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Podzim
Ulétlo léto do kraje
ukrylo slunce do mraků,
podzim melodii tesknou hraje
dny zkrátí, nocím čas delší přihraje.
Školy i školičky vrata rozevřely
šum, smích se ve zdech roztančil.
Vlaštovky na drátech píseň dopěly
paletu barev malíř v sadech rozprostřel.
Poslední plody z polí stromů
hospodář sklízí s podzimem.
Víc pospícháme do svých domů
až ve zdech teplých sebe ukryjem.
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USNESENÍ č. 19/2009
z jednání zastupitelstva obce ze dne 3. 9. 2009
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I.
II.

6. Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
III. U k l á d á:
Bere na vědomí
1. Informace v bodě 3, 8, 9 a 10 zápisu
s t a r o s t o v i:
S c h v a l u j e:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody
1. Návrh obecního znaku a vlajky
ve studních
2. Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj
v š e m z a s t u p i t e l ů m:
1. Podílet se na přípravě a organizaci akcí
Baťova kanálu za rok 2008
3. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy
pořádaných obcí a aktivně se jich účastnit,
4. Změnu zřizovacích listin MŠ a ZŠ
aktivně se zajímat o dění v obci.
5. Projektový záměr vybudování přístavu
Babice

OÚ informuje
POZNEJ SVÉHO POLICISTU
V duchu reformy Policie ČR, kde je jedním
z pilířů snaha o lepší spolupráci Policie ČR se
státními orgány, samosprávou a hlavně veřejností, zpracoval územní odbor vnější služby v Uherském Hradišti projekt „POZNEJ SVÉHO POLICISTU“. Cílem projektu je vystoupení policistů
z anonymity a jejich představení občanovi
a veřejnosti. Cílem je efektivně a masivně oslovit
veřejnost, aby občané žijící v konkrétní lokalitě, ulici či obci, mohli rychle a efektivně získat
potřebné informace, radu nebo pomoc. Taktéž
je možné tímto jednoduchým způsobem navázat
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e-mailový, telefonický a osobní kontakt s příslušným policistou. Vychází se ze skutečnosti, že
lidé se cítí dobře tam, kde se mohou vzájemně
spolehnout jeden na druhého a k tomu je nutná
snadná komunikace. Územně odpovědným policistou pro obce Babice, Huštěnovice, Kudlovice
a Sušice je prap. Marek Chytil, tel.: 974 678 651,
e-mail: uhoop@mvcr.cz
Policie ČR od začátku letošního školního
roku dohlíží také na bezpečnost dětí při cestě do
školy.
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OBECNÍ ZNAK A VLAJKA
První písemná zmínka o existenci obce
Babice pochází z roku
1220. Až do roku 1784
byla majetkem velehradského cisterciáckého kláštera. Obec měla
v minulosti čistě zemědělský charakter.
Návrh nového obecního znaku a praporu zpracoval Miroslav
Pavlů. Vzhledem ke

stereotypní obecní pečeti se symbolikou vinařství, přesto, že si ji někteří občané přáli v novém
znaku zachovat, upřednostnil autor zdejší ovocnářskou tradici. Vinný hrozen nahradil motivem
jablka a hrušky, jak samostatných ratolestí s plody, tak v klasické heraldické stylizaci, vyrůstající
z části kmene. Polohu obce při řece Moravě symbolizují vlnitá břevna. Příslušnost k velehradskému klášteru symbolizuje opatská berla. Barevné
řešení červeno-modro-stříbrná bylo převzato
z erbu moravského markraběte Vladislava Jindřicha, zakladatele velehradského kláštera.

SETKÁNÍ BABIC
Již tradičně se v měsíci červnu pořádají setkání obcí s názvem Babice. V loni se přidaly ještě
Babice u Varšavy a tak se toho letošního devátého setkání zúčastnilo obcí jedenáct.
Setkání zaštítilo město Kelč,
jehož jsou Babice osadní částí.
Samotné Babice se rozkládají
na rozloze 236ha a mají zhruba 120 obyvatel a od Kelče jsou
vzdálené asi pět kilometrů.
A stejně jako loni i letos se
část naší výpravy vydala na cestu již ve čtvrtek a na kolech. Projíždíte-li na kole hostínsko - vsetínskými vrchy máte možnost
kochat se nádhernými pohledy,
ale při šlapání do kopců, kdy
zjišťujete, že vám neustále ještě
nějaký ten převod na kole chybí,
oceníte i naši rovinu.
Přesto jsme se na kolech dostali až do Brusné,
na Hostýnek a další den za vydatného deště do
Kelče. Ubytovaní jsme byli na zámku, který dnes
slouží jako učňovské středisko a internát. Večer
pro nás místní připravili setkání u bowlingu.
V sobotu pak probíhalo už samotné oficiální
setkání. Přesto, že nebylo nejtepleji a sem tam
Podzim/2009

spadlo i pár dešťových kapek, vítala nás veselými
pochody uniformovaná železničářská dechová
hudba z Valašského Meziříčí. Po společné snídani a uvítání předsedou osadního výboru panem Tomáškem
následovala krátká bohoslužba v místním kostelíku. Po ní
pak přišla ukázka hasičského
zásahu. V obci se totiž tomuto
koníčku věnují závodně. Odpoledne pak následovala návštěva
gobelínky ve Valašském Meziříčí a skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm. V rámci večerního
programu pak zástupci jednotlivých obcí seznámili s tím, co
se jim za uplynulý rok podařilo
a co plánují do dalších let. Polské Babice u Krakova a u Varšavy nás pak na další dva ročníky
setkání pozvaly k nim. Když
jsme v neděli na kolech odjížděli zpět, dělali si
z nás Babičáci od Svitav legraci, že jsou zvědaví, jak na těch kolech narok pojedeme do Polska.
My jsme si pak zpáteční cestu ještě okořenili návštěvou Helfštýna.
164 km – to byla vzdálenost, kterou jsme při
své cestě na kolech urazili.
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OBEC UPOZORŇUJE
Je smutné, že se mezi námi neustále nacházejí takoví, kterým činí potěšení ničit to, co druzí pracně zbudují. Stává se žel pravidlem, že vás
v každém zpravodaji informujeme o řádění vandalů. Není tomu jinak ani tentokrát.
V noci z 10. na 11. srpna došlo v úseku Spytihněv – Babice k poškození značek na cyklostezce,
vyvrácení reklamních cedulí a jejich naházení do
kanálu. Dále bylo poškozené zařízení u Rybičky,
květinová výzdoba, lavice. U hřbitova to pak byl
stojan na kola postavený přes cestu a zasypaný
odpadem z kontejneru. Taktéž byly vylomeny
dopravní značky označující autobusové zastávky. Peníze a práce, které musely být vynaloženy
na uvedení věcí do původního stavu, mohly být
využity jinde a jinak.
Nikomu by nemělo být jedno, co se kolem něj

děje. Protože příště to může být vaše zahrádka,
váš truhlík s muškáty, váš dům...
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.
Poplatek za psa činí 60,-Kč na kalendářní rok
a platí se na obecním úřadě.
Pytlový svoz plastů probíhá každou první
středu v měsíci tj. 7. 10., 4. 11., 3. 12.
Obec Babice nabízí k pronájmu reklamní plochy na hřišti Opavia. Zájemci se mohou informovat na tel. 572 585 061.
Letáky či pozvánky na akce do obecních vývěsek je možné vyvěšovat pouze se svolením vlastníka a nikoliv svévolným vylepováním zvenku
na sklo vývěsek.
29. června - Rada obce schválila finanční dar
ve výši 20 000,-Kč pro obec Jeseník nad Odrou
postiženou letošními povodněmi.
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
4. 12. 2009

Mateřská škola
Zahrada babických skřítků
V neděli 6. září 2009 se v mateřské škole Babice uskutečnilo slavnostní zakončení projektu
rekonstrukce oplocení zahrady mateřské školy
Babice Zahrada babických skřítků v ohrožení. Na
projekt obec ve spolupráci s mateřskou školou
získala dotaci MMR ČR z programu Obnova
venkova z dotačního titulu č. 2 „Zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci.“
Akce se zúčastnili pan Ing. Jiří Stodůlka,
generální sekretář KDU-ČSL, který v době
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podávání naší žádosti o dotaci z programu MMR
na tomto ministerstvu zastával funkci 1. náměstka, paní Ing. Nagyová - autorka projektu, pan
Ing. Rada - zpracovatel žádosti o dotaci, pan
starosta Miloslav Maňásek a 60 přítomných dětí
a rodičů a zaměstnanců mateřské školy.
Po slavnostním zahájení vystoupili čerství
absolventi mateřské školy Babice s pohybovovu
etudou na téma Skřítci a následovalo loutkové
představení O třech prasátkách v podání divadla
pro děti Řád červených nosů.

Základní škola
Nový školní rok 2009/2010 jsme přivítali
v úterý 1. září 2009 v areálu U Střešně. Pan ředitel
Mgr. Pavel Hubáček a pan starosta obce Babice,
Miloslav Maňásek, popřáli našim žákům a pedagogům úspěšný školní rok. Pro 21 žáčků, kteří
nastoupili do první třídy k paní učitelce Mgr.
Pavlíně Drábkové, přišli žáci devátých ročníků
a odvedli je poprvé do jejich třídy. Novým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a v notýsku nosili domů rodičům jen samé jedničky.

V novém školním roce 2009 /2010 čeká žáky
naší školy spousta akcí, které obohatí jejich výuku a přispějí k rozvoji jejich osobnosti.
Připomeňme si některé akce, které proběhly
v minulém školním roce.
Kulturní:
výchovné koncerty ve Zlíně a v Uh. HradišPodzim/2009

ti, vystoupení Ziggyho Horvátha Složme si hit,
divadelní představení Gotika v sále školy, Vánoční dílničky, Mikuláš, Rozsvěcení Vánočního stromu, třídní vánoční besídky, společná besídka se
ZUŠ Napajedla, výstava betlémů, předtančení na
plese SRPDŠ, zimní karneval školní družiny, dílničky školní družiny, pasování žáků 1. a 2. ročníku na čtenáře, prodejní výstava knih
Besedy a přednášky:
se zástupci středních škol v našem regionu,
s politickým vězněm, Africké bubnování s obyvateli Jihoafrické republiky, interaktivní přednášky
Poradny pro ženy v rámci inimálního preventivního programu
Exkurze:
Archeoskanzen Modrá, Sady, Planetárium
v Uh. Brodě i v Brně, Osvětim, firma Kovosteel
St. Město, Vídeň, Praha, Okresní soud
v Uh. Hradišti, OÚ Babice, zeměpisná exkurze
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o Brazílii v otrokovické besedě, Kněžpolský les,
líheň Spytihněv, Středisko ekologické výchovy
Hostětín
Návštěvy:
přehlídky středních škol ve Zlíně, pracovního
úřadu v rámci přípravy na správnou volbu povolání, dopravního hřiště v Uh. Hradišti, Aquacentra St. Město, knihovny v Babicích
Soutěže:
ve sběru starého papíru, Přírodovědný klokan,
Soutěž zručnosti na SOŠ Mojmír, Matematický
klokan, Pythagoriáda, Poznej a chraň, testování
žáků 9. tříd sciotesty
Olympiády:
v českém jazyce, matematice, zeměpise, dějepise

Sportovní soutěže:
Babická laťka, fotbalový turnaj Coca Cola
Cup, Mc Donald Cup, školní turnaj ve florbalu,
turnaj ve vybíjené, sportovní olympiáda
Pobyty:
adaptační pobyt žáků 6. ročníku na Slůňákově, lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku na Kohútce, výchovně vzdělávací pobyt 8. ročníku v CEV
Rychta Krásensko, škola v přírodě pro I. stupeň,
školní výlety
Další akce:
Barevný týden, Den otevřených dveří, Českomoravské kutálení s družební školou Malšice, projektový den Den s krajem, Mišš a Miššák školy

Den s mým krajem
Dobrou tradici na naší škole už mají tzv.projektové dny. Díky nim se naši žáci už seznámili
s důležitými informacemi o čaji – kde se pěstuje,
jaké jsou jeho účinky, jak správně připravit chutný čaj atd. Další z projektů byl věnován Africe.
Žáci se dověděli zajímavosti o způsobu života,
zvycích tamních lidí, ochutnali ukázky stravy.
V loňském školním roce byl tento projektový
den věnován našemu kraji. Jako již tradičně ho
připravili žáci 9. tříd. V jednotlivých učebnách,

v sále školy i v kuchyňce pronikali do tajů života
našich předků. Dověděli se něco z historie kraje, seznámili se s nářečím, poznali součásti kroje
a také si zazpívali písničky a zatančili si při skutečné cimbálové muzice. V kuchyňce se smažily
„patenty“ a bylo vidět, že dobré jídlo nemusí být
jenom od McDonald´s. Projektové dny se na
naší škole setkávají vždy s příznivým ohlasem.
Jsou tak velmi pozitivním zpříjemněním školní
výuky.

Nabídka kroužků ve školním roce 2009/2010:
Aerobic
Angličtina hrou 2. - 3. tř.
Angličtina trochu jinak 3. – 5. tř.
Divadelní 1. – 5. tř.
Dramatický 1. – 8. tř.
Chytré hlavičky 4. – 9. tř.
Keramický 2. – 8. tř.
Kytara bez not 3. – 9. tř.
Němčina 4. – 5. tř.
Pěstování subtropických rostlin 1. – 9. tř.
Počítače 3. – 4. tř.
Sportovní 1. – 3. tř.
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Sportovní 4. – 5. tř.
Turistický 5. – 9. tř.
Výtvarný 1. - 3. tř.
Zelený parlament 4. – 9. tř.
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Knihovna
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Den pro dětskou knihu
Milí spoluobčané,
Místní knihovna Babice pořádá pro děti
1. prosince 2009 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU s ilustrátorem Adolfem Dudkem.
Součástí této akce bude i výstavka ilustrátorů dětských knížek.
Jistě se i u vás najdou krásně ilustrované dětské knížky, které byste mohli na výstavku zapůjčit. Nejstarší vydaná dětská ilustrovaná knížka
bude odměněna novou knížkou. Předem moc
děkuji za pomoc.
Knížky můžete nosit do knihovny do
27. listopadu 2009.
Zoja Chodúrová - knihovnice
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Osobnosti
Vzpomínání
Titulem Perla Zlínska 2009 se od letošního června pyšní Slovácký koláček, který získal významné ocenění v této soutěži. Slovácký
koláček se sice peče v sušické pekárně, ale jeho
recept pochází od paní Marie Čevelové z Ceronů.
Původní recept používaly babické kuchařky při
pečení koláčků na Krájance. Recept se postupně
měnil a vyvíjel až do podoby, kterou mu dala paní
Čevelová. A právě tento recept předala své dceři
Aleně a vnučce Lence. Ty si jej nechaly patentovat, takže Slovácký koláček má svou ochrannou
známku a dostává se do podvědomí stále širšího okruhu zájemců. Paní Čevelová předala tedy
recept do dobrých rukou. Ona sama ukončila
v tomto roce svou činnost na Krájance, kde vařila
a pekla při nejrůznějších slavnostních příležitostech od roku 1985 a patří jí jistě poděkování za
poctivou práci.
Při povídání s paní Čevelovou jsem se dozvěděla, že její profesní život měl někdy ke kuchyni
a vaření daleko. V roce 1946 nastoupila do Fruty
Babice, kde pracovala při vaření sirupů a likérů.
Jelikož se zvyšoval počet pracovníků tehdejšího
závodu, bylo třeba rozšířit i kuchyň, aby se pracovníkům zajistily obědy. Paní
Čevelové bylo nabídnuto místo
kuchařky, kterou dělala devět
let až do nástupu na mateřskou
dovolenou. Po návratu pracovala krátkou dobu ve skladě
Fruty. Pak odchází do zcela
jiného oboru. Stala se zaměstnankyní babické Karosárny
(na Ceronech), která patřila
podniku SLOKOV Hodonín.
Zde pracovala jedenáct let
v profesi lakýrnice (získala
i výuční list). Po zrušení Karosárny odchází do Autoservisu
Otrokovice a po osmi letech
do starobního důchodu. V tu
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dobu ji oslovil pan Malenovský, tehdejší předseda babických zahrádkářů, zda by nevypomohla
při vaření na Krájance. Nakonec vařila a pekla na
Krájance přes dvacet let.
S paní Čevelovou, které já říkám, jak bylo na
dědině zvykem, tetičko, jsme si také povídaly
o místě jejího rodiště. Narodila se v jednom
z panihájských domků. Paniháje jsou sice kouzelným místem obklopeným nádhernou přírodou, ale také místem, kde život dřívějších starousedlíků nebyl jednoduchý. Nevedla tam pořádná
cesta, elektřiny se obyvatelé Panihájů dočkali
mnohem později než v okolních obcích. Každé léto také mívali velké potíže s vodou, kdy ve
výše položených chalupách studny pravidelně
vysychaly. V zimě, když napadlo hodně sněhu,
se těžko hledala schůdná cesta, po které se dalo
z Panihájů dostat. Přesto paní Čevelová vzpomíná na léta prožitá v osadě nad Kudlovskou dolinou ráda a ráda se tam vrací.
Děkuji za rozhovor a přeji tetičce Čevelové,
aby jí sloužilo zdraví a aby se mohla zajít občas
procházet po cestičkách svého mládí …
Marie Dostálková
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Investiční akce
CYKLOSTEZKA BABICE JIH - V letních
měsících proběhlo dokončení asfaltového povrchu cyklostezky v úseku Babice – Huštěnovice.
Po řadě zdlouhavých jednání se podařilo od Státního fondu dopravní infrastruktury získat ze státního rozpočtu částku 4mil. Kč. A tak díky těmto
finančním prostředkům a zbylého podílu obcí
Babice a Huštěnovice se
podařilo tuto část povrchově sjednotit s navazujícími
úseky. Celkové náklady na
stavbu byly 6 288 800,-Kč.
CYKLOSTEZKA BABICE SEVER – je součástí nově budovaného úseku Babice – Kroměříž.
Také tento úsek byl spolufinancován prostřednictvím dotací a to z Regionálního operačního
programu Střední Morava ve výši 2 246 246,-Kč,
Státního fondu dopravní Infrastruktury ve výši
396 tis, podíl obce 14 246Kč.
Stavba celkem stála 2 628 000,-Kč. Stavby
obou úseků provedla firma Strabag.
Slavnostní otevření cyklostezky je plánované
na jaro příštího roku.

středků podařilo získat z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 292tis. Kč. Celkové náklady
byly ve výši 418 000Kč. Nové oplocení je kombinací drátěného plotu, dřevěných
palisád a hracích prvků. Opravu
provedla firma Garden, která byla
vybrána ve výběrovém řízení.
TŘESKOVICE – stavba technické infrastruktury byla zahájena na jaře. Stavbu provedla firma
Ekostav a v těchto měsících je již lokalita připravena k výstavbě domů. Také na tuto akci se podařilo
získat dotaci a to z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 750 000Kč. Celá stavba stála 7 611 400 Kč.
Další finanční prostředky ve výši 1,8 mil. Kč byly
vynaloženy v minulých letech na výkup pozemků,
vybudování kanalizačního přivaděče, projektovou
dokumentaci, stavební dozor.

OPLOCENÍ ZAHRADY MŠ – Původní
oplocení zahrady bylo již v nevyhovujícím technickém stavu. Na opravu se část finančních pro-
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OPRAVA KD – Celkovou rekonstrukcí prošlo
sociální zařízení KD a také zcela nově je zařízena obřadní síň. Na tuto rekonstrukci byly použity finanční prostředky, které se obci v loňském
roce podařilo získat za umístění v soutěži Vesnice roku tj. 600 000Kč. Celkové náklady na opravu byly 848 000,-Kč. Opravu sociálního zařízení
provedla firma Stavebniny Kodrla. Obřadní síň
je zrekonstruována podle návrhu Ing. Světlíkové
a provedly ji firmy: Bytový textil a doplňky Šáchová z Uh. Hradiště, Koberce Bradáč Uherské hradiště, prodejna
osvětlení Compolux Osvětimany, NODIS Babice - pan František Kunc.

CHODNÍK CHALOUPKY A PŘÍMÁ STRANA v letošním roce se podařilo dokončit překládku chodníku na Přímé straně. Také byl obnoven
chodník z Nové ulice na Přímou stranu. Opravu
prováděli v letních měsících zaměstnanci obce
a brigádníci.

KŘÍŽ PŘED KOSTELEM – také na tuto
opravu se podařilo získat dotaci z fondu kultury
strana 12

Zlínského kraje a to ve výši
65 tis. Kč. Celkové náklady
na opravu jsou
95 979 Kč. Stejně
jako předchozí rekonstrukce
sakrálních památek i tuto opravu
provedl Ing. Habáň
z Huštěnovic.
VÝSADBA A ÚPRAVA ZELENĚ – nedílnou
součástí našeho každodenního života je také zeleň
kolem nás. Tak jako se snaží občané udržovat okolí svých domů
či své zahrady má obec na
starost veřejná
prostranství.
Stará se zhruba
o 45 000 m2
ploch. V létě je to
především sečení travnatých ploch, v zimě údržba
komunikací a chodníků. Nově se uvažuje o doplnění veřejných ploch zelení, odpočinkovými místy
s lavičkami. Návrhy na obnovu zeleně jsou vystavené
ve vestibulu obecního úřadu, kde máte možnost si je
prohlédnout a doplnit o své náměty a připomínky.
I tato akce se bude realizovat pouze v případě získání dotací. Veřejné projednávání proběhlo ve čtvrtek
24. 9. 2009.
ROZHLAS – po několika letech se obci konečně podařilo na rekonstrukci získat dotaci a to od
Zlínského kraje. Výše dotace je 200 000,-Kč, cena
celkem 510 000,-Kč.
Výběrovým řízením byla vybrána firma Terosat
Křivák. Práce by měly být ukončeny v říjnu 2009.
Pro ozvučení obce bude použit bezdrátový
systém, který je v současné době nejmodernější
technologií. Rozhlas bude plně digitální, napojen
na záchranný systém. Digitální ústředna umožní
nahrát a naprogramovat vysílací relaci a poté bez další obsluhy odvysílat. Domácnosti budou mít možnost nechat si instalovat domácí přijímače.
Podzim/2009
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Kultura a Sport
ĜÍJEN 2009
5. – 10. 10.

3. 10.
11. 10.
12. – 14. 10.

TÝDEN KNIHOVEN
6. - 9. 10.
SvČt minerálĤ, nerostĤ, hornin, zkamenČlin - výstava v pĜísálí
kulturního domu od 9:00 – 16:00 hod.
8. 10.
Život plný kamení – ýtvrteþní veþer v knihovnČ – povídání se
sbČratelem minerálĤ, 19:00 hod.
9. 10.
Setkání brouþkĤ a berušek – lampiónový prĤvod pohádkovou obcí,
sraz 18:30 hod., areál „U StĜešnČ“
10. 10.
Za krásami ChĜibských pískovcĤ a výhledĤ – turistický výlet,
odjezd 8:15 hod. zastávka ýSAD
SCRABBLE – kvalifikaþní turnaj mistrovství republiky
SVČCENÍ KĜÍŽE pĝed kostelem – 14:00 hod.
BAZÁREK

17. – 18. 10.
24. 10.

SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
JDU SLOVÁCKEM KRÁSNÝM – vystoupení KALINY - 19:30, kulturní dĤm

LISTOPAD – PROSINEC 2009
15. 11.
29. 11. – 3. 12.
29. 11.
1. 12.
3. 12.
4. 12.
31. 12.

90. VÝROþÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL BABICE
þAS ADVENTU, þAS VÁNOC – jarmark, výstava, kulturní dĤm,
29. 11. od 14:00, jinak od 10:00 – 17:00
Zahájení výstavy DÁREK NA PAMÁTKU od 14:00, pĜísálí kulturního domu
DEN PRO DČTSKOU KNIHU s ilustrátorem Adolfem Dudkem, kulturní dĤm
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA a rozsvčcení vánoÿního stromu
– 17:00 hod., areál „U StĜešnČ“
VÁNOþNÍ KONCERT STĜÍBRĖAKY – 19:30, kulturní dĤm
PĤLNOþNÍ SETKÁNÍ OBþANĤ pĜed OÚ
ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA,
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTċNKÁCH A NA www.babice.eu !

DÁREK NA PAMÁTKU
– výzva ke spolupráci na uspořádání výstavky
Vážení čtenáři.
Stalo se již zvykem každoročně pořádat koncem listopadu tématickou výstavku spojenou
s předvánočním jarmarkem. Letos zahájíme
výstavku na první adventní neděli. Pro letošní
rok připravuje kulturní komise výstavku na téma
památečních obrázků a upomínkových předměPodzim/2009

tů, které se dříve dávaly u příležitosti křtů, 1. sv.
přijímání, biřmování, primicií a sňatků, ale také
se kupovaly na poutních místech.
Po minulých výstavkách máme dobré zkušenosti s vaší ochotou a zájmem o tuto formu prezentace starých a zapomenutých předmětů. Proto
se i letos obracíme na vás s prosbou o zapůjčení
strana 13
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následujícícho materiálu do výstavky. Společně
tak vytvoříme malý obrázek ze života naší obce,
našich předků a jejich vzpomínek.
Budeme rádi, pokud nám zapůjčíte pamětní
listy a svaté obrázky zhotovené a darované k těmto příležitostem, křtící peřinky (nakulmovanou
i historicky starou) a kojenecký obleček ke křtu,
starý proutěný kočárek a kolébku. Jistě se naleznou u vás i staré svíce k 1. sv. přijímání, kancionály klasické i dětské, růžence obdržené při
těchto příležitostech a obrázky sv. Rodiny, které
dostávali novomanželé svatebním darem. Dále
chceme vystavit i památeční předměty z poutí
– kapesníčky, hrnečky s vyobrazením poutního místa, sv. obrázky do modlitebních knížek
a podobně.
Součástí výstavky budou i bible a sošky světců a také památníčky, které se snad naleznou
ve vašich rodinách. Nedílnou součástí výstavky
budou i fotografie pořízené u příležitosti těchto
slavnostních událostí. Prosíme vás i o zapůjčení
vyšívaných plachetek na kostny a ubrusů na stoly. Pokud by se našel závěs za postel nebo přehoz přes postele rádi ho uvítáme. Každý předmět

k zapůjčení označte prosím svým jménem a číslem domu. Bude pro všechny jistě velkým přinosem, pokud k předmětu přiložíte i jeho krátkou
historii (rok kdy byl darovaný, od koho a komu
nebo jeho příběh).
Jelikož výstavka bude probíhat po celý týden
v termínu od 29. listopadu do 3. prosince a bude
ji doprovázet i předvánoční jarmark, prosíme
dobrovolníky na hlídání a prodej. Vše bude probíhat jako loni formou krátkých služeb.
Chtěli bychom poprosit ty místní občany, kteří
mají šikovné ruce a vyrábějí zajímavé předměty,
aby je nabídli k prodeji anebo se účastnili předvádění této výroby.
Abychom mohli tuto výstavku dobře připravit, prosíme ty, kteří chtějí do výstavky přispět svými předměty nebo ty, kteří nám mohou
pomoci výstavku hlídat, nechť se přihlásí v místní knihovně u paní Chodúrové, kde budou podávány i bližší informace týkající se výstavky.
Celá akce bude ukončena rozsvěcováním
vánočního stromu a Mikulášskou nadílkou pro
děti.
Na vaši spolupráci se těší členky kulturní komise.

6. ročník v plážovém volejbalu
Letošní 6. turnaj v plážovém volejbalu se konal ryze v rodinné atmosféře. Turnaje se zúčastnilo
7 týmů, pouze jeden tým byl přespolní, a to z Otrokovic.
Počasí účastníkům vyšlo více než na výbornou. Celý turnaj začal společnou snídaní a ve stejném
rodinném duchu probíhal celý turnaj.
O občerstvení se staral stánek U Dvou feministek.
Výsledky: 1. místo:
Lukáš Lahola, Václav Schmuttermeier - No Respect
2. místo:
Václav Janů, Stanislav Körber - Chalové
3. místo:
Martina Vidrmanová, Romana Váverková - Chcaleny
Bábovka
Romana Váverková
Zvláštní ocenění o nejsladěnější tým: Zdeňka Smýkalová, Tomáš Lahola - Výherci

strana 14
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Letošní stárci budou:
Starší stárci: Jiří ŔEZNÍČEK a Monika VYBÍRALOVÁ
Mladší stárci: Pavel JURÁK a Hana JURÁKOVÁ
Podzim/2009
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Spolky
Hasiči –TFA
Druhý ročník TFA Babice konaný 29. 8. 2009
ukázal, že hasiči rozhodně nejsou žádné cukrové panenky a ani vytrvalý déšť jim neublíží
a nezabrání v podání suprových výkonů. Na start
letošního ročníku se nakonec postavilo jen 22
soutěžících, letos poprvé všichni v jediné kategorii a všichni s aktivním dýchacím přístrojem.
Po startu soutěžící roztahovali šest extra těžkých
mokrých hadic „B“, překonávali dvou metrovou bariéru, provedli 30 úderů devíti kilovým
kladivem v hammerboxu, přenesli dva dvaceti kilové kanystry přes kopeček, vystoupili na
tří metrové lešení, kam pomocí lana vytáhli
25 kg zátěže, pokračovali k budově školy a posléze

strana 16

s dvěmi „C“ hadicemi v kotouči do třetího patra.
Na závěr čekala na soutěžící poctivá osmdesáti
kilová figurína a její tažení do cíle.
Letošním vítězem se stal Zbyněk Kadlčík
z JSDH Kněžpole následován Jiřím Mikuleckým
z HZS SŽDC Česká Třebová. Na třetím místě skončil jediný čtyřicátník ve startovním poli
a to Petr Jokeš z JSDH Vysoké Mýto. Díky přízni
sponzorů bylo oceněno 15 nejlepších.
Závěrem patří poděkování hlavně všem
závodníkům za předvedené výkony v nelehkých podmínkách, sponzorům a organizátorům.
Doufáme, že za rok se sejdeme opět a v hojnějším počtu a lepším počasí.
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Myslivecké sdružení Cerony Babice
Myslivecké sdružení Cerony Babice se za posled- vysokou konzumací listů řepky. Krmelce a zásypy
ní tři měsíce věnovalo hlavně opravám a vylepše- jsou pravidelně kontrolovány a průběžně opravoním odchovných zařízení našeho sdružení. Velká vány.
pozornost byla našimi členy věnována odchovnéV září začínají svou funkci plnit tzv. biopásy,
mu zařízení pro pernatou zvěř
které zvyšují úživnost honitby
tj. bažantíky a jejich kvočny v area poskytují kryt pro zvěř. Naše
álu ZD Babice. Poslední dobou
sdružení má těchto biopásů hned
se také opravilo vypouštěcí zaříněkolik, kdy jsme využili neprazení pro králíky ve Žlebech. Také
videlné okraje velkých pozemků,
výstavba a oprava mysliveckých
zvláště v blízkosti křovin a růzzařízení, jako jsou žebře a posedy,
ných zákoutí babických Žlebů.
již byla nutná z hlediska bezpečNa polích vzchází ozimá řepka,
nosti. A to jak z důvodu poškovydrol obilnin, probíhá seťová
zením povětrnostními vlivy, tak
orba pro ozimé obilniny a probítaké lidmi, kteří tyto zařízení
há setí ozimého ječmene, později
buď poškozují záměrně nebo je
pšenice.
dokonce ukradnou celé tak, jak
V průběhu měsíce července
se to stalo s kovovým žebřem za
proběhl Myslivecký večer, kteareálem ZD Pomoraví Babice
rý byl po dlouhé době přesunut
a nic dotyčnému nebránilo
do sálu Obecního úřadu a to
Srnec ulovený R. Lapčíkem
odstranit dosti mohutný řetěz,
z důvodu nevlídného deštivého
kterým toto zařízení bylo připoutáno ke stromu počasí. To byla také myslím jediná vada na kráse
a uzamčeno. Pro jistotu dotyčný „dobrovolný tohoto večera
ochránce přírody“ odcizil i ten řetěz. Doufám, že a doufám, že
utržené peníze použil pro zakoupení krmiva pro naši spoluobzvěř nebo jiný bohulibý zájem pomáhající zvěři.
čané se dobPo žních začalo naše sdružení s přikrmová- ře pobavili a
ním zvěře. Přikrmováním spárkaté i drobné zvě- nezanevřou na
ře jadrnými krmivy a krmitelnými zemědělskými naše sdružení
a potravinářskými odpady lze provádět díky nema- a příští rok nás
lé pomoci ZD Pomoraví Babice, které poskytuje opět navštíví
Hon na kachny
dostatek zemědělského odpadu. Dále je nutné dbát a dobře se
na kvalitu a na dobré podmínky pro uskladnění pobaví.
tohoto krmiva. Vhodným přikrmováním je možProběhl také odlov srnčí zvěře, konkrétně srnců,
né eliminovat hromadné úhyny zvěře zapříčiněné kdy jednu z rarit střelil náš nejmladší člen Radek
Lapčík. Tímto bych mu chtěl ke krásné trofeji
poblahopřát Lovu zdar.
Byl uskutečněn první hon na kachny, který se
konal 12. 9. 2009, kdy bylo pozváno několik našich
kamarádů z jiných sdružení, kdy bylo uloveno
32 kachen, i když to nebyl hlavní cíl tohoto honu.
Tento den byl zaměřen na první společnou mysliveckou vycházku při krásném podzimním počasí
Nový posed ve Žlebech
Podzim/2009
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a následném posezení na naší milované Mýtince,
kde se probíralo u srnčího guláše vše, co jsme za
poslední dobu buď sami nebo společně prožili nebo
jakou radost nám udělali naši čtyřnozí kamarádi.
Tímto bych chtěl za dosavadní práci našim členům poděkovat a popřát jim v následné lovecké
sezóně hodně loveckých úspěchů a krásných mysliveckých zážitků.
Místopředseda a jednatel Mário Mikulka

JANA TRÁVNÍČKOVÁ
Masáže klasické, rekondiční, sportovní,
zábaly, peeling, lávové kameny.
mobil 721 002 290

od 30.9.2009 zahajuje činnost
na Obecním úřadě v Babibích.
Úřední hodiny jsou
každou středu 15 – 18 hodin.
Rádi vám zde poradíme se vším,
co budete potřebovat ohledně pojištění úrazu,
domácnosti, stavby, auta, penzijního
a stavebního spoření.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vlachynský
mobil: 776 600 318

Fotografie biopásu ve Žlebech

Kalinka
Ve dnech 2. – 5. 7. 2009 pořádal FS Kalinka již
tradiční letní soustřední, které je pro nás odměnou za celoroční práci. Letos se nás ho účastnilo
28 dětí a 3 vedoucí a byli jsme ubytovaní ve dvou
chatkách v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích.
Ubytování bylo skromnější, ale zato areál střediska nám skýtal mnohé povyražení. Bylo tu
několik hřišť, minigolf, ale
hlavně velký bazén, kde
jsme trávili, díky slunečnému počasí, spoustu

času, a ze kterého nás dokonce jednou vyhnal až
roj splašených včel. Všechno dobře dopadlo a my
jsme se zájmem sledovali záchranou akci místního včelaře.
Kromě toho jsme zpívali, tančili, hráli hry,
soutěže a plnili různé úkoly, a samozřejmě nechyběla ani noční hra nebo karneval s táborákem
a opékáním špekáčků.
Bylo to super. Počasí nám přálo, vše jsme si
pořádně užili a mimo pěkných zážitků jsme
si domů přivezli medaile, trička a jiné drobné
odměny.
Děti z Kalinky

Listárna
ČLOVĚK ČLOVĚKU V ŽIVOTĚ JE VŠÍM, NEJVÍCE LÁSKOU, KTEROU NECHCE ZPĚT
Těmito slovy básníka, která vyjadřují lásku
k lidem, jsem se ve svém soukromém, ale i pracovním
životě řídila a snad i řídím.
Letos je to padesát let, co jsem začala pracovat
jako matrikářka na tehdejším Místním národním
strana 18

výboru. S touto prací byla spojena i moje činnost
ve Sboru pro občanské záležitosti. Byla to práce pro
spoluobčany – práce pro člověka. Od jeho zrození až
po smrt. A právě na poslední odchod ze života jsou
vzpomínky nejsmutnější. Dlouhé roky jsem se snažila
najít vhodná slova pro rozloučení se spoluobčany,
kterými jsem chtěla zmírnit jejich žal, nad odchodem
Podzim/2009

Babický zpravodaj
blízkých. Vím, že se žádnými slovy nedá snížit bolest,
přesto myslím, že smuteční rozloučení byla pro pozůstalé alespoň trochu povzbudivá a projev soustrasti
jménem všech spoluobčanů dobře chápaná.
Jsem 18 let ve starobním důchodu. Rozhodla jsem
se, že již smuteční rozloučení psát nebudu. Je mi přes
sedmdesát let, žiji v penzionu, a také paměť není to,
co bývala. Věřím, že v obci je plno lidí, vzdělaných,
talentovaných, kteří jsou schopni tuto práci dělat,
a to mnohem lépe, než já, protože mají větší předpoklady než já se svým sotva středním vzděláním.
Pár vlídných slov a projev soustrasti je to poslední, co můžeme lidem – svým spoluobčanům, ve
dnech pro ně nejtěžších, dát.
Anežka Kolářová

Děkujeme paní Anežce Kolářové za její dlouholetou spolupráci se Společenskou a sociální komisí v Babicích, za její vlídná slova a vstřícný přístup
k občanům při sestavování smutečních rozloučení.
I když mohla po odchodu do důchodu z pozice
matrikářky zaslouženě odpočívat, vždy byla ochotna pomoci a poradit.
M. Horňáková,
předsedkyně Společenské a sociální komise
V. Šurmánková, matrikářka

Z historie
BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY VZPOMÍNÁ
STOLETÉ NAROZENINY
Škola v Babicích byla zřízena v roce 1802
a od svého založení byla umístěna v domě č. p. 60
(budova dnešní MŠ). Původní triviální škola byla
v roce 1869 změněna na školu obecnou. Protože
po čase její prostory pro nárůst žáků nevyhovovaly, byla v roce 1884 postavena nová škola č. p. 160
(dnes hostinec U Jakuba), nacházející se při silnici
vedle hostince V. Válkové. V původní budově byla
pak umístěna kancelář obecního úřadu a soukromý obchod.
V roce 1909 obec původní budovu č. p. 60
znovu využila pro školní účely. Přízemní dům
byl zbourán až na základovou čáru a nově
vystavěn do výše jednoho patra. Stavba byla
zadána staviteli Antonínu Šupkovi z Uherského Hradiště a po ukončení prací zde byla umístěna
pobočka (dvě třídy) obecné školy. Rekonstruovaná
budova byla slavnostně vysvěcena 16. září 1909 a s
vyučováním se začalo od 15. listopadu téhož roku.
V roce 1922 byla v Babicích zřízena měšťanská
škola, která byla umístěna v budově č. p. 160. Obecná škola se postupně do roku 1924 z této budovy
vystěhovala a trvale pak sídlila na č. p. 60, a to až do
roku 1953, respektive 1960.
V roce 1947 se v Babicích začalo se stavbou
nové školy v Zásačí. Její stavba se však protáhla na
Podzim/2009

řadu let a tak k jejímu slavnostnímu otevření došlo
až na začátku školního roku 1960-1961. Jedná se
o současnou Základní školu v Babicích č. p. 377.
V původních školních budovách byla pak umístěna
Mateřská škola Babice (č. p. 60) a Místní národní
výbor Babice (č. p. 160).
PhDr. Jiří Čoupek,
ředitel archivu
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STALO SE...

19. září 2009 – Setkání
osmdesátníků

6. září 2009 - cyklovýlet
do Kroměříže

12. září 2009 - Slovácké slavnosti vína

5. září 2009 - výlet zahrádkářů
do Lednice

3. září 2009 - 1. schůzka Klubu
důchodců

15. srpen 2009 - Koncert kapel 11. červenec 2009 - Country večer 1. - 7. červenec 2009 - Kinokavárna
MISTAKE, DEERDEER, R.A.F., se skupinou AMALGAM
OUTS!DER

29. červen 2009 - Ukončení školního roku 2008/2009
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21. červen 2009 - Obnovená tradice
„výletů“ - povídání o historii lidových muzik v našem kraji s historikem Mgr. Jiřím Severinem, hrála
„štrajchová“ muzika z Kněžpole.
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