulturního domu. Současný stav je již značně nevyhovující a každoročně dochází ke značným tepelným ztrátám. Projektovou dokumentaci zpracoval Hutní projekt,
žádost o dotaci Ing. Plíštil. Náklady na opravu
byly vyčísleny na 7 000 000 Kč. Pokud se dotaci
podaří získat proběhne oprava během prázdnin.
Z tohoto důvodu nejsou také zatím přijímány
rezervace na pronájem kulturního domu v tomto termínu.
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PŘÍSTAV – byla podaná žádost o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Veřejný přístav pro malá plavidla
a osobní lodě by měl být vybudován na pravém
břehu Kudlovického potoka (naproti občerstvení
U Rybičky). Náklady na akci jsou ve výši
15 milionů korun. Hlavním účelem stavby je poskytnutí zázemí motorovým plavidlům
– možnost doplnění pohonných
hmot, provedení
oprav, možnost
kotvení, sociální
zázemí.
KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ – stalo se již pravidlem, že se obec každoročně snaží opravit jednu
ze sakrálních památek. Letos by se měl generální opravy dočkat kříž na hřbitově. Byla podaná
žádost o dotaci z fondu kultury Zlínského kraje.
Pokud se dotaci podaří získat, provede opravu
Ing. Habáň a bude stát 82 694 Kč.

DRUŽINOVÉ HŘIŠTĚ U ZŠ – toto hřiště
by mělo sloužit žákům školy a menším dětem.
Žádost o dotaci byla podaná na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Jedná se o prostor mezi jídelnou
a bývalým bytem školníka. Samy děti se podílely
na přípravě žádosti o dotaci a to svými návrhy
a připomínkami, jak by toto hřiště mohlo vypadat. Mělo by se jednat o prostor zahrnující místo k posezení, prostor pro pohybové aktivity
s hracími prvky – točidlo, domeček. Projektovou
dokumentaci zpracovala Ing. Nagyová, žádost
o dotaci Ing. Symerská. Rozpočet na tuto akci je
747 000 Kč.
OPRAVA ELEKTROINSTALACE V MŠ –
elektroinstalace a osvětlovací tělesa v této budově
jsou ve velmi špatném stavu. Byla proto podaná
žádost o dotaci z grantu společnosti ČEZ, která
Jaro/2010

neuspěla. O další dotaci bylo zažádáno z fondu
Zlínského kraje. Oprava bude stát 515 000 Kč.

SPORTOVNÍ AREÁL – v minulých letech
byla vypracovaná projektová dokumentace na
úpravu sportovního areálu v zahradě Základní
školy na víceúčelovou sportovní plochu. Na jaře
roku 2008 byla podaná žádost o dotaci, ale tu se
nepodařilo získat. V letošním roce byla možnost
získat dotaci z Regionálního operačního programu, kam také byla podaná žádost. Pokud by se to
podařilo, získala by obec další
sportovní plochy
a to na míčové
hry – košíkovou,
volejbal, florbal
a cvičící plochu.
Současně je také zažádané o dotaci na opravu
areálu Opavia. Je to také z Regionálního operačního programu. Tady by se jednalo o modernizaci dětského hřiště včetně nových hracích prvků.
Pro ty starší by byly vybudované posilovací prvky, lanová dráha.
OPRAVA POMNÍČKU M. ČEVELY – také
na tuto opravu se podařilo získat finanční prostředky a to z dotací Ministerstva obrany, o kterou bylo zažádáno již v minulém roce. Oprava
by měla stát 63 000 Kč a provede ji Ing. Zdeněk
Habáň.
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – Je vás jistě celá řada, kteří si vzpomenete, že mezi Základními školami Babice a Bzince pod Javorinou
existovaly dlouholeté kontakty. Po revoluci však
došlo k jejich přerušení. Nyní se nabízí příležitost
tyto kontakty obnovit a to s finančním přispěním
evropských fondů. Připravuje se proto žádost
o dotaci z fondu Mikroprojektů, proběhlo několik
společných schůzek zástupců obcí Babice a Bzince
pod Javorinou. Pokud s touto žádostí uspějeme je
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v plánu uspořádat několik společných kulturních
a společenských akcí. V případě získání dotace vás
o tomto programu budeme ještě podrobně informovat. Podobnou
žádost o dotaci
připravuje také slovenská strana – ta
bude zaměřena na
sportovní aktivity.

U všech investičních akcí, na které je žádané
o dotaci je požadován také finanční podíl obce.
Akce jsou většinou realizované pouze v případě
získání dotace. V nutných a neodkladných případech je však akce provedena i z vlastních prostředků. Takovým případem by byla např. oprava
elektroinstalace v MŠ, jejíž špatný stav by případně mohl ohrožovat provoz v budově.

Základní škola
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V prvním týdnu letošního roku se žáci 7. tříd
spolu se svými instruktory zúčastnili tradičního
lyžařského výcviku v lyžařském areálu Kohútka
v oblasti Javorníků.
Jak vše probíhalo, vám nejlépe objasní úryvky
ze slohových prací sedmáků:

„To teda je, jak to jako sjedu?“ Nakonec jsme ji ale
sjeli všichni. Jako první přijel dolů David, jelikož
je nejlepší lyžař, a povídá: „Kde jste všichni, já už
tady čekám jakou dobu!“
Kája Matušová

Když naše družstvo vyjelo nahoru na Kohútku,
V úterý dopoledne jsme se učili obloučky a já
ne a ne se naučit ten druhý… Když jsem šla na tak nám vedoucí našeho družstva, paní učitelka
oběd do chaty, byla jsem jako sněhulák. Celá Eibensteinerová, řekla: „Tak, děti, zkusíme sjet
bílá… Protože jsem pořád padala. Paní učitelka černou.“ Všichni jsme se na paní učitelku podívali
jako na vraha. Chvíse mě při obědě zeptala:
li jsme přemýšleli a po
„Nechceš jít do třetího
hromadné debatě jsme
družstva?“ „Klidně,“
se rozhodli, že do toho
odpověděla jsem. A tak
jdeme. Tak jsme popojsem se odpoledne zařadila do družstva pana
jeli o malý kousek dál
a tam na nás čekala
učitele. Tam se to stalo!
první překážka – jedna
Konečně! Konečně jsem
se naučila i ten druhý
z modrých sjezdovek.
Sestoupili jsme o kousek
oblouček! „Hurá,“ křiníž, postavili se do řady
čela jsem, když jsem
sjela až dolů k vleku.
a paní učitelka řekla:
„Jeden velký oblouček
Štěpánka Janíková
v mé stopě.“ Rozjela se
Ještě ten den jsme šli poprvé na černou… Když a my všichni za ní v řadě jako Oťásci jsme to sjeli.
jsme se podívali svrchu dolů, tak se nám uděla- Pak jsme mohli dělat obloučky až dolů. Martin jel
lo špatně. Gabča na mě volá: „To je ale prudký pochopitelně šusem. Když jsme se všichni setkasvah!“ Já čučím s otevřenou pusou a odpovídám: li dole, tak nám paní učitelka zatleskla a řekla:
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„A dáme si to ještě jednou?“ Tak jsme jeli nahoru. Poma se tak v půlce cesty sekla, za chvíli se
opět rozjela a byli jsme nahoře. Sjeli jsme dolů
a čekali. Dojela paní učitelka a čekala nás překážka číslo dvě – les. Tak jsme se do toho s odvahou pustili. Nikdo nespadl, takže druhá překážka
pokořena. Vystoupili jsme kousek výš a čekal nás
náš cíl – černá sjezdovka. Podívali jsme se na ni
a po malých kousíčcích jsme pomalu sjížděli dolů.
Kupodivu jsme moc nepadali. Dole nás čekalo
první družstvo a všem nám zatleskalo. Pak jsme
se rozdělili do malých skupinek, jak pojedeme na
lanovce. Byl jsem s Davidem
Vlčkem, Dominikem Býčkem
a Staňou Trávníčkem. Pomalu
jsme procházeli řadou a kecali jsme. „Je to v pohodě?“ zeptal
jsem se Dominika. „Jo. Nemáš se
čeh… – jsme na řadě!“ nedopověděl větu. Prošli jsme dveřmi,
naskočili na běžící pás a nasedli.
Dominik dal dolů zábranu a jeli jsme. Lanovka
byla tichá, nešla ani slyšet. Tak jsme pozorovali
a kochali se krajinou. Asi po deseti minutách jsme
vysedli a čekali na paní učitelku. To nám dalo
půl hodiny volného ježdění. Po půl hodině jsme
zesláblí vyjeli na chatu a sdělovali jsme si zážitky
s ostatními.
Byl jsem rád, že jsem měl možnost si zalyžovat, a budou na to dlouho v dobrém vzpomínat.
Jiří Čevela

A vymýšleli si další jiné výmluvy. „Ale já se ji
pokusím rozhýbat a budu na ně celou noc dýchat,
jako na ty pojistky“, sliboval. Takže jsme dál jezdili
na Barborce.
Lanovka se rozjela, zastavila, rozjela a tak to
šlo na střídačku. Chvilku jsme se dívali, a pak jeli
zpátky na Spartak.
Po odpoledním klidu jsem nabrala síly a už
jsem se oblékala do lyžařského oblečení. Opět jsme
si nazuli lyžáky, z lyžárny jsme vzali lyže, narazili
si je a čekali jsme na paní učitelku.
Sjeli jsme Spartak, vyjeli Barborku a sjeli jsme
modrou, která vede lesem. Černá
nejela, a tak jsme museli zastavit a vyjet vlek na Malé Kohútce.
„Á, pomoc! Já to neubrzdím!“
ječela jsem. Jen to zafičelo, spadla jsem a cítila jsem, že mě bolí
zadek. „Au.“
Až v úterý byla černá sjezdovka v provozu, jeli jsme lesem,
až jsme dorazili na černou sjezdovku. Byla strmá
a neupravená. Hodně jsem se bála.
„Uf “, oddechla jsem si, když jsme byli dole.
Nasedli jsme na lanovku. V půlce cesty jsem se
podívala dolů. Pod námi se hnala rychlým proudem říčka. Byli jsme vysoko, lidé byli malí jako
ještěrky.
Nahoře jsme se odklapli a vyjeli. Celá jsem se
třepala strachy. Už už jsme se rozjeli znovu, paní
učitelka se podívala na hodinky. „Oh,“ řekla, „už
budeme jezdit jen na Barborce, je totiž moc hodin,
abychom stihli jít zpátky na Spartak. Jé, to jsem si
„Hurá! Konečně jedeme lyžovat!“ říkala jsem si oddychla.
pro sebe. Bylo pondělí, první den našeho lyžování.
A tak končí mé dobrodružství.
Přišla paní učitelka Eliška Mikésková, instruktorŠarlota Kraváčková
ka prvního družstva. Do toho jsem patřila. Pozdravili jsme ji, ona nás také. „Takže sjedeme dolů
a přejedeme na Barborku a pak se uvidí, možná se
i podíváme na černou sjezdovku.“ V tu chvíli, kdy
paní učitelka řekla: „černou sjezdovku“, jsem moc
velkou radost neměla.
Barborka byla o trochu strmější než Spartak.
Při jízdě na Barborce jsme hráli hry. Po několika
jízdách se šla paní učitelka zeptat, zda funguje
lanovka. Pánové jí řekli: „Pokusíme se ji rozhýbat,
ale máme vyhozené pojistky a navíc je zamrzlá.“
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
V pondělí 8. února 2010 proběhl v ZŠ zápis
dětí do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 21 dětí. Paní
učitelka Drábková s paní učitelkou Schmuttermeierovou hodnotily připravenost dětí na vstup
do školy. Úkol to nebyl jednoduchý, vždyť každý
předškolák musel nejméně 20 minut plnit úkoly
společně s paní učitelkou. Jednalo se o doplňování v pracovním listě či odpovídání na ne vždy
lehké otázky. Vyprávěním o zvířátkách a kamarádech kontrolovaly paní učitelky správnou výslovnost dětí, která je nutná pro vyvozování hlásek,
správné čtení a psaní. Také pomocí jednoduché kresby zjistily paní učitelky správný úchop
psací potřeby. Na základě pohovoru s rodiči byl
4 dětem doporučen odklad školní docházky.
Předpokládáme, že do první třídy nastoupí 16
dětí.

SPOLEČNĚ V DIVADLE
Ve středu 10. února 2010 se všichni žáci
2. stupně vydali do Zlína, aby zde zhlédli divadelní představení Eva tropí hlouposti. Tato hra, plná
zápletek, hezkých písniček i úžasných hereckých
výkonů, všechny velmi zaujala. Přínosné na celé
akci je především to, že žáci měli možnost přímého kontaktu s jevištěm, s herci, na rozdíl od
pořadů zprostředkovaných televizí či zábavou na
počítači.

ŠKOLNÍ KOLO
– I. STUPEŇ

RECITAČNÍ

SOUTĚŽE

Dne 26. ledna 2010 proběhlo na I. stupni
školní kolo v recitaci, do kterého postoupili žáci
jednotlivých tříd z třídních kol. Mezi nejlepší
recitátory naší školy patří: Michaela Drinková
(2. třída), Marek Gajdoš (3. třída), Matěj Lanšperk (4. třída), kteří postoupili do okrskového
kola, které se konalo v budově Domu dětí a mládeže v Uherském Hradišti. Do okresního kola
postoupila Michaela Drinková. Blahopřejeme!

ŠKOLNÍ KOLO
– II. STUPEŇ

RECITAČNÍ

SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 11. února 2010 proběhlo školní
kolo recitační soutěže, které se zúčastnili žáci 6.,
7. a 8. tříd. Jmenovitě ze 6. třídy Tereza Horňáková, Aneta Janečková, Kristýna Mikulková, Kamila Trvajová a Vojtěch Batůšek, ze 7. A Svatopluk
Vosyka, Karolína Matušová a Kateřina Bednaříková, ze 7. B Petra Obdržálková, Šarlota Kraváčková a Nikola Salvetová a z 8. třídy Patricie Selecká, Simona Tvrdá a Karolína Trčálková.
Do okrskového kola postupují ve III. kategorii Vojtěch Batůšek a Šarlota Kraváčková, ve
IV. kategorii Simona Tvrdá. Všem výše jmenovaným žákům děkujeme za účast a postupujícím
přejeme hodně úspěchů.

SOFTBAL – KUNOVICE
Školská softbalová liga měla svůj druhý turnaj
16. února 2010 v Kunovicích. Za účasti Luhačostrana 10
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vic, Starého Města a ZŠ Babice jsme si změřily síly
opět jenom s kluky. Očekávané družstvo holek
z Brna nedorazilo. Naše statečné holky bojovaly,
ale na kluky to ani tentokrát nebylo. Další turnaj nás čeká v dubnu a bude se hrát už venku.
Doufáme, že přijede brněnské družstvo. Našim
holkám ze tříd 7.A, 7.B, 8., 9.A a 9.B děkujeme
za předvedenou hru a přejeme hodně dobrých
odpalů a chycených míčků.

Velmi příjemným zpestřením večera bylo
vystoupení Vlastíka s jeho taneční partnerkou
Markétou Šimčíkovou. Při jejich mistrovském
vystoupení v latinsko-amerických a standardních tancích se nám všem tajil dech. Nádhera.
K tanci vyhrávala kapela MADUSONG. K pohodě
a spokojenosti velkou měrou přispěl výbor
SRPDŠ a všichni dobrovolníci z řad rodičů, kterým rovněž patří náš dík.

INDIE – KRÁLOVNA ORIENTU
V Otrokovicích se jako každoročně naše
6., 7. a 8. třídy zúčastnily zeměpisného pořadu
o Indii. Hodinový program nám přiblížil život
daleké Indie a ukázal nám pestrou, bohatou
i chudou stránku státu z poloostrova Přední Indie.
Žáci se dověděli mnoho zajímavých informací
a doplnili si vědomosti nejenom zeměpisné. Akce
se nám moc líbila a už se těšíme na další pokračování, které bude za rok (Česká Republika)
a v roku 2012 (Čína).

AQUACENTRUM SYNOT
Už druhým rokem využívá naše škola nabídky Nadace děti, kultura a sport od firmy Synot
k návštěvě regeneračního centra v hotelu Synot
Staré Město. K dispozici dětem je zde bazén, dvě
PREVENCE JE DŮLEŽITÁ…
vířivé vany a různé druhy saun. Relaxace a regeI na jaře na naší škole pokračují v rámci plnění
nerace zejména v zimním období je pro nás příMinimálního preventivního programu besedy,
jemná a do lavic se vracíme plni nových sil do
které zajišťuje Poradna pro ženy Zlín.
další školní práce.
Chlapci ze sedmých tříd se dozvěděli, jaké psychické a fyzické změny je očekávají v dospívání,
PLES SRPDŠ
jak správně přijímat sexualitu, byli upozorněni
V sobotu 13. února 2010 se opět zaplnil sál na nebezpečí pornografie a sexuálního zneužíváKulturního domu v Babicích. Lákadlem plesu ní. Nebáli se otevřeně ptát na otázky týkající se
SRPDŠ byla polonéza žáků zdejší ZŠ.
těchto problémů a celá beseda měla velmi srdečNaši chlapci a dívky, celkem 21 párů, se před- nou, přátelskou atmosféru.
vedli hned po slavnostním zahájení. NásledoDalší přednášky čekají na žáky devátých tříd,
vala mazurka a valčík s rodiči. Úkolu vše s žáky kteří se budou věnovat tématům jako jsou vztahy,
nacvičit se na výbornou zhostil náš bývalý žák sexualita, těhotenství a plánování rodičovství.
a rodák z Babic Vlastík Pokorný. A právě jemu
patří velký dík za jeho trpělivost a vynaložený
čas. Překrásné růže pro tančící děvčata věnovali
manželé Kločkovi z Kudlovic, kteří již v minulém roce dokázali svými činy svoji vstřícnost ke
škole a ochotu vypomoci. Děkujeme.
Jaro/2010
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Knihovna
PģJýOVNÍ DOBA V MÍSTNÍ KNIHOVNċ BABICE:
PondČlí a þtvrtek: od 10:00 – 18:00
Úterý: od 10:00 – 16:00
Polední pĜestávka: od 12:00 – 12:30

ěekni mi co þteš
literární soutČž ýeského rozhlasu Brno
v poznávání knih podle úryvkĤ
Od 1.bĜezna pak každý všední den do 26.bĜezna budete
moci poznávat podle ukázek autora a název knihy.
OdpovČdi na ukázky ve vysílání bude možné posílat formou
SMS na þíslo 9077706 ve tvaru:
BO Rekni nazev knihy a vaše jméno do 15:00 každého všedního dne
nebo mailem na souteze@bo.rozhlas.cz do 24:00 každého všedního dne.
Vyhrajete každý všední den knihy, ale také CD, DVD, hlavní cenou je jízdní kolo.
Podrobnosti najdete na www.rozhlas.cz/brno

POZVÁNKA NA NOC S ANDERSENEM
Milé dČti, milí pĜátelé dČtských knížek,
když se po doþtení poslední veþerní pohádky zachumláte do teplého
pelíšku, napadlo vás nČkdy, co dČlají knížky v noci? Jen jednou za rok
mohou malá moĜská víla, ošklivé káþátko i cínový vojáþek opustit
stránky knih a spolu s vámi prožít pĜed svátkem dČtské knihy
pohádkové dobrodružství, které pĜipravují v mnoha školách,
družinách, ústavech, nemocnicích, domech dČtí, školních a veĜejných
knihovnách...
V pátek 26. bĜezna 2010 probČhne i v naší knihovnČ

které se mĤžete zúþastnit i vy. Staþí se jen zapojit do
SoutČže „o spaní v knihovnČ“
PODMÍNKY SOUTċŽE:
x
SoutČž je urþena pro dČti 1. až 6. tĜíd
x
Každý soutČžící musí být þtenáĜem knihovny
x
SoutČžní úkoly:
1.

2.
3.

Který autor dČtských knížek se narodil
2. dubna 1805 v Odense a zemĜel 4. srpna 1875
v Kodani?
Napiš 3 pohádky, které tento autor napsal!
Nakresli postaviþku z jeho pohádkových pĜíbČhĤ!

SoutČžní úkoly odevzdej v knihovnČ do 22. bĜezna 2010,
20 nejlepších soutČžících stráví kouzelnou pohádkovou noc
v knihovnČ.
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SvĒt není Āernobílý jako šachovnice, je rĪznorodý, barevný - je krásný!

26. bĜezna – 30. dubna 2010

Výstava k 790. výroþí obce Babice
- výsledky literárnČ-výtvarné soutČže pro dČti, vestibul Kulturního domu Babice
„Rodný kraj je kraj dĒtství, kraj prvních, a proto i nejsilnĒjších dojmĪ, objevĪ a
poznatkĪ – je to kus vlastní duše a osobnosti.“ (K. ÿapek)

Soutěžní příspěvek Dalibora Snopka
z 9. B ZŠ Babice
Po silnici zaváté sněhem ztěžka kráčel tulák. Silný mráz pronikal pod zdvižený límec jeho chatrného kabátu a jako tisíc jehel ho bodal do tváře. Vítr si
pohvizdoval svou smutnou píseň plnou nářků a beznaděje v dírách jeho klobouku a hustá chumelenice
jej nutila přivírat oči.
„Ach jo. Tulácký život je těžký. Copak na nás, chudé pocestné, Pán Bůh dočista zapomněl?“ mumlal
pod límcem. „A s těma lidma ve městech je to ještě
horší. V Hradišti jsem dostal všehovšudy misku řídkého vývaru na náměstí. Ale což. Na vesnici budou
lidé jistě milejší.“ A mumlaje dále cosi o lidské chamtivosti ani si nevšímal ukazatele, kolem kterého prošel: Kudlovice 6 kilometrů na něm stálo. Najednou
za sebou uslyšel rolničky, které jej vytrhly z hlubokého zamyšlení. Když se otočil, spatřil rychle se blížící
sáně tažené dvěma koňmi. Ty u něj také brzy zastavily. Na kozlíku seděl sedlák, zachumlaný do těžkého
kožichu, s beranicí na hlavě. Na nohou měl slámou
omotané holínky.
„Kam sa plúžíte, včíl v takovéj slotě?“ zeptal se
sedlák.
„Ále, ve městě mě nechtěli, tak bych chtěl složit
hlavu v některé z okolních vesnic,“ mávl tulák rukou
a měl se k odchodu.
„Tož počkajte!“ zavolal sedlák na tuláka. „Nasedněte si dozadu na saně, já vás svezu k nám do Kudlovic. A přespat možete u mňa v mlatevni.“ Tulák byl
tomu rád. Poděkoval a vylezl na sáně. Sedlák práskl
do koní a jelo se. Tulák měl štěstí, že se může svézt,
jelikož mráz a vánice přituhovaly. Sedlák zalovil
v kapse kabátu, vytáhl pleskačku a podal ji tulákovi.
Jaro/2010

„Ná, napíte sa, ste zmrzlý na kosť, mosíte sa zahřát.“
Tulák poděkoval a přihnul si. Panenky se mu protočily a na čele vyvstaly krůpěje potu. „Co,co to je?!“
hekal. „Nepoznáte slivovicu? Tož to nejste z tadyma,“
pravil sedlák. „To ne. Já jsem z Plzně,“ odvětil tulák.
„No ja, tož vy tam máte inší patoky,“ zasmál se sedlák.
K večeru už sáně zajížděly do dvora selského stavení číslo 50 v Kudlovicích na návsi. Mráz vykouzlil na malé tabulky jeho okýnek pohádkové obrazce
a modré lemování nebylo skrz samý sníh skoro vidět.
Pouze chodníček přede dveřmi a plácek před vraty
byly vzorně proházeny. Sedlák ustájil koně a vyzval
tuláka, aby s ním šel ke stodole. Tam, otevíraje vrata,
mluvil: „A včíl počúvaj. Ne aby ťa napadlo tam krast
obilé, nebo, nedaj Bože, nejaký vercajk, sic ti pantokem ruky urazím.“ A s těmito slovy pustil tuláka
dovnitř. „Je tady sice enom sláma, ale aj tak si udělajte pohodlí. Moja vám za chvílu donese neco k večeři. Dobrú noc,“ rozloučil se sedlák, zavěsil na hřebík
u vrat lucernu a šel spat. Tulák si pochvaloval. Ve stodole bylo docela útulno a kupodivu také teplo. „To se
mi to dneska bude spát,“ pomyslel si s úsměvem na
rtech a ustlal si pelech ze slámy. Vtom vrzla vrata a
dovnitř vešla selka, zachumlaná do těžkého vlňáku.
Na podnose nesla polévku, tři buchty od pátečního
oběda, chleba a velký hrnek kávy. „Pozdrav pámbu,“
pozdravil slušně tulák. „Dejž to pámbu,“ odvětila selka. „Tož tady vám nesu neco málo k večeři, už sem
měla enom poslední cikórku, ale aspoň, že sa zahřejete,“ mluvila, podávajíc tulákovi podnos. Tomu oči
jen zářily. Poděkoval, popřál selce dobré noci a pustil se do jídla. A pak, slušně najezen, zul prošlapané
holínky, rozepnul límeček u košile a tvrdě usnul.
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Ráno ho vzbudilo zvonění na mši. Rozloučil se se
sedlákem i se selkou a vydal se na Kroměříž, aby zas
nové kraje poznal. Cesta Dolinou mu ubíhala pěkně, ale najednou začalo opět sněžit. Za chvíli už z
toho byla pořádná chumelenice. Tulák se třásl zimou
a prodíral se závějemi. Věděl, že polevit nemůže. Ale
nakonec přeci jen padl... A sníh rychle pokrýval jeho
tělo.

K večeru šli kolem dva četníci, kteří se vraceli
z pochůzky. Oba měli na sobě těžké zimníky, na hlavách helmy, pušky s bodáky na ramenou. Když vtom
ten jeden z nich spatřil něco ve sněhu. ,,Jozo, divaj!“
zvolal a ukázal na „to“. Přiběhli na to místo a se zděšením vytáhli ze závěje tulákovo tělo. Hned věděli, že
mu už není pomoci...

PRÁZDNINOVÉ HRANÍ V KNIHOVNĚ
V době jarních prázdnin od 1. – 5. února 2010 jsme si v knihovně četli z knihy Drak Kalvác,
kterou napsal František Řečinský, hráli jsme si různé společenské hry, kreslili, vyráběli papírová
zvířátka, paní Chmelíčková nás učila dělat různé krabičky, navštívili nás pracovníci televize RTA,
prohlédli jsme si zvířátka v ZOO Brno, stavěli sněhuláka…
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MÁMO, TÁTO, ŠKOLNÍKU, UKÁŽU VÁM MATIKU!
Výstava čísel, tabulek, čtverečků a zábavy!
5. březena 2010 proběhla výstava matematických pomůcek pro žáky I. stupně ZŠ, kterou velmi
pečlivě a nápaditě připravila Pavla Juráňová.

Spolky
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
V obci již řadu let pracuje Český červený kříž. z toho měly radost. Výrobky byly v těchto malých
Má sice jen několik členek, nepořádá veliké akce, velikostech roztomilé a ještě posloužily dobrému
přesto má jeho činnost smysl. Na podzim minu- účelu.“
lého roku přišla Pavlína Fajtlová za
svojí babičkou, paní Vašíčkovou, že by
potřebovala zhotovit pro své svěřence – miminka v inkubátoru, doplňky oblečení. Pavlína totiž pracuje ve
fakultní nemocnici Brno na novorozeneckém oddělení jako zdravotní
sestra.
V předvánočním období tedy členky ČČK – Zdeňka Maňásková, Marie
Křivánková, Marie Vráblíková, Bohumila Vašíčková a Eva Novotná, upletly na tři desítky čepiček, ponožek,
rukaviček a přikrývek pro kojenecké oddělení. Tyto dětské věci se totiž
nevyrábějí v tak malých velikostech.
Jak řekla paní Novotná: „Samy jsme
Jaro/2010
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KLUBU DŮCHODCŮ JE AKTIVNÍ
Zájemci o babický Klub důchodců se poprvé
sešli v září 2009. Již na první schůzce se senioři
dohodli, že se pravidelně budou setkávat každý
první čtvrtek v měsíci. Na každé takové setkání
si připraví nejen pohoštění, ale i pestrý program.
Během krátkého období existence klubu toho
bylo opravdu hodně, co se senioři dozvěděli,
o čem diskutovali, do jakých projektů či soutěží
se zapojili. Byla to například přednáška profesionální masérky s ukázkou masáží, přednáška
Ing. Františka Maňáska o mléčném automatu, několik zajímavých přednášek z oblasti
folklóru (Marie Kročová – o hodovém právu, Marie Bilíková – o končinách, PhDr.
Romana Habartová ze Slováckého muzea
o velikonocích), četlo se
ze Sokolské kroniky či se
vyřezávaly dýně.
Nejdůležitější na Klubu
důchodců je to, že senioři
jsou aktivní a zapojují se
do každé činnosti. Připraví sami pohoštění a prakticky každá schůzka je
i ochutnávkou buchet či
zákusků, které upeče některá ze členek.
Důležitá je i charitativní činnost klubu. Naposled to bylo zapojení do projektu Panenka pro
UNICEF. V rámci uvedené akce ušilo několik
členek panenky, které jsou určeny pro prodej
přes humanitární organizaci UNICEF. Výtěžek
z prodeje panenek je věnován na podporu
očkovacích programů UNICEF v rozvojových
zemích.
Babickým seniorům patří i poděkování za
pomoc, kterou dělají pro obec. Ochotně pomáhají
při organizování společenských a kulturních akcí.
Pro tento rok má Klub důchodců celou řadu
plánů. V jarních měsících to bude přednáška
o jabloních, které se v Babicích pěstovaly, ale
které zde již nenajdete. Nezapomnělo se ani na
výlet. Senioři při něm navštíví muzeum Podhradí v Buchlovicích. A je toho ještě hodně, co
strana 16

mají babičtí senioři v plánu. Všech těchto akcí se
může zúčastnit kterýkoliv senior. Stačí přijít první čtvrtek v měsíci v 15:00 hodin do kulturního
domu. Ostatně pozvánky na jednotlivé schůzky
najdete s dostatečných předstihem ve vývěskách
či na webových stránkách obce.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CERONY BABICE
Rozhodně nijak do skoku nebylo během zimy
lesní a polní zvěři. Dlouhotrvající a vysoká sněhová pokrývka jí znemožňovala pohyb, ale také
dostat se k zemi k potravě. Přesto se zatím zdá,
že na naší honitbě zvěř přestála toto nepříznivé období obstojně.
Vypadá to, že moc
zvěře nepadlo. Ale víc
budeme vědět až po
sčítání zvěře a až sleze sníh, kdy se teprve
ukáže pravý stav věci.
Ovšem myslivci v zimě
intenzivně přikrmovali
a křížem krážem traktorem, který dělal „stopu“ prohrnovali sníh
na loukách a polích, aby
zvěři usnadnili pohyb
a pomohli jí dostat se k
potravě. Naše sdružení
muselo krmit hodně v krmelcích bylo vidět,
že zvěř má hlad, protože brala bezezbytku
vše, co v krmelci bylo.
Zvěř potřebuje klid.
Obyvatelé naší vesnice
nejsou volně žijící zvěři příliš vzdáleni, neboť
jim leží pole za humny,
kde mohou srnčí pozorovat. Někdy dokonce
hejno koroptví zalétává k okrajům vesnice
k domkům v blízkosti
hřbitova nebo na Sušicku u Hamé. „Koroptve
se uchylují v zimě často
až do vsi, jsou tam totiž
víc v bezpečí před dravci, protože na poli jsou
na bílém sněhu snadno
vidět“, takto to vysvětJaro/2010

luje náš odborník na koroptve Ing. Batůšek, člen
našeho sdružení Cerony Babice.
Zatím jsme žádný uhynulý kus zvěře nenašli,
myslím, že je v dobré kondici. Také poctivě krmíme, takže hlady zvířata určitě nehynou. Ovšem
mnohem větší problém
než hladovění je, když
zvěř nemá v zimě klid.
A toto budu stále zdůrazňovat a žádat naše
občany pořád o pochopení. Ačkoliv jsou na
tuto důležitou skutečnost lidé neustále upozorňováni médii, stále
se mezi nimi nacházejí
tací, kteří toho nedbají.
Občané chodí se svými
miláčky do míst, kde
v polích přebývá zvěř,
nebo do části Žlebů
v blízkosti krmelce. Své
psy nechávají volně
běhat a ti zvěř rozhání.
Zvěř útěk ve vysokém
sněhu hodně vysiluje a pak je náchylná
k nemocem. Ačkoliv
už jsem na toto téma
několikrát upozorňoval, nedají si někteří
říct, nechápou tuto
bezcitnost vůči zvěři,
která po tomto útěku
uhnaná a vyčerpaná
ulehne do sněhu, kde
se nachladí, následně dostane zápal plic
a onemocní a uhyne,
což se pejskovi nestane.
Ten po zábavě přijde
domů, kde si lehne do
teplého pelíšku dostane pamlsek a spokostrana 17
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jeně usne po krásně prožitém dni. Zamyslete se
nad tím.
Po letošním tání se zvěř již snáz prohrabe
k soustům i mimo krmelce. Zejména řepka na
polích už sem tam vystrkuje lupení. Ale zrovna to srnkám moc nesvědčí. Přikrmujeme proto zvěř například odpadem ze sušky, kterou
nevyužijí zemědělci, abychom omezili její zájem
o řepku, která jí působí průjmy. Ovšem mnohem
větší problém než řepka, působí neukáznění lidé,

kteří nedopřejí zvěři klid. Nastává doba, kdy zvěř
bude klást a vyvádět mláďata, myslím, že bychom jí měli dát po tuhé zimě šanci na regeneraci
a uvedení nových tvorů do života. Snažíme se,
celé naše sdružení a myslím, že i většina našich
spoluobčanů, aby okolí naší vesnice vypadalo
krásně a „živě“.
Jednatel a místopředseda
Mário Mikulka

ČINNOST MORAVSKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU,
o.s. MO Uherské Hradiště – MS Babice
Možná si říkáte, co znamená zkratka MS Babi- zvoleni noví členové výboru MS Babice, a to
ce. O jaké seskupení lidí se jedná? Kde působí? s působností na 4 roky.
Kdo ho reprezentuje? Tak pokud si přejete znát
odpovědi na předešlé otázky, čtěte dál, kde se
Součastné složení výboru MRS MS Babice
dozvíte vše podstatné.
ČLENOVÉ VÝBORU FUNKCE
Od založení naší místní skupiny (MS) v BabiBalcárek Marek
Brigádní referent
cích uběhla již hezká řádka let. Vznikla v roce
Býček Milan
Předseda + hospodář
1992. Naše MS Babice sdružuje rybáře a rybářky
Brigádní referent
i z okolních vesnic – Huštěnovic, Kudlovic, Tra- Ciran Ladislav
Webové stránky + inforplic, Jankovic, Sušic a Košíků. K prosinci 2009 Dostálek Dušan
mace + brigádní referent
máme celkem organizováno 228 členů a členek.
Brigádní referent
Tento počet se ale každý rok mírně mění. Je nás Jurák Pavel
opravdu hodně, a to počítám i naši mládež. V čele Pištěk Jan
Místopředseda
naší MS Babice se vystřídala spousta ochotných Píža Zdeněk
Brigádní referent
členů, kteří odvedli dobrou práci, z níž se mohli Balcárek Pavel
Náhradník
těšit nejen oni samotní, ale i ostatní občané.
Maňásek Tomáš
Náhradník
Dne 15. 3. 2009 v 8:00 se uskutečnila výroční členská schůze MS Babice. Na této schůzi byli
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Nyní se krátce zmíním
o sídle naší skupiny, kterým je
rybářská klubovna na fotbalovém hřišti. Mohu s radostí
konstatovat, že práce, kterou
jsme tam odvedli, má ve svém
výsledku velký význam pro
všechny naše členy. Dělo se
tak i za nemalého finančního přispění našeho obecního
úřadu, kterému ještě jednou
děkujeme. Po realizaci klubovny bylo dále přikročeno
k jejímu vybavení novým nábytkem, na který nám přispěla
MO Uherské Hradiště. Pro
zkvalitnění výuky mladých
rybářů jsme dále zakoupili DVD přehrávač, televizi
a počítač. Každý rok se snažíme provádět kurz pro mladé žadatele o rybářský lístek.
V rybářském kroužku se mladí adepti Petrova cechu učí
poznávat rostliny, ryby a jiné
živočichy spojené s vodou.
Musí také dobře porozumět
rybářskému řádu a rovněž
si musí osvojit nejdůležitější rybářské způsoby lovu.
Apel klademe především na
to, aby se budoucí rybářky
a rybáři uměli chovat v přírodě
a zároveň ji také uměli chránit.
Všechny tyto znalosti a dovednosti potřebují mladí adepti
k závěrečným testům. Vyvrcholením celého kurzu jsou
pak rybářské závody pro mládež Zlatá udice. Tam si kluci,
ale i děvčata vyzkoušejí, jak jim jde samotný lov
v praxi. Vedoucí kurzu spolu se členy výboru jim
poté nachystají malé občerstvení ve formě opečených špekáčků a rozdají jim jejich první rybářské doklady. Ty dětské tváře bych vám přál vidět.
Ta radost, že něco sami dokázali. Dále ve spolupráci se ZŠ Babice pořádáme v jarních měsících
Jaro/2010

akci Den Země, což znamená,
že provádíme úklid břehů na
našich rybářských revírech.
Dále se krátce zmíním
o malém rybochovném zařízení, kterému říkáme Příkopák,
a o brigádnické činnosti.
Ikdyž jsme dosud rybochovnému zařízení věnovali mnoho práce, stále nejsme na
konci a je pořád co upravovat.
MS Babice byly přiděleny do
brigádnické péče následující revíry: Babice I, Babice II,
Uhliska a Výrovka. V zimním
období například provádíme
drobné prořezávky porostů kolem vody. Děje se tak
na základě povolení Povodí Moravy, s. p., které nám
určí, co můžeme a nemůžeme
odstranit. Vždyť jde i o bezpečnost vás občanů, kteří se
procházíte po březích slepých
ramen Moravy. Další důležitou činností v zimním období, kterou musíme provádět,
je i sekání ledů. Je to činnost
náročná na čas i na práci
s tím spojenou, o bezpečnosti
nemluvě. Vezměte si, že ledaři – tak je nazýváme – musí
v období, kdy mrzne, chodit
každý druhý den obnovovat
vysekané díry, aby se k rybám
dostalo světlo a aby měl kudy
unikat plyn, který by mohl
rybí obsádce velmi uškodit. V součastné době máme
také mnoho stromů poničených ať už přírodou,
nebo v poslední době i činností bobrů, kteří se
u nás činí. Musíme dát také prostor i mladým
stromům, které se tlačí na světlo, proto jsme
i ty začali obalovat proti okusu bobrů. Ale jsou
i další činnosti, jako výsadba ryb, kontrola čistoty vod, krmení na rybochovném zařízení atd.
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O sobotách v měsíci únoru a březnu provádí
naši členové čištění břehových partií od odpadků
a dále úklid spadlých stromů. Na jejich špatném
stavu se podepsalo především stáří a hniloba. Při
úklidu bylo nutné nasadit i těžkou manipulační
techniku, bez které by nebylo možné tuto akci
zdárně realizovat. Brigádu zorganizovali a řídili
členové výboru MRS, o.s. MO Uherské Hradiště
– MS Babice. Všem, kteří přispěli ke zdaru celé
akce, patří velké poděkování.
Pro naše rybáře každoročně pořádáme rybářské posezení spojené se závody o největší úlovek.
Zde se sejdou kamarádi u ohně a při poslechu
hudby si vyprávějí, co se za poslední rok událo.
Ona rybařina není jenom o tom, že dojdete
k vodě, nahodíte pruty a čekáte, co ulovíte. Je to
spousta činností, které jsem se vám krátce snažil
přiblížit a popsat.
Pokud máte zájem získat bližší informace, tak
můžete navštívit naše webové stránky, které jsou

umístěny na adrese http://www.rybariuhbabice.
estranky.cz/.
Najdete zde bohaté fotogalerie, které například
zachycují naše revíry, soutěže mladých rybářů,
vysazování ryb, ale i další aktuality včetně brigádnické činnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat výboru Moravského rybářského svazu, o. s., MO Uherské Hradiště, se kterým velmi dobře a těsně spolupracujeme, dále OÚ Babice a také všem těm, kteří se
nějak zasloužili o naši součastnou úroveň MS.
S dojetím také vzpomínáme na naše zemřelé členy.
Petrův Zdar!
Milan Býček
předseda MRS,
o. s., MO Uherské Hradiště – MS Babice
člen výboru MRS, o. s., MO Uherské Hradiště

KALINKA
Babický Slavíček 2010
Soutěž v interpretaci lidových písní proběhla II. kategorie ( 3. – 5. tř. ZŠ):
•
1. místo: Katka Šilhavíková
v neděli 14. března za účasti více jak 40 dětí.
•
2. místo: Veronika Filípková
Vítězové soutěže:
•
3. místo: Eva Obdržálková
Lenka Balcárková
I. kategorie (MŠ – 2. třída ZŠ):
•
1. místo: Barbora Kupková
Napajedla
•
2. místo: Tereza Možnárová
Napajedla III. kategorie (6. – 9. tř. ZŠ):
•
1. místo: Petra Obdržálková
•
3. místo: Kristýna Hejdová
Babice
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Osobnosti
BABIČTÍ (14)
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.

MARCELA ZMRHALOVÁ
(rozená Babáčková)
Srdcem budu vždy babičanka.
15. listopadu jsem se účastnila oslav 90. výročí sportovní činnosti v Babicích a slavnostního
křtu knihy o babických sportovcích. Velmi mile mě překvapil
plný sál lidí a přátelská
atmosféra, která zde po
celou dobu vládla. Při
nezávazném
hovoru
s paní Maruškou Dostálkovou jsme začaly
mluvit o mém současnému zaměstnání, které ji zaujalo natolik, že
mě požádala o pár vět,
kterými bych svoji práci přiblížila. Jde skutečně pouze o přiblížení,
protože popsat tuto
práci by byl námět spíše na hodně obsáhlou
knihu.
Téměř od počátku
mého působení v Praze jsem pracovala pro
reklamní a distribuční společnost a po devíti
letech jsem se rozhodla tuto práci změnit z důvodů, kterým se říká „totální vyhoření“.
Rozhodla jsem se pro úplnou změnu a začala
hledat práci v oblasti sociální pomoci, protože
potřebu pomáhat starým lidem nebo dětem jsem
Jaro/2010

v sobě vždy měla. Stále mám pocit, že jak děti, tak
starší lidé potřebují pomoc nás druhých. Krátce
poté, co jsem se pro tuto změnu rozhodla, mě
upozornila tehdejší moje kolegyně, že v humanitární organizaci UNICEF hledají zaměstnance na
pozici Direct mail manager, což je člověk, který
má na starosti získávání finančních prostředků na pomoc dětem
v rozvojových zemích.
Do výběrového řízení jsem se přihlásila
a po pohovoru s paní
ředitelkou Ing. Pavlou
Gomba jsem věděla, že
je to práce, která je mi
šitá na míru. Díky zkušenostem, které jsem
měla z předchozího
zaměstnání, mě paní
ředitelka přijala a já tak
již druhým rokem pro
UNICEF pracuji.
Zpočátku jsem byla
trošku rozpačitá, protože například porady byly zcela odlišné
od porad předchozího
zaměstnavatele,
kde
se řešily skutečně jen otázky jako je zisk, obrat,
plnění plánu, získání klientů, konkurenční boj,
penále, dodržení termínů atd.. Na první poradě
UNICEF jsem proto byla jako Alenka v říši divů.
Probírali jsme právě probíhající humanitární
katastrofu v Barmě. Kolik lidských životů již bylo
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ztraceno. Co všechno musíme udělat, abychom
zajistili alespoň základní hygienické potřeby
a nutričně vydatné jídlo pro děti. Kolik finančních prostředků musíme pro děti co nejrychleji
získat. Rozdělili jsme si úkoly a ihned po poradě
jsme začali jednat. Byl to jiný svět, než na který
jsem byla zvyklá doposud. Vím ale, že do tohoto
světa patřím a jsem velmi vděčná za to, že jsem
tu možnost dostala.
Každodenně se setkávám při své práci s utrpením těch nejmenších - dětí. Dostáváme informace od našich kolegů a dobrovolníků přímo
z postižených oblastí Afriky, Asie, Jižní Ameriky
a věřte, že nad některými příběhy a fotografiemi, které ani nejsou publikovatelné, se zastavuje
dech.
Proto si vážím každého, kdo na pomoc dětem
přispěje, ať už je to naše paní ředitelka, pro kterou je její pomoc dětem posláním, nebo známé
osobnosti, které nám pomáhají podpořit naše
programy, jako je například náš vyslanec dobré
vůle – hokejista Patrik Eliáš, který nám pomáhá
nejen se získáváním finančních prostředků, ale
i s osvětou u nás i v zahraničí. Minulý rok navštívil společně se svojí manželkou Petrou Eliáš Volákovou a naší paní ředitelkou mayskou
vesnici v americké Belize, pro kterou jsme díky
našim českým dárcům vybrali 2,5 milionu korun.
Prostřednictvím těchto financí se zlepšily hygienické podmínky v celé vesnici, dobudoval se
sirotčinec, vybavilo se centrum,
ve kterém mají děti možnost
se učit, udělat si domácí úkoly, věnovat se koníčkům nebo
v případě potřeby také získat
pomoc lékaře a také byla podpořena činnost centra pro děti
žijící s nemocí AIDS. Patrik
jako hokejista musí být tvrdý
chlap, ale když jsem slyšela,
jak mluvil o svých pocitech při
návštěvě střediska pro děti do
šesti let, které jsou postiženy
AIDS, nebyl to vůbec žádný
tvrdý chlap, ale člověk s obrovským srdcem. Měl slzy „na krajíčku“, když popisoval setkání
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s těmito dětmi, jak byly šťastné, že za nimi kdosi
přišel a přinesl jim dárek. Řekl, že v tu chvíli si
vůbec neuvědomil, že by se od dětí mohl nakazit
a s dětmi se objímal a hrál si.
V neposlední řadě si však vážím každého, kdo
na pomoc potřebným dětem přispěl ať už zasláním daru, výrobou panenky, osvětou dětí ve školce, či škole, nebo dobrovolné pomoci UNICEF.
Velmi oceňuji rovněž postoj lidí, kteří mi zavolají, že sice peníze nemají, ale na ty potřebné děti
myslí a přejí nám hodně úspěchů. Všichni tito
lidé jsou pro úspěch naší práce důležití.
Co se mojí práce týká, mám zodpovědnost
za získávání finančních prostředků prostřednictvím rozesílání dopisů a složenek s prosbou o
finanční pomoc vždy na konkrétní sbírku jako je
například podvýživa, malárie, nezávadná voda,
sirotci, děti jako oběti války, zneužívání dětí atd..
S paní ředitelkou a tiskovou mluvčí připravujeme
grafické a textové podklady pro dopis, komunikuji se společností, která nám zajišťuje tisk, kompletaci a rozeslání dopisů a připravuji databázi
adres pro rozeslání dopisů. Dopisy rozesílám
4x ročně cca 22 000 dárcům. Většina z těchto
dárců nás podporuje již léta pravidelně, ostatní posílají dary například 2x do roka, nebo jednou – prostě podle svých možností. Na vánoce
rozesílám dalších cca 200 000 dopisů s prosbou
o pomoc lidem, kteří UNICEF doposud nepodporovali.
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bovali pro přežití a proto pokud bude moci, tak
bude děti prostřednictvím UNICEF ráda podporovat. S touto paní mluvím někdy i půl hodiny
a pokaždé se dozvím něco nového a zajímavého
z jejího dětství. Její vyprávění mě vždy
dojme. My, kdo jsme válku nezažili,
si jen velmi těžko dokážeme představit, jak neúnosné podmínky pro život
tehdy naši lidé měli. Jsem si proto jistá, že práce, kterou dělám, má obrovský smysl a i malá pomoc pro děti,
které jsou uprostřed válečných konfliktů, pomůže.
Ráda bych rovněž podotkla, že
i mezi vámi „ babičáky“ jsou lidé,
kteří přispívají UNICEF na pomoc
dětem. Jsme vděčni za každý dar, ale
vždy když vidím, že dorazil dar od
„mého rodáka“ potěší mě to dvojnásob a jsem na Babice moc pyšná. PřeVždy kolem vánoc mám telefonátů a korespon- sto, že žiji více než 13 let v Praze, mám v Babicích
dence nejvíce a to jak pozitivní ohlasy, tak i nega- rodinu, spolužáky, přátele a srdcem budu vždy
tivní - těch je ale jen velmi málo a týkají se spíše babičanka.
lidí, kteří naší práci nevěří a bohužel si někteří
myslí, že peníze si necháváme pro sebe. Zpravidla
Pro přiblížení činnosti uvádím další projekty,
se mi podaří lidem vysvětlit, že peníze jsou urče- kterými se UNICEF zabývá:
ny skutečně na konkrétní programy, do konkrétních oblastí a že pravidelně probíhá mezinárodní •
Přátelé dětí UNICEF – dárci zasílají praviaudit (kontrola), ale je už na zvážení každého, delné měsíční příspěvky.
zda uvěří a pomůže, či nikoliv. Jejich obavám se •
Adoptuj panenku a zachráníš život dítědá rozumět, protože mohli mít nějakou špatnou te - projekt je zaměřen na podporu očkovacích
zkušenost s jinou aktivitou, takže je to skutečně programů UNICEF prostřednictvím zakoupení
jen o důvěře, kterou v UNICEF lidé mají. Proto panenky v ceně 600 Kč.
si moc vážím lidí, kteří v nás důvěru mají, dar •
Firemní partnerství – je založeno na
zašlou a mnozí z nich nám ještě dodatečně děku- smlouvě o spolupráci mezi určitou společností
jí za naši práci na pomoc dětem. To je pro mě a UNICEF.
i moje kolegy to největší ocenění.
•
Prodej zboží UNICEF – prodej dárkových
Musím říci, že za mého působení tady zjišťu- předmětů UNICEF.
ji, že hodných a laskavých lidí je pořád dost. •
Pečení pro děti – prodej pečiva za dobroJako příklad za všechny uvedu paní, která mi volný příspěvek s patronací známých osobností.
po obdržení každého dopisu pravidelně volá, •
Dědictví – příznivci věnují ve své závěti
že nám posílá „jen“ 100 Kč, že víc nemůže, pro- dar pro UNICEF - pro děti, které tuto pomoc
tože má malý důchod, ale jako malá holčička potřebují nejvíce.
zažila za války hrozné věci a právě organizace Pokud se chcete o činnosti UNICEF dozvědět
UNRRA (od 11. prosince 1946 převzal práci více, bych ráda odkázala na naše stránky:
UNRRA Unicef) tehdy jí a jejím třem sourozenwww.unicef.cz
cům poskytla pomoc, kterou v tu chvíli potřeMarcela Zmrhalová
Další mojí zodpovědností je vyřizovaní
došlých dopisů, emailů a telefonátů s rozličnými dotazy a příprava potvrzení o přijetí daru pro
odpočet z daní pro naše dárce.
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Listárna
O RODNÝCH CHALOUPKÁCH
Chaloupky, kdysi chudinská čtvrť, jsou místem
mého narození. Zde jsem s rodiči, sourozenci, stařenkou a později se svojí rodinou prožila 70 let.
Teď žiji v Dědině – v Domě s pečovatelskou službou. Na své rodné Chaloupky a život v této části
obce však stále a velmi ráda vzpomínám.
Mým odhadem na ploše asi jednoho hektaru
bylo 75 domů, v nichž žilo tak 370 obyvatel. Domkáři měli své domečky různě postaveny tak, jak jim
dovoloval prostor, který si na stavbu domku kdysi
jejich předchůdci zakoupili od movitých občanů.
Muži – hodně jich bylo vyučeno zedníky, tesaři, pracovali většinou v továrnách, dost jich bylo
u železnic. Po práci chodili pomáhat ještě na selské a také jejich ženy hodně pracovaly u sedláků,
aby pomohly zajistit obživu početných rodin. Na
malých dvorcích nebo i na veřejném prostranství
měli chlévky pro kozy, králíkárny. Chovali husy,
slepice, často prasátko a v několika domech byla
i kravka. Krmení pro zvířata poskytoval Kněžpolský les, hráze potoků, Moravy a malých políček,
která měli většinou propachtovány (pronajaty) od
sedláků.
Starší děti se staraly o mladší a k tomu musely ještě rodičům pomáhat. Vzkaz od maminky
byl napsán na stole – přinést trávu, pampelišku,
kopřivy, řepné listí, napást husy. Na podzim vodily
pásat kozy na louky do Jezer, ale i nanosit klestí
z lesa.
Ale nebyla jen práce, našli jsme si čas i na hraní. Dětí bylo venku pořád dost. Hry na schovávanou, honičku, kuličky, panenky, přinášely radost
a veselí. Příležitosti na schovávanou či na honičku
nám poskytovaly prostory mezi domky, uličkami,
cehůzky, u Ťokového nebo na hatích a bylo jich
opravdu dost. Několikrát v roce bývalo v Chaloupkách i stanoviště kolotočů a houpaček. V létě se
koupalo v Moravě, mrtvých ramenech, v kanále,
ale i ve Struze u Martinkového. V zimě bylo kde
bruslit.
Velice ráda bych se sešla s „chalůpčáky“. Mohli
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bychom si společně zavzpomínat. Jistě by stálo za
to, udělat nějaké posezení.
Mám dost různých zajímavostí z Chaloupek
– třeba, kdo v které chalupě bydlel, kolik dětí tam
bylo, kolik sourozeneckých rodin tam bydlelo, kolik
chalup zmizelo. Možná dostanu prostor, bude-li
zájem a v několika řádcích se v dalších Zpravodajích o nich zmínit. Chaloupčáci, kteří bydlíte
v Babicích, ale i vaši příbuzní mimo, zvažte. Snad
nám to vyjde.
Anežka Kolářová
Obec společně s občany, kteří jsou ochotni
s organizací pomoci, připravuje Setkání Chalůpčanů na 13. listopadu 2010. Pokud vlastníte
nějaké fotografie týkající se života v této části
obce, prosíme o jejich zapůjčení k ofocení. Jakékoliv další informace k výstavce můžete sdělit
paní Marii Dostálkové nebo Marii Šuranské.
PODĚKOVÁNÍ OBCI BABICE
Pane starosto, občané Babic, chceme vám moc
poděkovat za finanční dar, který jste darovali naší
dceři Báře Volfové, která trpí spinální svalovou
atrofií. Díky vám můžeme Barušce zakoupit léky,
které jsou dostupné jen v USA a slouží k posílení
a tvorbě svalstva, které Barči díky nemoci ubývá.
Tyto léky nejsou bohužel určené k léčbě SMA. Jediná možnost léčby je genová terapie (Transplantace
kmenových buněk), která se zatím provádí v Izraeli a čeká se na výsledky. Výzkumy tvrdí, že by to
mohlo být reálné v roce 2015.
Doufáme a věříme, že se taky dočkáme toho, že
jednou bude Baruška dýchat sama, chodit a mluvit. Že jednou nám řekne „mámo“ a „táto“.
Teď má Barča 3,5 roku a její zdravotní stav
je stabilní a jako každé jiné dítě v jejím věku má
mnoho zájmů. Protože mateřskou školku navštěvovat nemůže, pořídili jsme jí laptop se speciálním
programem pro handicapované děti, kde pomocí
jednoho tlačítka ovládá celý počítač. Tento program se využívá k primární stimulaci, diagnostiJaro/2010

Babický zpravodaj
ce smyslového ( zrakového i sluchového) vnímání.
Barča si skládá obrázky, prohlíží knížky a učí se
barvy a tvary. Nejraději má obrázky z večerníčků a pohádky. Ve speciálním kočárku jezdíme na
procházky, chodíme se dívat na koně, protože Barča miluje zvířata a vůbec se jich nebojí. Největším
zážitkem ale pro ni je to, když jedeme na vlakové
nádraží a díváme se na vlaky. A když ještě pan
strojvedoucí zahouká, tak to je radosti. Často naše
vycházky směřují do Babic a zpět po cyklotrase
domů do Huštěnovic.
Ještě jednou děkujeme a přejeme vám v roce
2010 mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti.
Alena, Karel a Barunka Volfovi
V období vánočního jarmarku proběhla také
Vánoční sbírka, která vynesla 2 230,- Kč.
Peníze byly rozděleny následovně:
Ondřej Balcárek z Kudlovic
650,- Kč
Matěj Krajča ze Sušic
650,- Kč
Barunka Volfová z Huštěnovic
1650,- Kč.
Barunce každoročně částkou
1000,- Kč
přispívají členové spolku Baňa.
Dětský domov Uherský Ostroh
280,- Kč

Kultura
PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE V BABICÍCH
BŘEZEN - DUBEN 2010
26. 3.
26. 3. – 30. 4.

28. 3.

8. 4.
17. 4.

18. 4.
30. 4.

NOC S ANDERSENEM
JAKOU BARVU MÁ MŮJNÁŠ SVĚT – výstava dětských prací, přísálí KD
KONCERT skupin AUXES
/USA/, ARAN EPOCHAL
/Praha/
KLUB DŮCHODCŮ – 15:00
přísálí KD
BURZA textilu, obuvi, kočárků, postýlek, hraček a dalšího dětského zboží, KD
KONCERT BUDU – spolku
důchodců z Buchlovic
SLET ČARODĚJNIC
A ČARODĚJŮ

KVĚTEN – ČERVEN 2010
6. 5.
9. 5.

29. 5.
3. 6.
19. – 20. 6.

KLUB DŮCHODCŮ - 15:00
přísálí KD
TETIČKA Z RADĚJOVA
– divadelní představení ke
Dni matek, 18:00 KD
SEČENÍ HUMEN A ZÁHUMENEK
KLUB DŮCHODCŮ - 15:00
přísálí KD
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY –
revír Babice II

Změna programu vyhrazena,
Sledujte aktuální zprávy na nástěnkách a na
www.Babice.Eu !
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Sport
SPORTOVNÍ KOMISE PŘI RADĚ OÚ INFORMUJE
Rozpis sportovních akcí na rok 2010:
6. 3.
25. 4.
22. 5.
26. 6.
10. 7.
29. 8.
11. 9.
2. 10. nebo 9. 10.

turnaj ve stolním tenise (ping-pong)
cykloturistický výlet
tenisový turnaj – čtyřhra mužů
turnaj v plážovém volejbale
tenisový turnaj – dvouhra mužů
cykloturistický výlet pro zaměstnance
OÚ, členy zastupitelstva, komisí a výborů
tenisový turnaj seniorů – dvouhra
závěrečný burčákový tenisový turnaj

Průběžně:
každé úterý od 17:00 hod. ping-pong v přísálí kulturního domu
každou středu od 1. 11. 2010 – 15. 3. 2011 míčové hry v tělocvičně ZŠ od 18:00 – 19:30 hod.
od 1. 4. – 30. 10. 2010 volný přístup veřejnosti k tenisové zdi u tenisových kurtů
využití sportovního areálu u ZŠ po celý rok
M. Karchňák

V sobotu 6. března se uskutečnil 1. ročník
turnaje ve stolním tenise, kterého se
zúčastnilo 14 hráčů.
Vítězové turnaje:
1. místo:
P. Koukal
2. místo:
P. Lukáš
3. místo:
J. Lanšperk

x

kompletní kosmetické ošetĜení
x speciální kúry dle typu pleti
x ošetĜení oþí
x poradenská služba
x péþe o nohy
x a další služby….
TČšíme se na Vaši návštČvu!
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Na konec
Hody hody doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
v komoře v koutku
na zeleným proutku.
Proutek se ohýbá,
slepička kokrhá.
Dejte ji jísti,
dejte jí píti,
dejte jí semence,
ona snese tři vejce.

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje redakční rada zpravodaje
Jaro/2010
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STALO SE...

14. březen 2010
– Babický slavíček

19. únor 2010 - Společenský ples
KSČM

13. březen 2010 – Perníkový bál

14. únor 2010 - Tradiční dětský
karneval

13. únor 2010 - Společenský ples
SRPDŠ s polonézou žáků 9. tříd

6. únor 2010 - Fašank, končinová zábava s pochováváním basy

23. leden 2010 - Lyžařský zájezd 3. leden 2010 - Tříkrálová sbírka - 31. prosinec 2009 - Půlnoční
v Babicích se vybralo 35.514,- Kč. setkání před OÚ
na Pustevny
Obětavým koledníkům i všem
dárcům děkujeme!
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