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Bílá přikrývka zakryla zemi,
všechno se stříbrem třpytí.
Tak dobře v teple domu je mi,
když hvězdy ve tmě svítí.
Světýlka svíček z oken září,
kol domů vůně perníčků.
Maminka večeři již vaří,
čaj horký čeká v hrníčku.
Až dozní dětí křik a smích
z ulice vrátí se domů.
Přes noc přibude nový sníh
radovat budem se znovu.

Listárna
Stalo se

Tak snad zas za rok!

Zima/2009

zpravodaj@babice.eu

VÁNOČNÍ
SNĚNÍ

Sen o bílých vánocích
jak maloval Lada,
se s probuzením promění –
zas dvůr je plný bláta.

Z historie
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Vážení spoluobčané.
Je tu poslední měsíc roce. Měsíc, který nás naplňuje očekáváním, sváteční náladou a který nás nutí
zamyslet se nad tím, jaké byly měsíce předchozí.
Stejně jako v rodinách hodnotíte uplynulý rok a plánujete do roku nového, stejně tak hodnotí a plánuje naše obec.
Co mě v letošním roce hodně trápí je nebývalý nárůst vandalismu. Byly to poškozené fasády domů,
posprejované chodníky, rozbité vývěsní skříňky. Neustálým předmětem ničení jsou dopravní značky ať
už přímo v obci nebo na cyklostezce. V posledních dnech to bylo poničení zařízení altánu u tenisových
kurtů, rozbitá mechanizace, kterou Povodí Moravy používá při dláždění břehů kanálu či zlomený sloup
telefonního vedení. Narůstající agresivitu vandalů pak dokresluje krádež sportovního vybavení na tenisových kurtech či peněžní hotovosti v ZŠ Babice. Je to smutné zjištění, že jsou mezi námi takoví lidé.
Naopak důvodem k radosti je řada zrealizovaných akcí. Byl opraven kříž před kostelem, nový kabát
dostala obřadní síň a sociální zařízení v kulturním domě. Byla dokončena cyklostezka při hrázi Baťova kanálu či vybudovaná technická infrastruktura v lokalitě Třeskovice II. Mateřská škola se dočkala nového oplocení a celá obec nového rozhlasu. Byla tu také řada dalších drobných oprav a úprav
– nový chodník v Chaloupkách, oprava schodiště před nákupním střediskem a pokračovalo se v opravě
chodníků na hřbitově. Na smuteční síni byla provedena oprava sociálního zařízení a oprava vnitřních
a venkovních omítek.
Nebyly to ovšem jen akce investiční, ale také řada akcí kulturních a sportovních. Jmenovat všechny
by zabralo hodně místě. Za zmínku ovšem stojí vydání publikace 90 let tělovýchovy v Babicích, která
mapuje období od roku 1919 až do současnosti.
Již nyní se připravují akce pro příští a následující roky. Je to např. celková revitalizace zeleně v obci,
zateplení a výměna oken kulturního domu, vybudování přístavu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě nejrůznějších akcí. Bez těchto
obětavců, by se řada akcí vůbec neuskutečnila. A vítaný bude každý, kdo by se chtěl do práce zapojit.
Za sebe vám přeji příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný a dobrý rok 2010.
Miloslav Maňásek, starosta
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OÚ informuje
OBEC UPOZORŇUJE
- poslech ze záznamu - 2357Kč ( cena s DPH)
Dne 3. ledna od 14:00 hod. proběhne v obci
Objednávky se přijímají na obecním úřadě
Tříkrálová sbírka. Věříme, že i tentokrát přivítáte koledníky a svým příspěvkem podpoříte ty, u p. Šurmánkové a to do 15. 1. 2010.
kteří pomoc opravdu potřebují.
Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazV minulosti si řada občanů stěžovala na né vyhlášky č. 4/2003 je zakázáno volné pobíhápoškozování plechových popelnic při svozu ní psů na veřejných prostranstvích, držitel psa je
odpadu. Svozová firma to vysvětlovala tím, že povinen vést psa na vodítku a s náhubkem.
sběrné vozy jsou uzpůsobené na jiný tvar popelPoplatek za psa činí 60,-Kč na kalendářní rok
nic. Proto bylo smluvně dohodnuto, že dojde k
výměně všech popelnic v obci a s platností od a platí se na obecním úřadě.
1. 1. 2010 budou vyváženy jen popelnice plastoPytlový svoz plastů v roce 2010 probíhá kažvé. Popelnice, které si občané doposud zakoupili
zůstávají v jejich vlastnictví. Někteří si stěžují, že dou první středu v měsíci tj. 6.1., 3.2., 3.3., 7.4.,
jedna popelnice jim nestačí. Je ovšem ověřeno, že 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.
4 členné rodině, která odpad řádně třídí, jedna
Letáky či pozvánky na akce do obecních vývěpopelnice dostačuje.
sek je možné vyvěšovat pouze se svolením vlastDomácnosti mají možnost doobjednat si níka a nikoliv svévolným vylepováním zvenku
domácí přijímač pro příjem hlášení místního na sklo vývěsek.
rozhlasu a to ve dvou variantách:
Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 12. 3. 2010.
- přímý poslech – 2119 Kč ( cena s DPH)

REKREACE V BABICÍCH
Domek U Přívozu přivítal první letošní
rekreanty 10. května a s posledními se rozloučil
8. listopadu. Jen s několika malými přestávkami
byl obsazen po celé uvedené období. Celkem se
v něm vystřídalo 89 rekreantů z různých koutů
naší republiky. Byli mezi nimi rybáři, turisté,
cykloturisté a rodiny s dětmi. O tom, že se jim
v domku líbilo, svědčí celá řada pochvalných
zápisů v knize hostů, ale hlavně to, že mnozí
z nich si zarezervovali rekreaci i pro příští rok.
Ještě před zahájením sezóny byla v dom-

ku zrekonstruována koupelna, postaveno další
WC, vybavení bylo doplněno o loď i řadu dalších
drobností ke zpříjemnění pobytu.
Pokud máte zájem i vy nebo vaši známí
strávit dovolenou v babickém domku U Přívozu, neváhejte a včas si pobyt objednejte (telefon
724 149 246).
Nová sezóna bude zahájena na jaře. Aktuální
tabulku pro rok 2010 naleznete na internetových
stránkách obce. A věřte, že se plní velmi rychle.
Obecní úřad

POTŘEBUJEME SE NAVZÁJEM
Říká se, že jak se chováme my ke starším, tak luobčanů měli nejen vážit, ale hlavně se snažit pro
se mladí budou chovat k nám, až my budeme v ně něco dobrého dělat. Zdá se, že babičtí zastupokročilejším věku. Proto bychom si starších spo- pitelé se v tomto směru vydali na správnou cesZima/2009
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tu. Je to nejen postavení Domu s upravitelnými
chráněnými byty (Patnáctky), ale i zřízení pečovatelské služby. Ta v obci pracuje již druhý rok.
Její fungování je závislé z velké části na dotacích
z Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také
na podpoře z rozpočtu obce. Lidé, kteří pobírají
příspěvky na péči, by se neměli ostýchat využívat
našich služeb. Příjmy za tyto pečovatelské služby
v naší obci umožní jejich zkvalitňování po personální i materiální stránce. K získání finančních prostředků se snažíme hledat i jiné cesty.
Například se nám podařilo obdržet 39 000 Kč
z Nadace Děti – kultura – sport. Dotace se použije na nákup jídlonosičů s termoobalem pro strávníky, kterým jsou dováženy obědy.
V současnosti využívá různých pečovatelských služeb 20 občanů a dovoz obědů má
sjednáno 44 občanů. A o jaké druhy pečovatelských služeb je největší zájem? Jsou to například nákupy, pochůzky (k lékaři, do lékárny, na

úřady), pomoc při osobní hygieně, dohled, praní
a žehlení prádla, běžný úklid domácnosti, dovoz
obědů, pomoc při vyřizování příspěvku na péči
a řada dalších. Do budoucna uvažujeme o rozšíření poskytování služeb o sobotách a nedělích.
Pokud budete potřebovat od nás pomoc nebo
radu, neostýchejte se, přijďte nebo zavolejte. Naše
adresa je Pečovatelská služba, Babice 594, telefon
724 149 246. Na Domě s upravitelnými chráněnými byty, kde sídlíme, je umístěna i schránka
důvěry, kterou můžete využít pro své připomínky, dotazy nebo náměty.
Děkujeme obecnímu úřadu a těm, kteří nás
podporují, a všem vám přejeme Vánoce plné
klidu a nový rok plný vzájemného porozumění
a úcty jednoho k druhému. A možná nezapomínejme na to, co praví citát: „Stupeň úcty ke stáří
udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech
národů a kultur.“
pracovnice Pečovatelské služby Babice

Investiční akce
BAŤŮV KANÁL – DLÁŽDĚNÍ BŘEHŮ – na
podzim zahájila firma Povodí Moravy dláždění
břehů. Tentokrát na levém břehu v úseku od přístaviště k Jezerům. Dláždění má za úkol zpevnit
břehy a zamezit jejich vymílání.
CHODNÍKY NA HŘBITOVĚ – také v letošním roce se podařilo provést další část překládky
chodníku. Opravy byly dokončeny po babickou
bránu a v příštím roce se bude pokračovat.
SMUTEČNÍ SÍŇ – byla provedena oprava
vnitřních omítek, obložení venkovního soklu
a částečná oprava poškozené střechy.
KŘÍŽ PŘED KOSTELEM – Oprava byla
financována z dotace Zlínského kraje a to ve výši
65 000 Kč. Zbylý podíl – 30 979 Kč hradila ze
svého rozpočtu obec. Opravu provedl Ing. Zdeněk Habáň.
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Základní škola
PLANETÁRIUM A TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Dne 22. 10. 2009 a 10. 11. 2009 se žáci sedmých, šestá a osmá třída ZŠ BABICE zúčastnili exkurze do Brna. Navštívili jsme Planetárium
se zajímavými programy: Záludná astronomická proč, Jak je to doopravdy a Optika. Pak jsme
z Planetária zamířili do Technického muzea,
kde si žáci prohlédli i s odborným výkladem
expozice starých řemesel, automobilů a jiných
zajímavostí. Žáci na této exkurzi měli možnost
ověřit si v praxi některé poznatky z vyučování.
Exkurze vedli vedoucí Mgr. S. Adamíková a Mgr.
M. Sečen. Děkujeme SRPDŠ za finanční podporu na dopravu.

ADAPTAČNÍ POBYT
Zvláštní název. Skrývají se za ním ale 3 dny
plné her, zábavy, odpočinku.
Ve dnech 4. – 6. 11. 2009 odjeli žáci 6. třídy
do Vsetína – Semetína, kde prožili právě tyto tři
úžasné dny. Příjemné prostředí chaty „Hájenka“,
skvělé okolí, pohodová atmosféra a hlavně pobyt
na čerstvém vzduchu. Většina aktivit se odehrávala venku bez ohledu na leckdy nepříznivý terén.
Při hrách se děti nejen učily pracovat v kolektivu,
vzájemně si pomáhat, být zodpovědný za ostatní, ale zdokonalovaly si i svou tělesnou zdatnost.
Určitě byl tento pobyt pro všechny přínosný.
Na tuto akci dětem výrazně přispěla Nadace
Děti – kultura – sport. Díky.

a vstřícné paní knihovnice z dětského oddělení na nás čekaly s besedou o historii knihovny.
Na závěr nás provedly všemi patry hradišťské
knihovny a my jsme s pocitem příjemně stráveného odpoledne odjeli domů.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V pondělí 23. 11. se žáci 4. ročníku vydali za
deštivého rána linkovým autobusem do Uherského Hradiště na dopravní hřiště. Bubliny na
kalužích předpovídaly, že sluníčko jen tak brzy
nevysvitne. Na dopravním hřišti měli žáci hodinu a půl přednášku o pravidlech silničního provozu. Ke konci počasí dovolilo žákům alespoň
půlhodinu k projížďce na kolech na nově zbudovaném dopravním hřišti.

CRAZY TÝDEN
Ve dnech 23. - 27. 11 se žáci, učitelé i správní zaměstnanci naší školy s chutí zapojili do této
akce, kterou přichystali žáci našich devátých tříd.
V pondělí jsme se nastrojili do proužků, kára
a puntíků. Úterý se neslo ve znamení černé barvy, která slušela všem odrostlejším.
Ve středu odložily ženy a dívky své slušivé
sukýnky a nastrojily se do ryze mužského oblečení. Určitě to měly snazší, protože ženy již dlouhá léta kalhoty nosí úplně běžně. A problémy
jim nečiní ani kravata. Ovšem pohled na našeho
pana ředitele ve společenské, vypasované a sladce
růžové halence vyvolal úsměv nás všech. Náš pan

TAJEMSTVÍ BURIANOVÝCH OBRÁZKŮ
V pátek 20. 11. 2009 jsme se my, žáci 7. tříd,
vypravili do Uherského Hradiště, abychom pronikli do záhad obrázků Zdenka Buriana. Svá
tajemství nám poodhalil v Galerii Slováckého
muzea, kde v současné době probíhá výstava
jeho ilustrací. Paní Markytánová, zaměstnankyně galerie, měla pro nás připravenu zajímavou
a informacemi nabitou besedu o životě a díle
tohoto významného českého ilustrátora.
A aby toho nebylo málo, navštívili jsme
i Knihovnu B. B. Buchlovana, kde velmi milé
Zima/2009
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lové družstvo dívek začalo činnost v říjnu 2009.
Další turnaj je čeká v únoru. Myslím, že holky
z naší ZŠ Babice prezentují tento zajímavý sport
na dobré úrovni a bude se jim dařit v dalších
zápasech. Naše škola spolupracuje s klubem
Snails Kunovice a jeho aktivním členem panem
Milanem Říhou, který je spolu se mnou vedoucím softbalového kroužku.
M. Sečen

NON SHOP DAY

ředitel má smysl pro legraci a i proto ho máme
rádi. Pozadu nezůstala ani jeho zástupkyně, která se hrdě nesla ve slušivém pracovním overalu
i s patřičnými rekvizitami. Bláznivým dnem se
stal čtvrtek, kdy se po škole pohybovaly lidičky
všech možných i nemožných variací oblečení.
Zřejmě nejvydařenějším dnem pak byl pátek.
Děti 1. stupně i jejich učitelé se skvěle zhostili
svého pohádkového dne. Jejich kostýmy oplývaly fantazií. A tak jste mohli potkat vodníky, víly,
princezny, čaroděje, pohádková zvířátka a jiné.
Starší žáci si vytvořili aranžmá hudebních stylů.

V úterý 24. 11. a středu 25. 11. proběhl na
Základní škole Babice Non shop day (přeloženo
Den bez nakupování), který zorganizovali žáci
Zeleného parlamentu. Smyslem této akce bylo
upozornit na to, že máme doma spoustu věcí,
které nepotřebujeme, a které když si je s někým
vyměníme, nemusíme je vyhazovat, ale mohou
ještě někomu sloužit a udělat třeba i radost.
V pondělí 23. 11. žáci shromáždili věci v sále
školy a v úterý o druhé přestávce všechno začalo. Do sálu se nahrnuli žáci z prvního a druhého stupně a mohli si shromážděné věci směnit

SLOVÁCKÉ MUZEUM
Ve středu 25. 11. se žáci 4. ročníku vydali do
pravěku. Exkurze do Galerie Slováckého muzea
skrývala mnohá překvapení. To, že pravěcí lidé
lovili mamuta do vykopané jámy a jedli ho
s koprovou omáčkou, si myslí už asi jen Mach
s Šebestovou. Čtvrťáci se dověděli, že mamut
mohl mít první mládě až v patnácti letech, že se
mu za život šestkrát vyměnily stoličky. Spoustu dalších zajímavostí o pravěku nám vyprávěl
archeolog Slováckého muzea.

SOFTBAL – BABICE
Dne 2. 12. 2009 se naše holky ze 6., 7., 8.
a 9. třídy zúčastnily softbalového turnaje v Kunovicích. I když prohrály s Ostrožskou Novou Vsí,
Tupesy a Luhačovicemi, žádnou ostudu si neudělaly, protože naše dívčí družstvo hrálo zápasy
proti klukům a byly na prvním turnaji. Softbastrana 6
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za babické groše, které dostali výměnou od žáků
DEN SVATÉHO MIKULÁŠE
Zeleného parlamentu. Celé čtyři přestávky se
Tak jako každý rok si žáci 9. tříd připraviv sále školy věci nenakupovaly, ale směňovaly li pro nižší ročníky a děti mateřské školky dne
a podle nadšení žáků to nebyl poslední Non shop 4. 12. 2009 mikulášskou nadílku a povídaní
day.
o tom, kdo vlastně Mikuláš byl a proč má vždy
po boku milé, hodné a laskavé anděly a naopak
BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL
V úterý 24. listopadu se žáci 9. tříd zúčastni- zlé, škodolibé a zlobivé čerty.
Učebna literární výchovy se během jednoho
li Burzy středních škol, která se konala v Klubu
kultury v Uherském Hradišti. Prezentovaly se zde dne změnila z nudné vyučovací místnosti na dvě
nejen střední školy a odborná učiliště z Uhersko- části: nebe a peklo. Žáci se po příchodu uvelebili
hradišťska a Uherskobrodska, ale i ze Zlínska, na připravené žíněnky a dostali k vyplnění bluKroměřížska, Vsetínska a dalších regionů. Žáci diště s tajenkou. Poté se dozvěděli něco o životě
tak měli možnost získat podrobnější informace sv. Mikuláše a jeho pomocníků. Pokud děti byly
o jednotlivých školách, dnech otevřených dve- neposedné a zlobily, čerti je zavedli k nemilosrdřích a přijímacím řízení a mohli si tak ujasnit nému Luciferovi, který se na ty hříšníky podíval
do své knihy hříchů. Když se hodina chýlila ke
volbu dalšího studia.
konci, zahráli si deváťáci s žáky hry.
Během programu, který probíhal ve škole,
VÁNOČNÍ HVĚZDA
Letos se žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci se šest žáků devátých tříd přemístilo do mateřnaší školy poprvé zúčastnili humanitární akce – ské školky, kde byl program poněkud jiný. PrvVánoční hvězda. Jde už o XII. ročník, který pořá- ní dětem zahráli připravené dramatické vystoudá Sdružení Šance. Během měsíce listopadu měli pení s názvem: Jak Mikuláš zvítězil nad čertem
všichni možnost objednat si vánoční hvězdu za Špuntem, které mělo velký ohlas a líbilo se jim.
100,- Kč a přispět tím těžce nemocným dětem, Dále jim žáci rozdali nachystanou mikulášskou
a to konkrétně Dětskému hematoonkologickému nadílku. Aby se děti nějak zapojiliy, zahráli si
oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se s nimi deváťáci hru s andělíčkem. Nakonec všichléčí i jeden žák naší školy. V prvních prosinco- ni společně tancovali. Dětem i paním učitelkám
vých dnech proběhl prodej těchto květin a naše se program velmi líbil.
Této akce se zúčastnili všichni žáci devátých
škola tak přispěla částkou 11.900,- Kč.
tříd, ať už v převleku anděla, čerta nebo MikuVšem, kteří si vánoční hvězdu koupili,
láše.
DĚKUJEME!!!
Program byl ukončen po 4. vyučovací hodině.
Poděkování
patří všem aktérům nejenom za pří1.třída
11 ks
1.100,- Kč
pravu a posléze i úklid třídy, kde se vše odehrálo,
2.třída
9 ks
900,- Kč
ale i za připravený program.
3.třída
8 ks
800,- Kč
4.třída
13 ks
1.300,- Kč
5.třída
11 ks
1.100,- Kč
6.třída
12 ks
1.200,- Kč
7.A
9 ks
900,- Kč
7.B
3 ks
300,- Kč
8.třída
9 ks
900,- Kč
9.A
2 ks
200,- Kč
9.B
6 ks
600,- Kč
Učitelé, zaměstnanci: 26 ks
2.600,- Kč
Celkem:
119 ks
11.900,- Kč
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Knihovna
ZA KRÁSAMI CHŘIBSKÝCH PÍSKOVCŮ A VÝHLEDŮ
Týden knihoven jsme zakončili v sobotu
10. října výletem do Chřibů. Průvodcem se nám
stal student Tomáš Pjevič, který v knihovně
vystavuje svoje fotografie a v dubnu nám velmi
poutavě vyprávěl o svých poznávacích cestách
do Chřibů. Ráno pršelo, výlet jsme chtěli odvolat, ale nakonec se nás na zastávce sešlo osm
– 4 dospělí a 4 děti z turistického kroužku.
V Huštěnovicích přistoupila paní učitelka Marie
Pížová se 2 dětmi, ve Starém Městě paní učitelka
Marie Luxová. Pršet sice přestalo, ale bylo pod
mrakem. Dohodli jsme se tedy, že vystoupíme na

rozcestí u Buchlovic a uděláme jen malý okruh
kolem Smraďavky. Tomáš nám ukáže skály,
o kterých mnoho turistů neví, protože jsou ukryty v lese. Našli jsme velmi krásnou lokalitu Karlova skála – je to soustava pískovcových skal, která pokrývá část vrcholového hřebene v délce asi
60 m, zde děti našly tzv. kešku – poklad schovaný v puklině skály, objevili jsme i nedaleký skalní útvar zvaný Zbojník a vrátili se do Buchlovic.
Teplý čaj v hospodě a příjezd autobusu ukončil
naši pouť po skalách.

KAMENNÁ KRÁSA
Nedávno jsem na zahradě narazila na zvlášt- kráse i těch „nejobyčejnějších“ kamenů, které
ní kámen. Jindy bych se na něj zběžně podívala nás obklopují. Tedy, hlavně to byl jejich sběratel
Mirek Bedáň, který nám
a odhodila jej do kbelíku s odpadem. Ale teď se
nechal nahlédnout do
na kameny dívám jinýma
království svého koníčku.
očima. A to díky výstaZ jeho poutavého vyprávění, kterým dovedl okově, kterou jsem navštívila
mentovat každý vystavený
počátkem října v babickém kulturním domě.
kousek šutru, jak kameny
Výstava, jejíž název byl
nazývá, jsme se dozvěděli
Svět minerálů, nerostů,
hodně zajímavostí. Jako
hornin a zkamenělin, nás
například co je hornina,
dostala blíž ke kamenné
co minerál, jaké vlastnosti
strana 8
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má sádrovec, malachit, křemen a další minerály.
A také i o lokalitách, které jsou sběratelovu srdci
nejbližší a které navštěvuje nejraději.
Tato opravdu velká a pečlivě připravená výstava byla určena nejen širší veřejnosti, ale hlavně
žákům 5. - 9. ročníků Základní školy Babice.
Právě pro ně sběratel připravil i několik mineralogicko-geologických přednášek, kterými výstavu obohatil. Dá se říct, že výstava posloužila
jako malá příprava k osnovám vyučování minima geologie a mineralogie, jež budou ve výuce. Zpestřením bylo promítnutí několika filmů
s mineralogickou tematikou, které byly výborným doplněním přednášek a přiblížily tento
zvláštní svět.
Na besedě se sběratelem, která byla uspořádána před závěrem výstavy, se sešlo přes třicet návštěvníků z Babic a okolí. Kromě obsáhlé
přednášky sběratel ochotně určoval i přinesené
kameny. Bylo to příjemné povídání o světě, který vypadá zdánlivě kamenně, ale ve skutečnosti

je plný života. Proto děkuji za ochotu se s námi
podělit o tuto krásu. A také děkuji knihovnici
Zoji Chodúrové, která byla hlavní iniciátorkou
uspořádání této výstavy i všech besed. Tyto akce
proběhly v rámci Týdne knihoven.
A kdo nemohl na výstavu přijít, má možnost
navštívit na internetu sběratelovy „Stránky plné
kamení“ - www.miroslavbedan.webz.cz
Marie Dostálková

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Již podruhé se knihovna zapojila do celostátní
akce Den pro dětskou knihu. Tentokrát jsme si
pozvali ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka, který pro děti 1. – 5. tříd připravil besedu
Malování pro děti a pro žáky 6. – 9. tříd besedu
s názvem Nehulíme – kreslíme.
Adolf Dudek ilustroval více
než 85 knižních titulů pro děti
a mládež. Knížek s jeho ilustracemi se prodalo už dva
a půl milionu kusů. Je příjemným společníkem s duší dítěte
a zdatným popularizátorem své
práce. Sám o sobě řekl:
„Děti mě stále něčím novým překvapují. Jsou nesmírně
akční a já říkám, že to jsou děti
videoklipové. Znají obrovské
množství věcí, všechno vám
řeknou na rovinu, jsou upřímné, nepřetvařují se jako dospělí. Když se jim něco líbí, dají to
Zima/2009

jasně najevo a nechají vás zažít úspěch. Ve stále
nižším věku vědí stále více věcí, každých pět let
je tu nová generace dětí, které mají ve svých hlavách větší „harddisk“, do kterého se vejde více
informací,“ hodnotí své publikum ilustrátor.
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Vedle tužky a papíru využívá především neotřelých nápadů, intuice a schopnosti empatie, která
mu dovoluje pochopit dětský svět a dělat jej ještě hezčím, než sám o sobě je. „Již třináct let se
této práci věnuji profesionálně. Maluji i patnáct
hodin denně. Inspiraci hledám při svých zábavných interaktivních show, což je vlastně jediný
můj kontakt s mými zákazníky, dětmi. Dalším
zdrojem inspirace jsou mi hory – Beskydy.“
S tvorbou dalších našich současných ilustrátorů knih pro děti a mládež se můžete seznámit na
výstavce v prostorách knihovny ještě celý měsíc
leden 2010.
KNIHOVNA UPOZORŇUJE:
Poslední půjčovní den v tomto roce je pondělí 21. prosince 2009.
Od 22. 12. do 31. 12. 2009 bude knihovna zavřená.
Příjemné a klidné vánoční svátky, pohodové a úspěšné
dny v roce 2010 přeje všem čtenářům knihovnice
Zoja Chodúrová

Spolky
Jdu Slováckem krásným
I my, návštěvníci pořadu souboru Kalina
s cimbálovou muzikou Stanislava Gabriela, jsme
se v sobotu 24. listopadu v babickém kulturním
domě prošli slovem, tancem a písničkou po Slovácku. A procházka to byla milá, bylo se na co
dívat a co poslouchat. Slovem provázel spisovatel
a žurnalista Jiří Jilík, jehož stejnojmenný název
knihy dal podnět k vytvoření tohoto programu.
Cesta začala v oblasti moravsko-slovenského pomezí na Kopanicích, kde upoutaly krásné
a jednoduché kroje v tanci Hrozenském a Obuškovém z luhačovického Zálesí. Přes kopečky
jsme se melodiemi cimbálové muziky ocitli ve
Strání a pak nám taneční skupina Kaliny tancem
Dolněmčanské a Kyjovské ukázala tyto krojově
i tanečně různorodé oblasti.
Z Veselska nás pozdravil v pěkné choreografii taneční pár a v jedné osobě i muzikantská
a pěvecká dvojice M. Hrdinová a D. Šinderbal.
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A odtud to bylo co kamenem dohodíš do Halenkovic, Bílovic a Kudlovic, které jsme procházeli
za zpěvu mužského pěveckého sboru z Kudlovic se sólisty M. Rokytovou a S. Gabrielem st.
A tak jsme doputovali až k nám do Babic.
Tanečníci se předvedli v zajímavě vytvořeném
čísle O víně a rozloučili se tancem Staroměstské,
který upoutal bohatostí tanečních figur a také
pěkným bílovským krojem.
Svoji cestu se souborem Kalina doputovala i její vedoucí Katka Polášková, která se tímto pořadem, jehož byla autorkou, rozloučila se
svou sedmiletou činností v souboru. Po právu
jí patří veliký dík za to, jak dokázala nadchnout
mladé lidi z Babic a okolí pro tanec a pro práci
v souboru. Dokázala vysoko pozvednout úroveň
souboru, za kterou by se nemusel stydět leckterý věhlasný soubor. Díky jejím manažerským
schopnostem soubor získal finance na krojové
Zima/2009
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a technické vybavení a možnosti prezentovat ostrově Macao.
a šířit slávu naší obce na mezinárodních fesKatko, ještě jednou veliký dík za pěkný večer
tivalech ve Strážnici, ve Zlíně, v Rožnově pod a za všechnu Tvoji obětavou práci v Kalině. PřejeRadhoštěm, ve Strání, na Kopaničářských slav- me Ti do Tvojí další tvůrčí práce hodně úspěchů.
nostech, v polské Poznani, ale i v daleké Číně na
Za všechny příznivce folklóru Marie Bilíková.

Kalinka
Mikuláš, čert a anděl patří neodmyslitelně
k předvánoční atmosféře. Všechny děti je nedočkavě vyhlíží, ale zároveň se i trochu bojí.
Stejně to je i u nás – dětí z Kalinky. Když nás
v pondělí navštívila Mikulášská družina, byla,
hlavně v těch nejmenších, malá dušička. Nako-

Zima/2009

nec jsme ale všichni statečně přednesli básničku nebo zazpívali koledu. Za to jsme dostali od
anděla sladkou odměnu.
A představte si, čert nikoho do pekla neodnesl
– nejspíš jsme byli všichni hodní – i vedoucí!
Děcka z Kalinky

strana 11

Babický zpravodaj

Myslivecké sdružení Cerony – Babice
Naše myslivecké sdružení již začalo s přikrmováním zvěře bez ohledu na přívětivé počasí
a nynější vysoké teploty. „Jakmile jde poslední zrno z pole, první zrno musí jít do krmelců“
– toto je staré pravidlo zimního přikrmování.
Naše sdružení se snaží o to, aby měla zvěř plynulý přechod ze své běžné stravy do období zimního strádání. Hlavní část krmení tedy probíhá teď,
v zimě už budeme pouze přikrmovat. Výbor mysliveckého sdružení plánuje krmné dávky a objemy krmiv již v prvním pololetí roku. Jde hlavně
o obiloviny čili jadrná krmiva, krmiva objemová,
jako je seno, a nakonec letniny a krmiva dužnatá. Všechna krmiva je nutné dobře uskladnit, aby
jejich kvalita zůstala stejná i v zimních měsících.
V měsíci listopadu se uskutečnil také hon na
pernatou zvěř, který byl situován hlavně v okolí
řeky Moravy a jejích slepých ramen. Je pravdou,
že byl sloven malý počet bažantí zvěře, ale o to
více se naši členové radovali z ulovených kachen.
Začátek honu začal, jak je již tradicí, v sobotu
ráno a naši členové mysliveckého sdružení, kteří se sešli Na mýtince, se zde setkali také s poli-

cisty Územního odboru z kanceláře pro zbraně
a střeliva – ti jim jednomu po druhém dali dýchnout do přístroje zjišťujícího alkohol v dechu.
Policisté zkontrolovali také platnost zbrojních
průkazů myslivců i jejich zbraně. Všech dvacet
myslivců přišlo na hon s čistou hlavou a s platnými doklady. „Dnes už si snad nikdo nedovolí před nebo během honu pít alkohol. Nestojí to
za to, postihy jsou citelné,“ řekl jeden z myslivců. Hon byl obzvláště náročný, především na
dokonalou organizaci a bezpečné zacházení se
zbraní ze strany lovců, poněvadž v daný den se
nad krajinou zamračilo a drobný déšť držel zvěř
v krytině. Výsledek leče je na danou lokalitu
a přírodní podmínky poměrně slušný. Proto mi
tímto dovolte poděkovat jménem celého našeho
Mysliveckého sdružení Cerony – Babice, všem
zúčastněným střelcům i honcům za bezpečné
zacházení se zbraněmi během celého honu a také
mysliveckému hospodáři a závodčím za bezchybnou organizaci honu.
Jednatel a místopředseda
Mário Mikulka

NIKDY NENÍ POZDĚ
16. listopadu byl ukončen II. běh
počítačového kurzu pro seniory. Od
12. října jsme se pravidelně scházeli každé pondělí v počítačové učebně,
abychom se seznámili se základy práce
na počítači. Pod vedením velice vstřícného ředitele Základní školy Babice
Mgr. Pavla Hubáčka nás to nejen bavilo, ale hlavně jsme se naučili práci
v různých programech včetně používání mailu.
Děkujeme mockrát za ochotu, se kterou se nám „žákům“ pan ředitel věnoval.
A věřte, že v žádném věku není pozdě
s počítačem začít. To můžeme potvrdit.
Absolventi počítačového kurzu
strana 12

Zima/2009

Babický zpravodaj

Kultura a Sport
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Děkujeme všem sponzorům,
kteří svými finančními příspěvky podpořili letošní hody. Hody
jsou finančně nejnáročnější
kulturní akcí roku a to jak pro
rodiny stárků tak pro samotnou
obec a proto je každá podpora
velmi vítaná.
Sponzoři se tak každoročně
nezanedbatelnou částkou podílejí na zachování této kulturní
tradice v naší obci.
V letošním roce to byli: Rehos
s. r. o., Jan Smékal, Hamé a. s.,
Kovobath s. r. o., Ekostav s. r. o.,
Hemar s. r. o., Terosat – Křivák,
SVS Corect s. r. o., Martin Slíva,
Pavel Kortan, Stamos spol. s. r. o.,
Haberl s. r. o., Nábytek Hejda,
Ing. Zdeněk Habáň, Stavebniny
Kodrla, Pomoraví a. s., Gasol
– V. Garguláková.
DĚKUJEME, obecní úřad

…jako by jich maléreček vymaloval…
Tak se dá charakterizovat hodová chasa při
letošních hodech. Hody, hlavně ten první hodový den, poznamenal déšť, ale našim děvčicám
a chlapcom to nevadilo a ani neubralo na kráse
a veselí.
Děvčice v pěkných nových fěrtůškoch, s naškrobenými kadrlemi u rukávců a s turčáky na hlavách
se nésly jak pávice. Maminky, stařenky a tetičky
jim pěkně naškrobily spodnice, našily krajky na
vyšívání a šikovné ruce navázaly turecké šátky.
I když občas někde něco tlačilo, úsměv na tváři to
zamaskoval.
Ani chlapci se nedali zahanbit. Drobnú ciférkú
zdobili hodový průvod a jejich sněhobílé, naškrobené košule v tomto pošmourném počasí zářily do
ulic.
Zima/2009
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Ani jsme je nepoznali, ty naše mladé. Jindy
svým ledabylým krokem a ležérním oblečením
jdou ulicí jako nevýrazné postavy. A hleďme, co
z nich dokáže udělat kroj. Jak si hrdě najednou
vykračují babickými uličkami. Až jim to jejich
mládí závidíme.
Bylo na co se dívat. A kdyby Babicemi v tu
chvíli procházel malíř Josef Mánes, jistě by mezi
mladými našel svoji Verunku Čudovou a Jana
Postavu.

I občanů se sešlo v sychravém počasí požehnaně. Aby se podívali na malé a velké právo, na
hodové dorty a tak trochu si připomněli časy,
kdy toto všechno kdysi prožívali sami. Došli si
poslechnout „říkání“ stárků a stárek, zanotovat
písničku s dechovou hudbou Stříbrňanka, která
již neodmyslitelně patří k babickým hodům.
Jsme rádi babická chaso, že udržujete tuto
krásnou tradici.

PODĚKOVÁNÍ
Letošní první adventní neděli jsme v Babicích
uspořádali výstavku Dárek na památku spojenou
s předvánočním jarmarkem, s rozsvěcováním
vánočního stromu a s mikulášskou nadílkou.
Chtěla bych za kulturní komisi poděkovat Vám,
milí spoluobčané, kteří jste laskavě zapůjčili krásné, mnohdy velmi osobní a historické předměty
pro výstavku Dárek na památku. Výstavka by bez
Vašeho přičinění nemohla vzniknout.
Velký dík patří všem babickým, ale i okolním
lidovým výrobcům a prodejcům, kteří přispěli
svojí rukodělnou prací a výrobky do našeho jarmarku.
Zvláštní poděkování patří ženám – důchodkyním, které po celou dobu trvání této akce
vypomáhaly s prodejem, s hlídáním výstavních
a prodejních prostor a se zajišťováním občerstvení. Právě ony svým milým přístupem k návštěvníkům přispěly k dobré pohodě v kulturním
domě.
Poděkování patří i postavám Mikuláše, anděla
a čerta. Dále firmě M. a R. Rězníček za připravené občerstvení a všem, kteří po technické stránce
připravili sály, výzdobu kulturního domu a okolí.
Poděkování patří i těm, kteří finančním
obnosem přispěli na charitativní účely. Ve výši
2 262 Kč.
Za sebe bych chtěla i moc poděkovat všem
členkám kulturní komise, které svůj čas věnovaly
této náročné akci.
Marie Bilíková
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JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Žít šťastně a v souladu sám se
sebou a svým okolím je přáním
každého člověka. Toho můžeme
dosáhnout harmonizací těla,
mysli a duše. Jednou z cest, která nám pomáhá upevnit fyzické
i duševní zdraví a dále je rozvíjet, je jóga.
Už od září se každé pondělí
setkává skupina žen a pod vedením paní Tkáčové cvičíme jógu.
Tato jednoduchá a efektivní
cvičení přinášejí pozitivní účinky pro každou z nás bez rozdílu věku a zdravotního stavu.
Pokud máte zájem i vy, přijďte, hod. v tělocvičně ZŠ. S sebou si přineste karimatku a vhodné oblecvičíme každé pondělí od 18:30 čení, cena jedné lekce je 50,- Kč.
Zima/2009
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HISTORIE TĚLOVÝCHOVY V BABICÍCH 1919 – 2009
Takto je nazvána publikace, kterou při příležitosti 90. výročí založení TJ Sokol Babice
napsali, jistě s velkými potížemi, starosta Mila
Maňásek a Marušky Dostálková a Šuranská.
Publikace byla slavnostně pokřtěna na setkání babických sportovců a sportovní veřejnosti
15. listopadu 2009.
Bylo velmi příjemné vidět po dlouhé době
bývalé spoluhráče i starší členy Sokola a zavzpomínat na staré časy. V odpoledním programu

nám sportovní mládí ukázalo, že opravdu umí.
Dovoluji si za všechny zúčastněné tohoto pěkného svátku babického sportu poděkovat organizátorům setkání, autorům publikace a taky všem
sportovcům a činovníkům babického sportu
v průběhu dlouhých 90 let a popřát nynější generaci a budoucím generacím hlavně zdraví a hodně úspěchů jak v civilním, tak sportovním životě.
Jiří Litoš

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
v Babicích

PROSINEC 2009
18. 12.
27. 12.
26. 12.
27. 12.
29. 12.
31. 12.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY v ZŠ – 16:00 hod.
SETKÁNÍ U JESLIČEK – 16:00 hod. místní kostel,
vystoupí CHRÁMOVÝ SBOR BABICE a BABICKÁ SCHOLA
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA – pořádá FC Babice
SVAŘÁKOVÝ POCHOD – sraz 8:30 hod. u pošty
PŘEDSILVESTROVSKÝ VEČER - 19:30 hod., Dům zahrádkářů
PŮLNOČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ před OÚ

LEDEN – BŘEZEN 2010
23. 1.
6. 2.
13. 2.
14. 2.
19. 2.
20. 2.
13. 3.

LYŽAŘSKÝ VÝLET DO BESKYD
FAŠANK
PLES SRPDŠ
DĚTSKÝ KARNEVAL
PLES KSČM
ZÁBAVA FC BABICE
PERNÍKOVÝ BÁL

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA,
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH A NA www.babice.eu !
strana 16
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Osobnosti
BABIČTÍ (13)
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.

MILAN RYŠÁNEK
V podzimní dny roku 1979 jsem ještě společně s dalšími spolužáky či spíše spolužačkami
ze základní školy v Babicích měl za sebou první
týdny na Střední ekonomické škole v Uherském
Hradišti. Snad s vyhlídkou, že náplní mého života bude do budoucna například nějaká kancelář.
Ovšem s nástupem teenagerského věku jsem
začal více uvažovat o hlubším smyslu života,
než je jen vydělávání peněz. „Pro sebe jsi nás,
Bože, stvořil a nepokojné je naše srdce, dokud
nespočine v tobě“ – tato slova velikého teologa
sv. Augustina by mohla vystihovat i hledání mého
místa v životě. Vyšel jsem z křesťanské rodiny
a vyhlídkou bylo jednou snad tak dobře fungující
rodinu založit. Ale onen nepokoj stále nabádal
k rozhodnutí jít cestou, kde neminu ten konečný cíl vytýčený Stvořitelem každému člověku.
Zasvěcený život v řeholi by byl tehdy pro mne
jistě tou správnou volbou, ale neměl jsem žádný kontakt a ani povědomí o fungující řeholní
komunitě, jelikož tehdy vládnoucí totalitní režim
zakázal – alespoň formálně – jejich působení.
S touhou po plnějším odevzdání života Bohu se
ale rodila i jiná touha po zprostředkování poznání Boha a jeho dobroty dalším. Jako řeholník bych
pravděpodobně čekal na rozhodnutí představených, abych se začal připravovat na kněžskou
dráhu; teď jsem musel udělat rozhodnutí sám.
Tedy impulz zde byl. Takový prozaický. Když se
blížila maturita, tak tehdejší pan farář František Adamec mi položil otázku: „Tak co, podáme
přihlášku do semináře?“ Má-li to být skutečně
moje cesta, tak ano. Tehdy jsem se ale hlásil i na
Zima/2009

vysokou školu ekonomickou, i když s ohledem
na zamýšlený vstup do kněžského semináře jsem
přípravě na tuto školu nevěnoval pozornost. Snad
proto, že jsem se hlásil na dvě školy, což v té době
nebylo přípustné, snad v tom byly jiné důvody…
tehdy jsem nebyl přijat. Tak mi Fatra v Napajedlech poskytla zaměstnání, kde jsem našel místo
v lisovně dopravních pásů. Na nějakou funkci,
kde bych uplatnil ekonomickou školu, nebylo
tehdy pomyšlení, protože mě čekala základní
vojenská služba. Nebyl jsem, jak mi bylo řečeno,
z tohoto pohledu perspektivní. A tak jsem se do
zeleného taky na dva roky vypravil.
Domažlice. „Upřímnou soustrast. Tam jsem
byl taky,“ popřál mi policista, kterému jsem
odevzdával na hradišťském oddělení VB občan-
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ský průkaz před nástupem na vojnu. O tamním
vojančení by se dala napsat celá kniha. Pro náboženské přesvědčení mě drželi zkrátka. Například na spisovně štábu pluku jsem vydržel tři dny.
Do rozhovoru s politrukem pluku, který mě dal
jedinou otázku: „Vy chodíte do kostela?“ A odpovědí „ano“ jsem si podepsal převelení z velitelské
roty mezi řadové pěšáky.
Ale nelituji toho. Tak jak
jsem z ekonomky skončil
ve výrobě, tak i tady jsem
se lépe cítil mezi řadovými
vojáky. Se závěrem vojny
se znovu vynořila otázka podat si přihlášku do
semináře. A bylo tomu tak.
Když se ve Fatře na dílně,
kam jsem se po vojně vrátil, dozvěděli, že chci odejít
na studia, zavládlo tam jisté rozčarování. Tehdy
už se mnou počítali na
směnového mistra. Ale
myslím, že jsme se rozešli
v dobrém…
Čtyři roky studia na
teologické fakultě a pobyt
v semináři v Litoměřicích
byly přede mnou. Taky
by se dalo o tomto pobytu víc povídat. „Sametová revoluce“, kterou jsme
v litoměřických poměrech jako vysokoškolští
studenti „rozdmýchali“
(byla to pro nás samozřejmost přidat se k pražským
studentům, nejen ze solidarity, ale viděli jsme příležitost napomoci k pádu
režimu, který nám nebyl
kamarádský), napomohla
k návratu do normálních
kolejí. Teologická fakulta se z Litoměřic vrátila
tam, kam od prvopočátku patřila – do Prahy na
strana 18

Karlovu univerzitu. A taky v Olomouci mohla
být znovu obnovena teologická fakulta jako součást tamní univerzity. Jako seminaristi jsme tím
pádem od školního roku 1990 – 1991 byli rozděleni: Praha, Olomouc. V Olomouci jsem dokončil studia a byl vysvěcen na kněze 7. září 1991
současným arcibiskupem
olomouckým Mons. Janem Graubnerem, právě
nastupujícím po zesnulém
arcibiskupu Mons. ThDr.
Františku Vaňákovi, který byl našim světitelem
na jáhenství (nižší stupeň
kněžského svěcení) v únoru toho roku. A tak jsem
byl zase o kousek blíž tomu,
v čem jsem viděl smysl
života a což vyjadřovalo
motto, které jsem nechal
vytisknout na upomínkový primiční (primice –
první mše svatá sloužená po vysvěcení) obrázek:
„Hledejte nejprve Boží království, a (to) všechno
ostatní vám bude přidáno.“ – citát z Písma sv.,
slova Pána Ježíše.
Dvouletou kaplanskou službu jsem absolvoval ve farnosti Místek (město Frýdek-Místek má
dvě farnosti: frýdeckou, náležející do Slezska,
děkanát třinecký, a Místek, který patří na Moravu, děkanát Místek). Tam jsem se blíže seznámil
s babickým rodákem P. Zdislavem Škrabalem,
o kterém, mám dojem, jste se již mohli taky
dočíst v tomto zpravodaji. Když jsem do Místku
přišel, byl P. Zdislav již asi rok po mozkové pří-
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hodě, která ho prakticky upoutala na lůžko. Rád
jsem k němu zašel. Jeho houževnatost i v těžké
nemoci a postižení mě povzbuzovala, inspirovala. Dokud mohl, stále doma sloužil mši svatou,
studoval, psal.
Deset let jsem samostatně jako farář působil
v Boršicích u Buchlovic. Skoro rok vedle této farnosti jsem spravoval Polešovice, po smrti P. Ladislava Smrčka. A v posledních letech mé boršické
anabáze bylo moje působiště i v Kostelanech nad
Moravou, které jsem dostal taky do správy.
Nevím, nakolik moje funkce místoděkana
v hradišťském děkanátu měla vliv na mé následné
ustanovení ve farnosti Konice. Zde bylo zapotřebí obsadit uvolněné místo faráře i děkana zároveň (děkan – koordinátor služby kněží spravujících několik farností sdružených do děkanátu; je
jakousi spojkou mezi biskupem a kněžími daného děkanátu). Neznámé prostředí farnosti i děkanátu – to bylo pro mně poněkud dost… Ale je-li
to přání těch, kteří mě tam chtěli a měli pravomoc ustanovit, tak budiž. Šestý rok svého pobytu
a působení v Konici jsem začal toto léto. Zajíždím
taky do farnosti Jesenec zasvěcené sv. Liborovi
(svátek 23. července), biskupovi, současníkovi
a příteli biskupa sv. Martina (svátek 11. listopadu). Jistě stojí za to navštívit toto poutní místo
vzdálené tři kilometry od Konice. Krásný kostel,

jak říkají místní – „perla Moravy“, byl vybudován
pod dohledem známého stavitele baroka Santiniho. Třetí farnost, která je „moje“, má název Skřípov
u Konice. Obec kdysi v Sudetech, rozlehlá, ale po
odsunu německých obyvatel čítající málo farníků. Děkanát prodělal za mého působení změnu,
a to tak, že se nám pěkně rozrostl (ne mou zásluhou, ale v rámci reorganizace). Sousední děkanát
litovelský byl zrušen a část farností byla přičleněna do konického. Ten teď čítá 23 farností, které
spravuje 8 kněží – oproti původním 16 farnostem
a 4 kněžím.
A na závěr snad jen takovou zajímavost.
V Místku přede mnou působil P. Škrabal, rodák
babický. V Konici mě v kněžské službě předešel
P. Jan Gacík, který taky před tím sloužil v Boršicích u Buchlovic, kde jsem ho rovněž navštívil v
době svého rozhodování ke kněžství. V děkanátu
konickém jsme byli spolu s P. Františkem Čevelou, rodákem babickým.
Oba moji rodáci mi byli vzorem věrnosti povolání a vytrvalosti v kněžské službě, kdyby měli
„padnout“, tak museli sloužit. Ohromná houževnatost těchto generací kněží je inspirující...
V říjnu oslavil Milan Ryšánek 45 narozeniny –
dodatečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.

SrdeþnČ vás zveme do novČ otevĜené prodejny

DOBROTY U CESTY,
kterou najdete v Babicích naproti lékárny.
OtevĜeno máme:

x
x
x
x

pondČlí
úterý-pátek
sobota

od 13:00 hodin do 16:30 hodin
od 7:30 hodin do 16:30 hodin
od 7:30 hodin do 11:00 hodin

A co u nás nakoupíte:
Tradiþní Slovácké koláþky
x
Trubiþky
x
Bagety
x
Medovník
x

Chlebíþky
Víno
Cukrovinky
A Ĝadu dalších dobrot

Pro odbČr vČtšího množství pĜijímáme objednávky na telefonu: 602765212
Od ledna 2010 bude zaveden prodej denního tisku.
TČšíme se na vás.

Zima/2009
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Z historie
Z FARNOSTI
V červenci tohoto roku došlo v naší farnosti
k velké změně. Po sedmnácti letech přestal být
jejím duchovním správcem P. Zdeněk Zlámal
a jako nový administrátor přišel P. Dr. Mariusz
Sienkowski.
Během příprav tohoto článku do zimního čísla Babického zpravodaje se ukázalo, že podobný záměr měly také redaktorky Huštěnovského
zpravodaje Alena Bazalová a Marie Hoferková,
jejichž příspěvky vyšly v podzimním čísle Huštěnovského zpravodaje. Jelikož jsou napsány
podrobně a velmi čtivě, s laskavým souhlasem
autorek je využíváme a doplňujeme několik údajů, které nám sdělil pan farář Zlámal.

P. Zdeněk Zlámal
P. Zdeněk Zlámal se narodil 10. 5. 1940 v Žeravicích
u Kyjova, vyučil se elektrikářem v tehdejším národním
podniku Svit Gottwaldov
(Zlín), kde také v letech 1957
– 1959 vystudoval dvouletou
elektrotechnickou průmyslovou školu pro mistry. Po
absolvování základní vojenské služby mezi lety 1959 – 1961 pracoval v ZPS
Zlín. Posléze se přihlásil k večernímu studiu na
gymnáziu v Gottwaldově, kde v roce 1969 maturoval (spolu s ním úspěšně odmaturovali další
3 z celkem 25 uchazečů). V témže roce odešel do
kněžského semináře v Olomouci a na Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci.
22. června 1974 byl v Olomouci vysvěcen na kněze a primici slavil jak v Žeravicích, ve svém rodišti,
tak ve Zlíně, který se mu před vstupem do semináře stal na dlouhá léta domovem. Od 1. 7. 1974
začal působit v duchovní správě. Nastoupil
jako kaplan do farnosti Příbor u Ostravy a ještě
v témže roce se stěhoval do Hranic na Morastrana 20

vě. Zde zůstal pouze 3,5 roku, a protože odmítl
podepsat vstup do kolaborantského hnutí Pacem
in terris, byl přesunut do pohraničních farností
Lichnov u Bruntálu, Sosnová a Zátor, kde působil
celkem 11 let. Před příchodem k nám se 3 roky
staral o farnosti Želechovice a Provodov a od
1. července 1992 byl ustanoven duchovním
správcem u nás. Staral se o tři farnosti – v Huštěnovicích, Babicích a Jankovicích. Zde setrval, jak
už bylo uvedeno, nejdéle – celkem 17 let.
Během jeho působení proběhlo několik velkých změn a oprav – zmínit lze například pořízení nových varhan, nejnovější úpravou pak
byla výměna oken babického kostela. Po mnoha
letech také z jeho iniciativy proběhla v Babicích
příprava na biřmování.
Na začátku letošního roku zdravotní stav panu
faráři Zlámalovi již nedovoloval uskutečňovat
další plány a kněžské působení v naší farnosti.
V polovině července se z Huštěnovic přestěhoval do svého rodiště v Žeravicích u Kyjova. Spolu
s ním odešla i jeho vlídná a moudrá paní hospodyně MUDr. Magda Ženčáková.
V letošním roce obdržel P. Zdeněk Zlámal
ocenění od olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera, který jej jmenoval arcibiskupským radou.
Děkujeme otci Zdeňku Zlámalovi za všechno,
co pro farníky svěřených farností vykonal, a přejeme více zdraví a všechno dobré.

P. Dr. Mariusz Sieknowski
P. Sieknowski odpověděl huštěnovským
redaktorkám na několik otázek:
Podle přízvuku slyšíme, že Čech nejste.
Můžete
prozradit
odkud pocházíte?
Zima/2009

Babický zpravodaj
Narodil jsem se v Polsku. Pocházím ze čtyř
dětí, mám dva bratry a sestru. Já jsem z nich nejstarší.
Kdy jste se rozhodl, že budete knězem?
Ke kněžství jsem se rozhodl během studia
medicíny ve Varšavě. Původně jsem
chtěl odjet na mise do
Zambie nebo Ugandy.
Ze zdravotních důvodů mě mí představení
odjezd nedoporučili
a nedovolili. V roce
1991 jsem přišel do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1993 jsem přijal jáhenské svěcení a v roce 1994 jsem z rukou arcibiskupa Jana
Graubnera přijal kněžské svěcení. Mám ukončenu pedagogickou fakultu ve Wroclavi (Mgr.),
ukončil jsem studium práv v Lublinu (Dr.), a jak
jsem dříve řekl, teologickou fakultu v Olomouci
(Mgr.).
Kde jste působil, než jste začal sloužit v naší
farnosti?
1994 - 1995 Valašské Klobouky
1995 - 1996 Jezernice u Hranic
1996 - 2003 Píšť
2003 - 2005 Wroclaw
2005 - 2006 Bílavsko
2007 – 2009 Klenovice
2009
Huštěnovice, Babice, Jankovice

problém jde vyřešit. Jsem ve farnosti proto, abych lidem pomáhal. Dveře fary jsou pro všechny
lidi otevřeny.
Myslíte si, že se mladí lidé začínají přiklánět
k víře?
Zajímá mne práce s mládeží a nikdy jsem
s mladými lidmi problémy neměl. Ve farnostech,
kde jsem působil, mně lidé spíše přibývali, nikdy
neubývali.
Blíží se Vánoce. Těšíte se?
Vánoce miluji. Dělám vždy vše proto, aby se
v době vánoční lidé v kostele cítili jako v pohádce.
Chtěl byste něco vzkázat našim občanům?
Poznáváme se společně. Jsem tady pro vás, nejsem
tu Pánem Bohem, jsem tu knězem. Musí zde být
důvěra z obou stran. Lidé se kněze nesmí bát.
Prozradíte nám kontakt na Vás?
Telefonní číslo pevné linky na faře je
571 141 171. V nutných případech, v době mé
nepřítomnosti, se mohou lidé obracet na starosty
obcí, kterým jsem svěřil číslo mobilního telefonu.
Děkujeme P. Sienkowkému za otevřenost, vstřícnost a krátké představení. A přejeme, aby se cítil
mezi farníky Babic, Huštěnovic a Jankovic dobře.

Jaké jsou Vaše koníčky?
Rád vařím, v kuchyni mne nikdo neoblbne.
Mezi mé speciality patří dršťková polévka, guláš
nebo polský bigos. Co opravdu nemusím, jsou
knedlíky. Dlouhá léta podporuji Hamé, protože
kupuji jejich výrobky, a to již dávno předtím, než
jsem nastoupil do zdejší farnosti.
Říká se, že všichni jsou hříšní,
Květinářství FIALKA
každý má nějakou tu chybičku. Víte
na Ceronech rozšiřuje sortiment zboží
o té své?
o hrnkové a řezané květiny.
Nejsem člověk dokonalý a o té své
chybičce vím. Velmi rychle mluvím.
Otvírací doba: pondělí - pátek 9:00 - 16:30 hodin
Čeho byste chtěl v naší farnosti
sobota
9:00 - 12:00 hodin
dosáhnout?
Telefon:
777 775 368
Chtěl bych, aby mezi lidmi panovaly normální mezilidské vztahy. Každý
Zima/2009
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LÍPA SVOBODY
Letos na jaře uplynulo již devadesát let, kdy naši
otcové, stařečci a prastařečci vysadili v naší vesnici
pamětní lípu.
Byla to jistě radostná událost, válka byla ukončena, mrtví byli oplakáni a s radostí byli vítáni ti, kteří
se vrátili. Bylo potřeba žít a pracovat dál.
Rok 1919 byl prvním rokem naší mladé Československé republiky. V této době bylo v Babicích
zhruba 220 domů včetně těch na Ceronech. Kolik
mužů bylo povoláno do války, to už bychom těžko
spočítali. Co ale víme jistě, že domů se jich nevrátilo
33 a další tři zemřeli na válečné útrapy. Jaká asi byla
nálada v jednotlivých rodinách, v těch, kde se vrátili otcové nebo synové? Jistě to byla veliká radost!
Těm, kteří se z této války nevrátili, spoluobčané ze
sbírek vystavěli pomník se jmény a fotografiemi,
aby nebyli zapomenuti a budoucím generacím aby
pomník připomínal nesmyslnost války.
Lípy Svobody se sadily nejen v naší obci, ale i jinde na území tehdejšího Československa. V Babicích

byla první lípa zasazena vedle Vrankového humna
u č. p. 1. V té době byl starostou Josef Vranka právě
z tohoto domu. Lípu sázely děti ze školy. Tato lípa
však nevydržela dlouho a uschla. Nynější lípa byla
znovu vysazená na stejném místě. Loni však do ní
uhodil blesk a lípa již znovu neopukla.
Na podzim byla stará lípa pokácena. Její dřevo
bude zpracováno dle uměleckého návrhu Jiřího
Salajky.
Na stejné místo byla vysazena nová lípa Svobody, a to symbolicky dne
28. října – v den vzniku samostatného československého státu.
Znovu tak bude živou
připomínkou nesmyslnosti války a předčasně
ukončených lidských
životů.
OB-FN
NovČ otevĜená prodejna

Zubní ambulance
MUDr. J. Černý, informace pro
neregistrované pacienty:
Nábor nových neregistrovaných
pacientů byl dočasně pozastaven.
Případní zájemci se mohou kontaktovat v prvním týdnu měsíce
března (od 1. – 5. 3. 2010). Pouze
v těchto dnech bude naše ordinace
zase přijímat nové pacienty.
Děkujeme za pochopení.
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ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ v Babicích
(v objektu bývalého Rybolovu)
se tČší na návštČvu každého z vás.
Zhotovíme matrace na míru dle pĜání zákazníka.
V nabídce jsou také zdravotní pamČĢové polštáĜe.
Informace na telefonu 604 281 354.
Dále nabízíme:
x Výrobu krycích plachet na míru
x Výrobu solárních plachet na bazény
x TČsnČní do oken a dveĜí
x Fólie
x Pytle na odpad
x Ubrusy
x PláštČnky
OtevĜeno máme:
PondČlí - Pátek
9:00 - 17:00 hodin
Sobota
9:00 - 11:30 hodin
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Listárna
PODĚKOVÁNÍ
Čas předvánoční neznamená jen přípravu svátků, ale neodmyslitelně k němu patří i různé humanitární akce. A je chvályhodné, že v Babicích se do
nich zapojuje stále více lidí. Důkazem toho bylo
248 kusů prodaných vánočních růží. Výtěžek z prodeje této typické vánoční květiny je věnován hematoonkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní
nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V Babicích se o prodej vánočních
hvězd stará již desátým rokem paní Marie Kročová, která nám řekla: „Letošní rok byl opravdu
rekordní. Vždyť jen v babické základní škole si
květinu zakoupilo téměř 120 žáků a zaměstnanců.
Jménem Sdružení ŠANCE (Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí)
děkuji všem, kteří pomohli dobré věci.“ Peníze
budou využity k vybavení nemocničního prostředí
výše uvedeného oddělení, aby co nejvíce připomínalo domácí atmosféru.
Marie Dostálková
TŘETÍ VÁNOCE V NOVÉM DOMOVĚ
Čas našeho života velmi rychle ubíhá. Vůbec
se to nezdá, ale my, v naší Patnáctce, oslavíme
v novém domově již třetí vánoce. Za dobu našeho společného bydlení, se z nás stala taková větší
rodina. Ani ve snu bych si nepomyslela, že budu žít
podzim života v takovém prostředí a tím nemyslím
jen naše pěkné bydlení, ale hlavně kolektiv, jaký se
zde sešel. Víme o sobě všichni všechno, když jsme
se museli navzájem určitý čas poznávat, protože
ne všichni jsme byli babickými občany. Teď, když
jsme spolu, jsme babičáky.
Dovedeme se vzájemně pobavit, veselit, ale

někdy si postěžovat, povědět o tom, co nás nebo
naše blízké trápí. Mohu říci, že se máme dobře a
již se všichni těšíme nejen na vánoční svátky, ale
i na společné oslavy Silvestra a přání všeho dobrého v novém roce.
Naše spokojenost není však odvislá jen od nás,
bydlících, ale i od našich dobrých a milých pečovatelek. I když jsme zatím většinou soběstační,
poskytují nám dobré služby, které již všichni dobře nezvládáme. Starají se i o to, aby nám nebylo
smutno a tak si na nás vymýšlejí různá zpestření,
která se nám někdy moc nelíbí – například pravidelná cvičení. Občas si společně procvičujeme naše
mozkové závity, různými testy ověřujeme znalosti. Připravují pro nás i mnohé užitečné přednášky
o tom, jak žít a pečovat o sebe v seniorském věku.
A tak bych chtěla za všech nás deset, poděkovat za
dosavadní práci a vždy veselou náladu paní Dostálkové, Vondrů, Vaverkové i Alence Lesové, která
s námi strávila řadu měsíců.
Práce mají „děvčata“ opravdu hodně, vždyť
nemají jen nás, ale po celé obci pečují o občany,
kteří to potřebují a po celé obci rozvážejí obědy.
A to nás trápí. Za každého počasí, hlavně v dešti,
zimě, sněhu, tak těžce táhnou za kolem káru s jídlonosiči. Nedá se to vyřešit? Ptám se nejen já, ale
i ostatní.
Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodin a hlavně pevné zdraví
do nového roku.
Za celou Patnáctku Anežka Kolářová

Poklidné prožití vánočních svátků,
do nového roku pevné zdraví
a hojnost dobrých dní
přeje
redakční rada zpravodaje
Zima/2009
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STALO SE...

Klub důchodců- 3. prosinec 2009 - povídání o adventu, ukázky vánočních vazeb předvedla Radka
Batůšková. 5. listopad 2009 – ukázky masáží. 1. říjen 2009 – vyřezávání dýní, společenské hry

15. listopad 2009 - oslava 90 let
29. listopad 2009 - zahájení výstavy Dárek na památku a vánočního tělovýchovy v Babicích, křest knihy
jarmarku, rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou pro Historie tělovýchovy v Babicích
děti
1919 - 2009

14. listopad 2009 - vítání
občánků v obřadní síni OÚ
Slavnostně byli do života vítáni:
Kristýna Kočičková, Daniel Vlachynský, Anna Vejrostová

17. - 18. říjen 2009 - Slovácké
hody s právem
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10. - 13. listopad 2009 - Knihovnické lekce pro děti 1. - 9. tříd
ZŠ Babice

24. říjen 2009 - Jdu Slováckem
krásným - vystoupení KALINY

12. - 14. říjen 2009 - Bazárek

9. 10. – Týden knihoven -Setkání
broučků a berušek - lampiónový
průvod
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