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2/2009
Základní škola Babice získala mezinárodní
titul Ekoškola

Naše škola se zapojuje do různých ekologických soutěží a akcí. Jednou
z nich je soutěž o titul Ekoškola. Aby jsme získali tento titul museli jsme
pro to hodně udělat…
Zavedli jsme koše (tříděný odpad), sbíráme vršky od petlahví, také
se nám povedlo zřídit školní rozhlas, do kterého sdělujeme potřebné
informace. Pořádáme různé akce pro nižší i vyšší ročníky, např.: Den
Země, návštěva líhně ve Spytihněvi. Nedávno k nám přijely dvě paní
z Prahy, které si přišly omrknout, jak se staráme o životní prostředí,
a také jak moc děláme pro to, abychom dostali titul Ekoškola.
Do toho se zapojili členové Zeleného parlamentu: Štěpánka Janíková,
Darina Juráková, Gábina Tichá, Karolína Matušová, Lucie Omelková,
Kristýna Kotlabová, Daniel Poisel, Kristýna Bartoníková, Linda Fábriová, Vanda Ondrašíkova a naše paní učitelka Danuše Kloudová.
A po namáhavém a vyčerpávajícím snažení jsme dosáhli výborného
úspěchu, to znamená, že jsme ten titul získali !!!
Zapsali členové Zeleného parlamentu

Stalo se
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USNESENÍ č. 17/2009
z jednání zastupitelstva obce ze dne 21. 5. 2009
10. Spisový a skartační řád obce jehož
přílohou je spisový a skartační plán
11. Marka Pjeviče členem finančního
výboru
12. Ohraničení průmyslové zóny Nekázanec dle návrhu ÚP ing. Špoka
13. Typ domku a jeho umístění v ulici
Sadová na parcele p. č. 35/10

Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I.
Bere na vědomí
1. Informace v bodě 8, 9 a 10 zápisu
II.

Schvaluje:
1. Žádost Moravského rybářského svazu o poskytnutí příspěvku na činnost a to ve
výši 15 000,-Kč.
2. Prodej pozemku p. č. 1390/20 o výměře
cca 33,5m2 manželům Vojtěšce a Janu Mlčákovým za cenu 350 Kč za 1m2
3. Členství v České asociaci pečovatelské
služby
4. Závěrečný účet obce za rok 2008 bez
výhrad
5. Přezkoumání hospodaření obce za rok
2008 bez výhrad
6. Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
č. 1 7. ZŠ navýšení částky na pokrytí odpisů
pro rok 2009 o 3 280,-Kč
8. Změnu odpisového plánu: měsíční odpis
školního rozhlasu 410,-Kč
9. Převod provozních prostředků ve výši
98 468,-Kč (pořízení školního rozhlasu)
z neinvestičních na investiční

III.

Ukládá:
starostovi:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve
studních, T – průběžně
2. Zajistit pravidelnou údržbu hřbitova
a opravu sociálního zařízení, T – průběžně
3. Projednat s heraldikem doplnění motivu
velehradského kláštera na návrh obecní
vlajky, T – květen 2009
4. Projednat s ŘSD možnost opravy chodníku k zastávce ČSAD, směr Zlín, T – květen
2009
Všem zastupitelům:
1. Podílet se na přípravě a organizaci akcí
pořádaných obcí a aktivně se jich účastnit,
aktivně se zajímat o dění v obci

USNESENÍ č. 18/2009
z jednání zastupitelstva obce ze dne 12. 6. 2009
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I.

Bere na vědomí
1. Informace v bodě 3 zápisu

II.

Schvaluje:
1. Odkoupení pozemku pod nákupním
střediskem p. č. 118/1 a p. č. 118/3 za cenu
560 000,-Kč

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 5. a 6. června se uskutečnily volby do
EP. V Babicích bylo zapsáno 1421 voličů. Volit přišlo 27,2% občanů, odevzdáno bylo 385 platných
hlasů. Jednotlivé strany získaly následující počet
hlasů:
ČSSD – 81
KSČM – 80
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ODS – 74
KDU-ČSL – 72
Suverenita – 22
Dalších 19 stran a hnutí získalo méně než
10 hlasů.
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OÚ informuje
VESNICE ROKU 2009
Také v letošním roce se naše obec zapojila do
soutěže Vesnice roku 2009. Hodnotitelská komise navštívila naši obec v pátek 5. června. Byla
seznámena s probíhajícími i připravovanými
investičními akcemi, propagačními materiály.
Navštívila školu, kde byla seznámena s její činností, shlédla videozáznam z vystoupení Babér,
projela se obcí, prohlédla si domek u přívozu
a poobědvala v Hospodě Na Luži.
V pondělí 8. června pak ve Zlíně proběhlo
vyhlášení vítězů.
Babice v letošním roce získaly diplom za
podporu ekologických aktivit školní mládeže.
Děkujeme všem, kteří svou činností přispívají ke kvalitnímu životu v naší obci a podílejí se
na udržení jejího dobrého jména.

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.
Poplatek za psa činí 60,-Kč na kalendářní rok
a platí se na obecním úřadě.
Opět se v obci objevily případy vandalismu. Je
to již po několikáté, co byla rozbitá vývěska před
hospodou U Jakuba. V jarních měsících to byly
posprejované chodníky a silnice či ukradené sazenice stromků, které byly vysázeny u silnice ke
hřbitovu. Prosíme ty občany, kteří by o těchto případech vandalismu mohli poskytnout nějaké svědectví, aby tak učinili v kanceláři starosty obce.
V prvé řadě ovšem apelujeme na ty, kteří neustále poškozují cizí majetek, aby se nad svým jednáním alespoň trochu zamysleli a popřemýšleli, jestli
by nebylo vhodné svou aktivitu směřovat jinam.
V době od 20. 7. do 27. 8. 2009 bude kulturní
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dům pro veřejnost uzavřen a to z důvodu plánované rekonstrukce sociálního zařízení a obřadní síně.
Pytlový svoz plastů probíhá každou první
středu v měsíci tj. 1. 7., 5. 8., 2. 9. 2009.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
22. 9. 2009 v době od 16. do 17. hod. ve sběrném
dvoře.
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.
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
21. 9. 2009.
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Mgr. GABRIELA BELANTOVÁ
Město Otrokovice v rámci oslav dne učitelů
2. dubna 2009 ocenilo za dosavadní úspěšnou
a uznávanou práci ve školství i profesionální
a lidské kvality některé pedagogy. Ocenění za
pedagogickou činnost a významný přínos pro
výchovu a vzdělávání mladé generace získala
i Mgr. Gabriela Belantová z Babic.

V základní škole Trávníky Otrokovice pracuje
již od roku 1987. Vyučuje žáky prvního stupně.
Ve své práci používá různorodé metody a formy
výuky tak, aby vyučování děti bavilo. Na škole
zastává také funkci výchovné poradkyně, připravuje preventivní programy v oblasti sociálně-

patologických jevů.
O tom, že je pro ni práce posláním svědčí její
vlastní slova: „Práce s dětmi mě stále naplňuje velkým uspokojením a nikdy bych nechtěla dělat nic
jiného. Je to práce náročná, ale pěkná. Prožívám se
svými žáky taková malá každodenní štěstíčka, která
má člověk v sobě, když odchází po práci domů. Je to
mnoho nepopsatelných zážitků a prožitků.“
Velkou zálibou je pro ni hudba. Od dětství navštěvovala různé pěvecké sbory např. Dětský pěvecký sbor při Domě kultury NHKG v Ostravě, sbor
Ostravských Madrigalistů či smíšený pěvecký sbor
při Domě kultury NHKG. V současnosti zpívá
v ženském pěveckém sboru v Otrokovicích a také
u nás jsme měli možnost si ji několikrát poslechnout.
I v místě bydliště se její práce „točí“ kolem školy
a dětí. Na ZŠ v Babicích před 6 lety zakládala radu
školy, v níž byla předsedkyní. Pracuje také jako
členka zastupitelstva obce a předsedkyně kontrolního výboru.
Rada obce Babice blahopřeje k získanému ocenění a děkuje za vzornou reprezentaci naší obce.

Zpráva o činnosti Školské rady při ZŠ Babice
Školská rada byla dle zákona č. 561/2004 Sb.
zřízena dne 25. ledna 2006. Má 9 členů. Z tohoto
počtu jsou vždy 3 členové rady voleni z řad rodičů žáků, 3 členové jsou voleni z řad pedagogických
pracovníků školy a 3 členové jsou jmenováni zřizovatelem školy – Obecním úřadem v Babicích.
Funkční období školské rady jsou tři roky. Školská
rada se:
- vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích
programů a jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších
odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základních a středních
školách
- podílí se na zpracování koncepčních záměstrana 4

rů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby
na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- podává podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní
správy
V prvním funkčním období se na činnosti ŠR
účastnili tito členové: R. Fritscher – předseda školské rady, P. Obdržálek – tajemník školské rady,
B. Selecká, D. Kloudová, Š. Tománková, P. Weinert,
M. Hejda, A. Holubová a paní M. Dovrtělová.
Školská rada se v období těchto tří let scházela
pravidelně 4x ročně v prostorách Obecního úřadu.
Předmětem její činnosti byla, mimo výše uvedené
náležitosti činnosti ŠR, zejména snaha o konkrétní
pomoc místní základní škole v jejím každodenním
Léto/2009
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životě. Pravidelně se našich jednání účastnil ředitel
školy Mgr. Pavel Hubáček, za jehož vstřícné a věcné jednání mu patří náš dík.
Členové školské rady se zabývali například připraveností školy ke školnímu vzdělávacímu plánu,
byli jsme aktivní při výběru nové vedoucí školní
kuchyně, dohlíželi jsme na úpravu jídelníčku ve
školní jídelně. Pravidelně jsme sledovali a hodnotili stav webových stránek školy, plán akcí školy, zajímali jsme se o přípravu školních projektů a čerpání
finančních prostředků z grantů a evropských fondů. Byly nám předkládány výsledky šetření orgánů České školní inspekce. Díky přítomnosti paní
Dovrtělové jsme byli detailně informováni o dění
v mateřské škole v Babicích.
Pravidelně jsme jednali o zápisu dětí do 1. tříd,
výsledcích přijímacího řízení žáků školy na SŠ
a učiliště, sledovali jsme přípravu a realizaci školy
v přírodě a pravidelné lyžařské kurzy školy. Zabývali jsme se připomínkami rodičů i široké veřejnosti, např. v hodnocení práce jednotlivých pedagogických pracovníků.
Každý rok jsme se scházeli nad schvalováním
navrženého rozpočtu školy. Zde jsme vznášeli
k řediteli školy dotazy a dbali na to, aby finanční
prostředky poskytnuté z obecního rozpočtu byly
využívány efektivně.

Po třech letech naší činnosti jsme měli pocit, že
– snad i trochu naším přičiněním – se naše škola
stává moderním centrem výuky, jejíž úroveň rok
od roku stoupá. K tomuto zjištění přispívá i správné vedení školy ředitelem školy Mgr. Hubáčkem
a množstvím kreativních a erudovaných pedagogických pracovníků školy.
Vzhledem k tomu, že omezené 3-leté funkční
období školské rady ukončilo práci našemu původnímu týmu, dluží se všem jeho bývalým členům
ještě jednou poděkovat za jejich nezištnou činnost,
kterou vykonávali ve svém volném čase.
Od 15. ledna 2009 vykonávají svou činnost pro
školskou radu tito členové: R. Fritscher – předseda školské rady, J. Trávníčková – tajemnice školské rady, M. Hořinka, R. Doležalová, J. Škrabalová, M. Horňáková, A. Holubová, E. Obdržálková
a M. Palánková.
Věřím, že naše práce bude i nadále pro školu
i obec prospěšná. V tom nám můžete pomoci i vy,
obyvatelé Babic, když se se svými připomínkami
a nápady k lepšímu fungování místní základní
školy a mateřské školy svěříte výše uvedeným členům školské rady, případně mi napíšete na mail:
R.Fritscher@seznam.cz.
Richard Fritscher – předseda školské rady

PODĚKOVÁNÍ
17. června 2009 ordinovala naposled na zubním
oddělení v Babicích MUDr. Milena Chytrá, která
po tomto datu odešla na penzi.
Dveře této ordinace poprvé otevřela 23. května
1977. Tehdy nastupovala po MUDr. Ludíkové. Bylo
to její druhé pracovní místo. Předtím ordinovala
šest let ve Vsetíně, kam šla přímo po svých studiích
na vysoké škole v Brně.
Na zubním křesle paní doktorky Chytré jsme
seděli snad všichni. A to nejen z Babic, ale i širokého okolí. A jak sama říká: „Zubů jsem za ta léta
vytáhla tisíce.“ A dodává: „Byla jsem tady ráda
a nikdy jsem neuvažovala o změně místa. Protože
když člověk začne pečovat o pacienta, pak jeho
potomky a prakticky pozná celé rodiny, už se těžko
odchází.“
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I pro nás se paní doktorka stala člověkem, který je s Babicemi svázaný a děkujeme jí za ochotu
pomáhat a ulevovat nám v bolesti, které se každý
z nás bojí.
Současně děkujeme zdravotní sestře paní Marii
Stehlíkové, která s paní doktorkou Chytrou pracovala šestnáct let a která rovněž odešla na penzi.
Do dalších let vám oběma přejeme všechno
dobré.

Svou novou zubní praxi zde bude od 1. 7. 2009
provozovat MUDr. Jakub Černý. Akutní případy
v době od 18. 6. do 30. 6. ošetří MUDr. Šafránková
Sokolovská ul. - Uh. Hradiště, tel: 773 572 659.
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INVESTIČNÍ AKCE
CYKLOSTEZKA BABICE JIH – stavbu provádí firma Strabag, celkové náklady na akci
6 288 802,-Kč. Od Státního fondu dopravní infrastruktury se podařilo získat 4 mil. Kč, o zbylé částce se jedná s Povodím Moravy. Pokud se nepodaří
peníze od Povodí získat podělí se o zbylé náklady
obce Babice a Huštěnovice. Sjednocení povrchu
v tomto úseku cyklostezky je potřebné proto, že
všechny navazující úseky jsou již v provedení asfalt
nebo beton a budou ji moci využívat také bruslaři.

SEVER – Jedná se o úsek v délce 487,25 m,
v šířce 2,5m. Stavba je součástí dálkové cyklotrasy C47 Olomouc – Dub nad Moravou – Tovačov
– Kroměříž – Napajedla – Uh. Hradiště – Hodonín
(celková délka 126 km). Na akci se podařilo získat
dotaci z ROP (regionální operační program) ve výši
2 246 246,- Kč. Stavbu provádí firma Strabag.

OPLOCENÍ ZAHRADY MŠ – V prázdninových měsících proběhne výměna oplocení zahrady. Nový plot bude v různobarevném provedení,
doplněný o plochy na hraní a kreslení. Na tuto akci
se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj. Náklady činí cca 419 tis. Kč.

ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
– Možná se to nezdá, ale zaměstnanci obce se starají o 43tis. m2 veřejných ploch. Postupně dochází k jejich úpravám – úprava zeleně u pomníků
padlým, u Telecomu či u obecního úřadu. Záměrem je připravit celkovou revitalizaci zeleně v obci
a pokusit se na její obnovu získat dotaci.

TŘESKOVICE II – Z Ministerstva pro místní
rozvoj se podařilo získat dotaci ve výši 50tis. Kč na
bytovou jednotku tj. celkem 750 000,-Kč. Celkové
náklady na akci činí 5 742 949,-Kč, stavbu provádí
firma Kartusek – Ekostav. Vznikne zde místo pro
15 rodinných domů.

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU – v soutěži
Vesnice roku 2008 se obci podařilo získat Modrou
stuhu a její součástí je také finanční částka ve výši
600 000,-Kč. Obec se rozhodla tyto peníze investovat do zařízení, které slouží všem - tedy do kulturního domu. V měsících červenec a srpen tak
bude provedena rekonstrukce obřadní síně – nové
židle, řečnický pult, osvětlení, koberce, záclony,
klimatizace a dále celková rekonstrukce sociálního zařízení. Celkové náklady dosáhnou částky
848 000,- Kč.
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HASIČI – obec získala od Zlínského kraje dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši
150 000,-Kč. Peníze jsou poskytovány na opravy
zásahové požární techniky, přípravu na technické
prohlídky techniky, revize.
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Knihovna
NOC S ANDERSENEM 2009
aneb
HLEDÁME KAMARÁDY FERDY MRAVENCE
V babické knihovně proběhla již poosmé. Sešlo se
20 dětí převážně z 1. - 3. tříd. + malý Kubík z MŠ.
Pomáhat přišel Ondra z 9. třídy a děvčata z kroužku
hraní na kytaru i obětaví rodiče. A co jsme dělali?
Např.:
- z papíru jsme si vyrobili kamarády – broučky
Ferdy Mravence,
- navštívili jsme Dům s pečovatelskou službou,
kde nám babička Kolářová, patronka dětského koutku v knihovně, četla své pohádky a básničky, pan
Hudec nám ukázal památné hodinky z roku 1792
a povídali jsme si, jak to kdysi v Babicích vypadalo
a jak si děti tenkrát hrály,
- přišel i velký brouk Pytlík s Ferdou a Beruškou a seznámil nás se světem skutečných broučků,
- soutěžili jsme o nejpěknější veselé pyžamko,
- snědli jsme velký dort ve tvaru knížky a ozdobený broučky…
Povídali jsme si, zpívali při kytaře i soutěžili
a nakonec rodiče, starší děvčata a kouzelný Ondra četli až do úplného usnutí všech broučků spáčů.
A i když v noci Anetka několikrát blinkala a Klárka
z 1. třídy se k ránu probudila celá vylekaná kdeže
to spí a volala maminku, můžeme říci, že i tato Noc
byla krásně kouzelná a těšíme se na další!!!!!!!!!!
Za všechny spací broučky zapsala mravenčí
královna knihovnice
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Babická knihovna se zapojila do projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství a kultury, a to akcemi
besedy: Teta to plete – popletené pohádky, Jak se
chodí za básničkou, Teta to zase plete – moderní
pohádky, beseda se spisovatelkou paní Ivonou
Březinovou a dále Prázdninové hraní v knihovně,
Noc s Andersenem a vyvrcholením bylo středeční
slavnostní pasování prvňáčků ZŠ Babice a Huštěnovice na čtenáře knihovny rytířem a tetkou Abecedkou. Děti dostaly čtenářský průkaz, pasovací
listinu a knihu Okno do komína od Ivony Březinové.

Mateřská škola
BESÍDKA KE DNI MATEK
V úterý 19. května se jedna ze tříd mateřské školy zaplnila maminkami, babičkami, tetami i tatínky dětí, které si pod vedením svých
učitelek připravily pásmo písniček, básniček, tanečků a divadélka ke
Dni maminek. Není vždy jednoduché účinkovat před tolika diváky
(a že se nás letos sešlo!), ale děti to zvládly a potěšily tak své blízké
svým vystoupením. Hodina utekla jako nic a na závěr dostala každá
maminka od své ratolesti dáreček.
Děkujeme paním učitelkám i paní ředitelce za pečlivě připravený
program.
Monika Volfová
strana 8
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OLOMOUC
8. dubna letošního roku se 26 žáků 6. ročníků
vydalo na putování po Olomouci – městě ležícím
v srdci Hané. Zajímala nás historie a památky. A že
jich je! Jak jsme se dozvěděli, má Olomouc, hned
po Praze, statut druhé největší památkové rezervace v naší republice. První zmínky se datují k roku
1017. Díky velmi poutavému výkladu, kterého se
zhostil PhDr. Pavel Kočí, jsme zase o krůček moudřejší a hlavně odvezli jsme si nové poznatky. Už
snad nikdy např. nezapomeneme, že nejvýznamLéto/2009

nější památkou je sloup Nejsvětější Trojice, který je
zapsán do seznamu dědictví UNESCO. Obdivovali jsme snad všechny kašny, navštívili arcidiecézní
muzeum, kde jsme mimochodem vypracovávali
samostatné úkoly a vážně nám to vůbec nevadilo.
A to je co říct!
DEN ZEMĚ
Ve středu 22. dubna se konal na naší škole Den
Země. Společně jsme opravili malby v šatně, uklidili, vypleli školní zahradu a sportoviště, zametstrana 9

Babický zpravodaj
li kolárku, natřeli nářaďovnu, posbírali odpadky
v obci a nakonec si zasoutěžili ve sportovně –
ekologickém závodě.
PRAHA
14 žáků 7. třídy navštívilo v rámci dějepisné poznávací exkurze naše hlavní město. Někteří
dokonce poprvé. Těšili jsme se a naše očekávání se
splnilo. Už jen cesta Pendolínem z Olomouce byla
zážitkem. Absolutní čistota, klimatizace, obsluha
s občerstvením, jídelní vůz s barem aj. Cesta ubíhala
velmi rychle a už nás vítala matička Praha. Pražské
historické jádro, kterým nás provedl PhDr. Pavel
Kočí, je pro svou jedinečnost od r.1922 vedeno
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Mnozí se rovněž poprvé projeli metrem a celou
procházku Prahou jsme zakončili v jejím srdci,
a to na Václavském náměstí. Tady nám paní učitelka Luxová dala krátký rozchod a my jsme vzali útokem Mc. Donalda. Závěrem můžeme říct, že Praha
přitahuje miliony turistů právem.

6. A. Soutěž proběhla v tělocvičně ZŠ Babice a žáci
si za výborné výkony odnesli medaile a diplomy.
Tradice BABICKÉ LAŤKY si zapsala další vynikající závod. Sportu zdar!
M. Sečen
SETKÁNÍ V BABICÍCH U ŠTERNBERKA
V pátek 22. května navštívilo 20 žáků naší školy
spolu s panem ředitelem, starostou, paní knihovnicí a dvěmi učitelkami ZŠ v Babicích u Šternberka.
Zde nás čekalo milé uvítání, výborně přichystaný
program včetně soutěží, návštěvy hradu a prohlídky města. Odjížděli jsme s dobrou náladou, novými
zážitky z příjemného setkání. Věříme, že naše pěkné vztahy a spolupráce bude pokračovat i nadále.

DEN MATEK
14. května se v sále naší školy konala besídka
ve spolupráci se ZUŠ NAPAJEDLA ke Dni matek.
Kromě žáků ZUŠ, kteří hráli na své hudební nástroje, vystoupily také naše úspěšné BABÉRY a pěvecký
sbor pod vedením paní učitelky Elišky Mikéskové.
Na závěr předvedly své představení děti z dramatického kroužku paní učitelky Blanky Vrankové.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
19. května se žáci IV. třídy účastnili výuky na
DOPRAVNÍM HŘIŠTI V MAŘATICÍCH. Nejprve si s panem učitelem Alešem Jančarem opakovali své znalosti týkající se bezpečnosti silničního
provozu. Celá lekce byla zakončena testem. Těm
úspěšným byl vydán Průkaz cyklisty.
BABICKÁ LAŤKA 2009
Dne 22. května proběhla na naší škole soutěž
ve skoku vysokém. Zúčastnili se žáci II. stupně
a skákalo se ve čtyřech kategoriích. Žáci si zlepšili
osobní rekordy a padl i nový školní rekord. Jeho
autorem byl Jakub Číž z 9. A, výkonem 163 cm.
Mezi vítěze dalších kategorií patřili: Vendula Juráková 9. A, Gábina Tichá 6. A a Dominik Býček
strana 10

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO OSVĚTIMI A
KRAKOVA
Pondělí 25. května bylo pro nás, žáky 9.tříd,
velmi náročným, důležitým, ale také zajímavým
dnem. Zúčastnili jsme se totiž celodenní dějepisLéto/2009

Babický zpravodaj
né exkurze do polské Osvětimi a Krakova. Náročnost spočívala již v tom, že jsme museli vstávat
brzy ráno, cesta autobusem tam i zpět byla dlouhá
a domů jsme se vrátili až před půlnocí. Důležitost
vidět na vlastní oči to, o čem dnes tolik nevzdělaných a pomatených extremistů tvrdí, že vůbec neexistovalo, je nasnadě. My jsme byli hrůzami osvětimského koncentračního tábora tak šokováni,
že jsme jen mlčky procházeli jednotlivými bloky
budov a s velkým respektem poslouchali sugestivní
výklad paní průvodkyně. Všichni jsme si z tohoto
místa obrovské bolesti a lidského utrpení odnesli
hluboké zážitky a jistě se mezi námi nenajde nikdo,
kdo by osud milionů trýzněných a umučených lidí
zlehčoval či dokonce popíral. Po takto emocionálně vypjatém prožitku jsme si potřebovali alespoň
trochu oddechnout. Tento požadavek beze zbytku
naplnila prohlídka krásného historického města Krakova. Prošli jsme se po břehu řeky Wiszly,
prohlédli jsme si hradní komplex Wawel, navštívili
známou středověkou tržnici Sukiennice na Rynku Glownem a obdivovali další místní památky
a atrakce. Neopomněli jsme ani nakoupit typické
suvenýry např. různé ozdoby z jantaru. Domů jsme
se vrátili sice až před půlnocí, a to velmi unavení,
ale na druhou stranu plní dojmů a zážitků, na které
jen tak nezapomeneme.
VÍDEŇ
Ve středu 27. května navštívili žáci 8. ročníku
v rámci exkurzí z dějepisu hlavní město Rakouska
Vídeň. Již během cesty autobusem jsme se od průvodce dozvěděli spoustu zajímavých věcí z historie i současnosti Rakouska. Program Habsburská
Vídeň začínal u císařského letního paláce Schönbrunn s přepychovou zahradou, letohrádkem
Gloriette a Neptunovou fontánou. Dále pokračoval procházkou centrem města, kterému vévodí
majestátní katedrála Stephansdom. V historické
části města jsme obdivovali další dominanty Vídně, např. sídelní hrad Hofburg, reprezentativní
budovu Rakouského Parlamentu, Vídeňskou Operu, Radnici - sídlo orgánů městské i státní správy,
budovu rakouského národního divadla Burgtheater, pomník Marie Terezie, budovy Uměleckohistorického a Přírodněhistorického muzea a další
nádherné památky Vídně. Výlet jsme ukončili
Léto/2009

návštěvou zábavného parku Pratru s jeho dominantou 61 m vysokým Obřím kolem, kde někteří
z nás vyzkoušeli dle časových a finančních možností hned několik šílených atrakcí.
ŠKOLNÍ VÝLET DO BRNA
Přiblížil se konec školního roku a s ním i začátek dlouho očekávaných školních výletů. K jedněm
z prvních patřil i výlet 6. tříd ve středu 27. května
do Brna. Dopoledne jsme navštívili některé pamětihodnosti moravské metropole, a to hrad Špilberk
a jeho tajemné kasematy, a také Starou radnici,
z jejíž věže jsme si prohlédli Brno z ptačí perspektivy. Další, již odpolední zastávkou, se pro nás stalo
ekologické centrum Lesní škola Jezírko v Soběšicích u Brna, kde nás čekal výukový program Společenstvo průsvitných křídel. Zahráli jsme si hry,
poznali jsme, jak se asi cítí mravenci při prolézání
mraveniště, dozvěděli jsme se zajímavosti ze života včel a ochutnali několik druhů medu. I když
nám moc počasí nepřálo, vrátili jsme se spokojeni a obohaceni o nové vědomosti v podvečerních
hodinách domů.
EM
DEN DĚTÍ
Den dětí oslavili žáci 1. stupně ZŠ a také děti ze
ZŠ Huštěnovice a MŠ Babice s pohádkovými postavičkami. Setkali se s vodníky, na cestě je přepadli
loupežníci, potěšili se se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Znalosti o životě v lese prověřil Krakonoš, tělesnou zdatnost zase vyzkoušeli Bob a Bobek. Chvíli
se děti bály s čerty, ale Maková panenka a motýl
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Emanuel je hned potěšili pěknými písničkami. Po
splnění úkolů v perníkové chaloupce se už mohli
vesele vydat k cíli. Ale co to? Ještě jedno pohádkové zastavení - Popelka a krásný princ. Všechno
to pohádkové dění s velkým nadšením a elánem
připravili žáci 9. tříd. Díky.

Dole: 7. 5. 2009 Přespolní běh - závody v běhu pro
I. a II. stupeň

Základní škola Babice získala mezinárodní titul Ekoškola
V roce 1992 vznikla na Earth Summitu potřeba zapojovat mladé lidi do otázek řešení problémů
životního prostředí na místní úrovni.
Program Ekoškola začala realizovat od roku
1995 organizace FEE (Foundation for environmental education – Nadace pro enviromentální vzdělávání). Dnes probíhá program ve více jak 40 zemích
světa a je do něj zapojeno asi 20 000 škol.
V České republice je partnerem FEE od roku
2005 Sdružení Tereza, které program koordinuje
strana 12

a na základě ekologického auditu školám titul uděluje. Do loňského roku mělo titul Ekoškola 43 škol
v České republice.
Naše snahy na poli enviromentalizace školy byly
oceněny v roce 2004 propůjčením titulu Škola trvale udržitelného rozvoje na léta 2005-2008. Ve spolupráci s obcí škola vyměnila okna, provedla zateplení budovy a vyměnila rozvody vody a elektriky.
Ve škole jsou úsporné pákové baterie a skrblíky na
splachování. Škola má funkční fotovoltaický panel
Léto/2009
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na ohřev teplé vody.
V roce 2007 jsme začali pokukovat po způsobu práce a zapojení více dětí do dění v ekologizaci
školy. Na podzim roku 2007 zahájil práci Zelený
parlament, provedli jsme ekologický audit školy,
při kterém jsme zjistili silné a slabé stránky školy.
Co z auditu vyplynulo si můžete přečíst na webových stránkách školy.
V loňském školním roce jsme dostali grant
Nadace Veronica na zavedení třídění odpadů.
Nakoupili jsme odpadkové koše na chodby a od
letošního školního roku třídíme celá škola odpad.
S pocitem vykonané a rozsáhlé práce jsme v letoš-

ním roce zažádali o udělení titulu Ekoškola a očekávali ve čtvrtek 14. května auditorky z Prahy.
Ten den přijeli dvě milé paní, které celý den
věnovaly prohlídce školy, školní zahrady, jídelny,
dotazům žáků Zeleného parlamentu, vedení školy,
správním zaměstnancům, učitelům a žákům. Na
základě této návštěvy zpracovaly ekologický audit,
který předložily komisi, která rozhodovala o udělení titulu a tato komise se rozhodla nám na dva
roky propůjčit titul Ekoškola. Radost máme všichni velkou, zvlášť když jsme se dozvěděli, že slavnostní předávání titulů bude 24. 6. v Praze v Senátu
Parlamentu České republiky.

Živá zahrada
V posledních letech sledujeme významný úbytek
biodiverzity právě v okolí lidských sídlišť. Mnozí
živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po
staletí, najednou rychle mizí. Příčiny nejsou zcela
známé, ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je
změna péče o zahrady. V posledním desetiletí lze
pozorovat, jak se zahrady stále více izolují neprostupnými ploty, ze zahrad mizí ovocné stromy,
vysazují se na nich zdejší přírodě neznámé druhy
rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se
více chemických prostředků a nevhodná technika. Často se také na zahrady zavádějí prvky, které jsou živým organismům smrtelně nebezpečné

Léto/2009

(nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény
s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny, ...).
Školní zahrada při ZŠ Babice prošla v letech
2001 - 2003 rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby se
mohla stát biotopovou školní zahradou. Od roku
2003, kdy Český svaz ochránců přírody vyhlásil
soutěž Živá zahrada, pozorujeme nárůst živočichů,
kterým naše zahrada poskytuje přirozený životní
prostor. Pozorování provádíme po celý rok a intenzivní pozorování provádí žáci celý květnový týden.
To, co pozorují, mají i možnost nafotit. Fotografie
můžete vidět na webu školy.
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Kultura a Sport
Obec Babice zve všechny pĢíznivce filmové zábavy na

----------------------------------------------která se koná v sále kulturního domu Babice
1. - 7. ÿERVENCE 2009
ZaĀátek promítání je vždy ve 20:00hod.
PROGRAM:
1. Āervenec LÍBÁŠ JAKO BĩH (ÿeská Republika)
2. Āervenec MILIONÁġ Z CHATRÿE – SLUMDOG (Velká Británie/USA)
3. Āervenec MAMMA MIA! (Velká Británie/USA)
4. Āervenec ANDđLÉ A DÉMONI (USA)
5. Āervenec AUSTRÁLIE (USA/Austrálie)
6. Āervenec KDOPAK BY SE VLKA BÁL (ÿeská Republika)
7. Āervenec HLÍDAÿ ÿ. 47 (ÿeská Republika)
Vstupné 70,- KĀ
ObĀerstvení zajištĒno!
TĒšíme se na hojnou úĀast!
ZMđNA PROGRAMU VYHRAZENA!

FCBABICEZVEOBENY,P\ÁTELEAP\ÍZNIVCE
V

SOBOTU27.ERVNA2009
NA

OSLAVU80.výroēí
ZALOŽENÍODDÍLUKOPANÉ


SPORTOVNÍAREÁLBABICE
PROGRAMOSLAV:
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10.00 




pƎátelskéutkánípƎípravekͲFCBabiceaFCSlováckáSpartaSpytihnĢv

10.45 



pƎátelskéutkánížákƽͲFCBabiceaSušice

11.55 



vystoupenídívēíhodružstvaaerobiku–BABÉRY

12.15 



pƎátelskéutkánídorostuͲFCBabiceaSokolKudlovice

13.30 



soutĢžvkopánínabrankuoceny

14.00 



pƎátelskéutkání„STARŠÍCHPÁNp“Babicprotiženám1.FCSlovácko

15.15 



podĢkováníaktivnímēlenƽmFCBabice

15.30 



pƎátelskéutkánímužƽFCBabiceaSokolHuštĢnovice

16.15 



podĢkovánízasloužilýmfunkcionáƎƽmFCBabice

17.00 



vystoupenískupinyDARKIL

20.00 



Vareáluu„StƎešnĢ“taneēnízábava–hrajep.Sichraaspol.
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
v Babicích
21. 6.
27. 6.

ČERVEN
Obnovená tradice „výletu“ – 15:00 hod., areál „U Střešně“
Oslava 80. výročí založení oddílu kopané v Babicích - sportovní areál FC

1. – 7. 7.
11. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.

ČERVENEC
KINOKAVÁRNA – 20:00 hod. kulturní dům
Country bál – 19:30 hod. areál „U Střešně“, hraje AMALGAM
Tenisový turnaj – dvouhra mužů
Myslivecký večer – 19:30 hod. areál „U Střešně“
Zábavné odpoledne U RYBIČKY (občerstvení u Baťova kanálu)

1. nebo 8. 8.
8. 8.
22. 8.
29. srpen
29. srpen

SRPEN
Soutěže na kolečkových bruslích – sportovní areál
Borůvkové hody U RYBIČKY (občerstvení u Baťova kanálu)
Turnaj v plážovém volejbale
Tenisový turnaj seniorů
Zábava FC Babice se skupinou DARKIL
TFA 2009 – 2. ročník hasičského víceboje
ZÁŘÍ

6. 9.
12. 9.
19. 9.

Cykloturistický výlet
Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti
Závěrečný burčákový tenisový turnaj ve čtyřhře
ŘÍJEN

5. – 10. 10.
9. 10.
10. 10.
10. 10.
17. – 18. 10.

Týden knihoven
Setkání broučků a berušek – pohádkový lampiónový průvod obcí
Za pověstmi našeho kraje – turistický výlet
Scrabble – kvalifikační turnaj mistrovství republiky
Slovácké hody s právem

SLOVÁCKÉ MUZEUM
Šumajstr, šlíšky, ušmůraný regiment.... Sbíhají se vám sliny? Pak nejen pro vás je kampaň na podporu
tradiční gastronomie s názvem Chutě a vůně slovácké kuchyně. Projekt je založen na myšlence oživit slováckou gastronomii, která pomalu upadá do zapomnění. Na mnoha místech našeho regionu však žijí lidé,
pamětníci, nadšenci, kteří slovácká jídla stále vaří. Záměrem Slováckého muzea je shromáždit co největší
množství původních receptů našeho regionu. Recepty by měly obsahovat název, ze které oblasti pochází,
suroviny, postup a jméno autora. Lze je přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu:
Městské informační centrum, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště nebo na mail: chuteavune@slovacko.cz nebo vyplnit kontaktní formulář na www.slovacko.cz/chuteavune
Léto/2009
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ČERVENÁ, MODRÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ
Určitě je znáte. Vesele září na stromech, sloupech, plotech…
– a vedou nás po pěšinách přes lesy, pole, louky… Řeč je o turistických značkách.
Naše republika má jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí
turistického značení. Pro značení jednotlivých tras se používají čtyři základní barvy – červená, modrá, zelená, žlutá – tak zvané barvy
vedoucí, které mohou být ohraničeny pásy bílými (pro pěší trasy),
oranžovými (pro trasy lyžařské) nebo žlutými (cyklotrasy). Značení tras má svá přesná pravidla a normy. O udržování značení, ale
i vyznačování nových tras, se stará Klub českých turistů prostřednictvím dobrovolníků (ve Zlínském kraji je 89 dobrovolných značkařů).
Je to práce zajímavá a pestrá. Při obnově značek nestačí je jen přetřít,
ale nejdřív je třeba odstranit původní vrstvu barvy. Aby bylo značky dobře vidět, musí značkaři vyčistit okolí místa značky - například
ořezat větve, které ji zakrývají nebo by zakrývat mohly (značky se totiž obnovují každé tři roky). Dalším
úkolem značkařů je sledovat stav plechových směrovek, doplňujících tabulek či turistických vývěsních
map. Jsou-li poškozené nebo už špatně čitelné, je to třeba nahlásit, aby byly vyměněny. Práce značkařů
turistických tras se skládá ještě z řady dalších úkolů. Odměnou je pocit, že značky vedou turisty tím
správným směrem.
Jitka Kuncová a Marie Dostálková
značkařky turistických tras

Osobnosti
BABIČTÍ (12)
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 BABÁČKOVÁ
Do svých dvaceti let jsem se nikdy cíleně žádnému sportu nevěnovala a po pravdě mě ani moc
nezajímal. První impuls ke cvičení jsem měla od
kamarádů, se kterými jsem se seznámila v Uh. Hradišti na diskotéce. Tehdy mě a dvě moje kolegyně
z práce pozvali do posilovny v Kunovicích – jen
tak, abychom se nezávazně podívaly. Podívaly jsme
se a navíc mě ta atmosféra úplně dostala tak, že po
půlroce cvičení mě trenér přihlásil na soutěž. Celstrana 16

kem jsem se věnovala kulturistice 5 let. Hned na
začátku jsem měla cíl – získat jakékoliv první místo.
První tři roky to byla maximálně sedmá až
desátá místa, ale poslední rok jsem přestoupila
do klubu Slovácká Slavia Uh. Hradiště, kde se mě
ujal tehdejší trenér kulturistiky Petr Kusák. Díky
Petrovi jsem v roce 1990 získala zlato na krajském
přeboru žen ve váze do 57 kg, poté 1. místo na
mistrovství ČR a posléze jsem vybojovala i 1. místo v Banské Bystrici na mistrovství ČSFR. SamoLéto/2009
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zřejmě, že velké zásluhy na titulu má i můj úplně
prví trenér Tony Podškubka z Kunovic, který mě
spolu s dalšími tehdejšími velikány Kunovské kulturistiky zasvěcoval do jejich tajů.
Vzhledem k tomu, že půl roku přípravy na
závody mi vzaly hodně sil (trénink 2x denně
6 dnů v týdnu, každé ráno a večer běhání a jízda
na kole, k jídlu jen vařené rybí filé, zelenina, ovoce,
protein) rozhodla jsem se jeden rok soutěže vynechat. I když jsem v té době byla docela „v kurzu“,
protože u soutěže byla televize (nabídky na role
v televizi, rozhovory v časopisech, nabídka na exhibice), všechny jsem odmítala a odpočívala – i když
aktivně v posilovně. Ale jen kondičně. Chtěla jsem
nabrat síly a spolu se svým nejlepším přítelem jak ve sportu, tak i v soukromí jsme
plánovali další tréninky a postupy.
On byl pro mě ta největší motivace. Samozřejmě, že to všechno bylo
podpořeno i mým exhibicionismem
a touhou dokázat, že i ženy – kulturistky mohou vypadat dobře – ne
jako chlapi, jak je vidí spousta lidí
doposud. V té době byla totiž ženská kulturistika jen v plenkách a velká část lidí tento sport odsuzovala.
A protože jsem takový malý bojovník, tak jsem do toho šla.
Netušila jsem ovšem, že závody
v roce 1990 budou moje poslední,
protože právě tento můj tehdy nejbližší člověk náhle zemřel a pro mě
se tím na dlouhá léta zavřela „vrátka“ ke cvičení.

se svými dalšími „spolubojovnicemi“ na oslavě
MDŽ ve Slavkově u Uh. Brodu, kde jsme měly každá předvést svoji sestavu. Samozřejmě jsem měla
obrovskou trému, protože byl plný sál lidí a 80%
z nich byly stařenky nad 70let. Těsně před vystoupením za námi přišla jedna babička a řekla: „My
tu Vašu kulturistiku vůbec neznáme a tak nevíme,
kdy máme tleskat. Mohly byste nám dat znamení
dycky, když máme zatleskat, abychom to nepokazily, víte?“ To mě úplně dostalo. Strašně moc mi tehdy svojí bezprostředností pomohly, protože místo
trémy jsem se celou dobu musela smát. Bylo to
tehdy nejlepší publikum za moji sportovní kariéru.
Na konci každého vystoupení tleskaly, jako by tam
měly Karla Gotta.

Na těch pět let teď vzpomínám
velmi ráda. Poznala jsem hodně
skvělých lidí a s některými z nich se
setkávám i teď, po více než dvaceti
letech.
Během těch pěti let jsem absolvovala nespočetné množství přeborů, exhibicí na kulturních akcích,
ovšem nejúžasnější mám vzpomínku na své úplně prví vystoupení. Bylo to v den MDŽ a byla jsem
Léto/2009
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Z historie
NELEHKÁ CESTA KE VZDĚLÁNÍ
Školáci se již určitě těší na závěr školního roku
a počítají dny do prázdnin. Ale přiznejme si – my,
co už máme školní léta za sebou, víme, že právě
ona patřila k těm nejkrásnějším, na která člověk
rád vzpomíná. Já jsem si o nich povídala se svým
strýcem Floriánem Mikulíkem. Bydlí sice v Traplicích, ale s Babicemi jej pojí roky, ve kterých navštěvoval místní měšťanskou školu. Bylo to před více
než osmdesáti lety. Do babické měšťanky nastoupil
v roce 1927. Povinná školní docházka byla tehdy
do čtrnácti let věku. Chodilo se do školy obecné
a pokud měla rodina možnost a dítě bylo chytré,
mohlo přejít na školu měšťanskou (po absolvování
páté třídy). Tato měla čtyři tak zvané „měšťanky“,
tedy ročníky. Žák, který nastoupil na měšťanskou
školu, ji nemusel absolvovat celou. Mohl školu
ukončit i po druhé „měšťance“. Pokud chtěl pokračovat ve studiu na vyšší škole, bylo nutné, aby měl
vychozeny alespoň tři „měšťanky“.
Zdaleka ne v každé obci byla měšťanská škola.
Babická měšťanka (budova dnešní mateřské školy)
byla tak zvaná oblastní a chodily do ní děti nejen
z Huštěnovic, Kudlovic, Sušic, Spytihněvi, ale
i z Traplic, Jalubí, Košíků, Jankovic. A právě
o chození do babické měšťanky „přes pole“ jsem
si se svým strýcem povídala. „Chodit do měšťanky
znamenalo vzít z rozpočtu rodiny značnou peněžní částku. Kupovaly se učebnice (většinou z „druhé
ruky“, od starších spolužáků), značnou část peněz
jsme investovali do ostatních pomůcek, ale hlavně,
my přespolní, jsme museli platit školné. To obnášelo částku 100 korun za rok. Na tehdejší dobu to bylo
hodně. Proto, když se rodina rozhodla, že dítě dá
do měšťanky a nebyla nikterak majetná, většinou
to mohla umožnit jenom jednomu potomkovi, byť
by měla další nadané děti,“ vysvětluje strýc. Zajímalo mě, v kolik hodin musely děti z tak vzdálených míst, jako jsou třeba Jankovice, vycházet ráno
z domu, aby byly ve škole včas. „Na první hodinu
se zvonilo v osm hodin. Z Jankovic musela děcka
vyrazit po šesté ráno, nám Traplickým stačilo vyjít
v sedm. Samozřejmě pěšky a v létě mnozí bosky.
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Do školy se chodívalo i v sobotu, ale volné bývaly
středy. Při pěkném počasí to byla procházka, ale
v zimě šlo někdy i o život. Jako v krutou zimu roku
1928-1929, kdy teploty klesaly tak hluboko pod
bod mrazu, že než jsme přišli do Babic stávalo se, že
nám omrzly uši i prsty na rukou. Neměli jsme ani
pořádně teplé oblečení. Nosili jsme sice kabát, ale
ten nebyl vůbec zimní a boty měly tenkou podrážku. V uvedenou zimu byla škola na měsíc dokonce
zavřená, protože železniční trať na Přerov byla tak
zavátá sněhem, že vlaky nemohly projet a dopravit
uhlí. Tím pádem se nedostalo ani k otopu do školy.
Lidé si přivydělávali tím, že chodívali až k Přerovu
a pomáhali odhazovat z trati sníh,“ přidává další
vzpomínku strýc.
Byla jsem zvědavá, jaké se vyučovaly předměty.
Dozvěděla jsem se, že některé se od těch současných
nelišily, ale některé byly zcela jiné. Učil se: jazyk
vyučovací s naukou o písemnostech (dnes český
jazyk), počty s jednoduchým účetnicím, měřičství,
mluvnice, přírodozpyt, fyzika, ruční práce výchovné, zpěv, povinně náboženství. Mezi nepovinné
předměty patřil jazyk německý, francouzský, ale
i třeba těsnopis. Oblíbený býval tělocvik, přestože
ve škole k němu nebylo žádné vybavení. Při pěkném počasí se v hodinách tělocviku cvičilo, nebo
kluci hrávali fotbal, a to za školou Na Luži, kde byla
vysypaná plocha štěrkem.
Klasifikace byla stejná jako ta současná. Prospělo se buď výborně, chvalitebně, dobře, dostatečně
anebo se neprospělo. Navíc se hodnotila úprava
písemných prací. Ta mohla být: velmi úhledná,
úhledná, méně úhledná, neúhledná nebo nedbalá.
Své místo na vysvědčení mělo i hodnocení pilnosti. Pilnost žáka byla buď vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá, ale třeba i nepatrná. Mravy (dnešní chování) bylo hodnoceno slovy: chvalitebné,
uspokojivé, zákonné, méně zákonné či nezákonné.
Zameškané hodiny se vyjadřovaly pojmem počet
zameškaných školních půldnů (z toho počet omluvených, neomluvených).
A jak byly vybaveny třídy? „Ve třídě nás bylo
Léto/2009
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vždycky plno. Seděli jsme po dvou v dřevěných
lavicích, do kterých byly zabudovány kalamáře.
Psali jsme perem na násadce a namáčeli do inkoustu v kalamářích. Vyvýšené místo, stupínek, patřilo
panu učitelovi, který tam měl stůl a židli. Tabule
bývala na trojnožce,“ přidává další vzpomínky můj
strýc. „A co jste si nosívali na svačinu?“ zajímala
jsem se. „Abych pravdu řekl, co dům dal. Když bylo
po zabíjačce, bylo to něco od zabíjačky, když se na
podzim vařila povidla, chleba namazaný jimi, ale
nejčastěji jsme doma dostali chleba se sádlem a ještě častěji s tzv. margarínem (umělým tukem). Také
jsme nikdy nešli bez lahve bílé kávy z kozího mlé-

ka. Všechno pěkně uložené v ruksáčku na zádech
spolu s učebnicemi,“ vysvětlil mně strýc.
Školáci také jezdívali na výlety. Ty měli moc rádi
a dlouho na ně vzpomínali. Pro většinu dětí to bylo
opravdu něco nevšedního a výjimečného. „Někdy
jsme jeli i vlakem. V živé vzpomínce mám školní
výlet na Radhošť, kde jsme nocovali v noclehárně
na Pustevnách. Na výlety do okolí jsme vyráželi
pěšky. Ale i takové výlety byly pro nás svátkem.
Ostatně tak jako možnost vzdělávat se,“ uzavírá
své vyprávění můj milý strýc. A já mu děkuji, že se
se mnou podělil o své vzpomínky.
Marie Dostálková

PIŠTE DĚJINY
Kronika obce, Babický zpravodaj, internetové stránky obce … tam všude můžete najít informace o tom
co se v obci děje, jak se změnil ten či onen kout obce, jak se podařila ta a ta kulturní akce, prostě takový
ucelený obraz života, kterým v Babicích žijeme. Aby byla tato mozaika pro generace, které přijdou po
nás, ještě barevnější, zachycovali bychom rádi i vaše názory a postřehy na dění v obci.
Proto vás žádáme o spolupráci. Pište svoji kroniku, nebo jen zaznamenejte událost, která vás nějakým
způsoben zaujala. Zapište to, co se týká života Babic.
Takto sesbírané materiály by mohly sloužit jako doplněk oficiální kroniky obce.
Doplňující informace lze získat u paní M. Dostálkové nebo M. Šuranské.

BABICKÝ MÍSTOPIS (7)
Při cestování minulostí Babic, bude snad pro
mladší generaci zajímavé vrátit se před rok 1940
do míst, která byla hranicí mezi Babicemi a dřívější osadou Cerony. V této době ještě přímá silnice vedoucí na Spytihněv nebyla, ale vedla přes obec, t.j. Zběhy
a Záhumení. Na zmíněné hranici
byla vybudována „Zástava“, což byl
vodní tok, který poháněl mlýn p.
Horčice.Voda tekla korytem značně vyvýšeným, než je dnešní okolní
terén a za mlýnským kolem padala
do Jankovického potoka, který tekl při silnici přes
celé Cerony. Tento potok byl v 80. letech minulého století sveden od Sušic do Kudlovského potoka
tekoucího přes Zběhy. Oba se pak stékaly přibližně
v místech dnešní lávky u hřiště. V potocích bylo
tehdy možné zahlédnout drobné ryby a vzácně se
vyskytovali i raci. Větší vody pak přinášely do potoka čistý písek, který lidé využívali k menším opraLéto/2009

vám domů. Vraťme se ale k Zástavě. Její vyvýšená
poloha s přilehlou mlýnskou zahradou poskytovala příležitost dětem zejména v zimě k sáňkování.
Vždyť to byl nejdelší kopec v Babicích! Na obou
březích Zástavy rostly stromy, převážně objemné, ale nízké vrby, některé s vykotlanými kmeny. Na hrázi
u silnice stál zděný transformátor.
Silnice vedla od Ceron přes most
a mírnou zatáčkou se svažovala do
dědiny. Socha p. Marie stála původně v kopečku, po pravé straně silnice. Aby bylo zachováno mlýnské právo na vodu,
a přitom trasa nové silnice srovnána, byl náhon
sveden pod silnici a na druhé straně voda vystoupla opět do původního vyvýšeného koryta. Tento
stav trval až do ukončení činnosti mlýna tj. cca
do r. 1950. Pak došlo postupně ke zrušení Zástavy,
zplanýrování terénu, stavbě domu Vojtěškových
a úprav potoků do dnešního stavu.
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Listárna
V této rubrice zveřejňujeme příspěvky došlé do redakce. Nepřijímáme příspěvky anonymní, ale
pokud si pisatel nepřeje být jmenován, je jeho přání plně respektováno.
PŘÍVOZ
Zmínka ve Zpravodaji o domku U Přívozu ve mně okamžitě vyvolala dávné zážitky spojené s těmito místy. V Moravě od té doby proteklo už celé moře vody, ale mně se zdá, že to bylo včera. Ještě teď, když si sednu
na její břeh, všechno se mi vrací.
Přívoz. Jedna z vůní dětství. Když jsme se chtěli nechat převézt přes Moravu do Kněžpolského lesa na
sněženky, zvonívali jsme s rodiči na převozníka. Vždycky se mi vybaví ta chvíle napětí a chvění kolem žaludku při nástupu do železné lodi. Tehdy se nám dětem zdála obrovská. Jen ona jediná nás dělila od břehu.
Přes Moravu bylo nataženo ocelové lano se zařízením, které se skládalo z kola a kliky na něm. V okamžiku,
kdy začal v rukavicích převozník točit, loď klouzala po laně a posouvala se na druhou stranu řeky. Opatrně
jsem se nakláněla přes okraj lodi a sledovala ubíhající vodu. Při rozrážení jejího proudu mi připadalo, že má
úplně černou barvu. Jak dlouhá se mi cesta zdála a jaký respekt ve mně tehdy Morava budila.
V lese bylo šero, vlhko a „tajemně“. Dětská fantazie pracovala na plné obrátky. Hledání sněženek provázelo i sledování všech přirozených i nepřirozených jevů, které les a příroda nabízely. V pohybu stínu jsme hned
viděli ducha, ve zvuku ptáčka kvílení strašidla. Co nešlo vysvětlit, bylo záhadné a tedy lákavé. Završením
výletu byl dobrodružný návrat lodí zpět na břeh. A nezbylo nic jiného, než se těšit, až se do lesa vypravíme
znovu.
Jak úsměvným by se zdálo povídání o lodi našim dětem. Dnes žijeme v úplně jiném světě. Možnost zapůjčení lodí nebo člunů je běžná a plavení po Baťově kanále patří k velmi oblíbeným druhům zábavy. Děti
mají doma počítače, přehrávače, mobily, na výběr spoustu kroužků, výletů a táborů. Snažíme se jim dát co
můžeme. To, co jsme my sami neměli. Protože jsou pro nás v životě nejdůležitější. Žijí tedy naplno, ale nějak
moc rychle nám z dětství vyrůstají.
Možná by nezaškodilo nepřemýšlet chvilku nad tím, co dalšího koupíme. Zastavit se. Neplánovat. Zkusit
jít s rodinou na procházku a objevit krásné místo pro všechny.
Neopakovatelný zážitek „ a´l´a Přívoz 21.století“.
JM
LÍPA
Vždy, když jdu kolem Lípy svobody, můj pohled spočine na jejich větvích a s obavami hledím, že nám
usýchá.
Letos na jaře uplynulo již devadesát let, kdy naši otcové, stařečci a prastařečci vysadili v naší vesnici
pamětní lípu. Je stále nutné připomínat, nejen dětem a mladým lidem, ale i ostatním, kde vlastně tato lípa
stojí a proč ji tehdejší lidé vysadili.
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. První světová válka ukončila nadvládu
habsburského rodu, který nám vládl nepřetržitě od roku 1526.
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 3 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 vystavili pomník se jmény a fotografiemi, aby nebyli zapomenuti a budoucím generacím připomínal nesmyslnost války.
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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 neopukla.
Obec Babice zadala zpracovat odborný posudek na zdravotní stav vzrostlých stromů v obci. Posudek
zpracovává ing. P. Šimek z firmy Florart a dle jeho doporučení pak budou stromy ošetřeny. Jedná se hlavně o stromy na hřbitově, Na Luži, dále lípu na Záhumení, u Horníčkového, na Ceronech.

Spolky
ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI
Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V tuto dobu je příroda plná mláďat a tato si zaslouží
naši ochranu.
Myslivečtí hospodáři mají v této době hodně starostí a myslivecká stráž by se měla nacházet v přírodě
téměř denně. I veřejnost by se v tomto čase měla chovat ohleduplně. Hlavně zamezit volnému pobíhání
psů a koček. Tito ruší mláďata a jsou jejich bezprostředním nebezpečím. Psi mohou mláďata zadávit
a kočky zase likvidují ptáky hnízdící na zemi. Proto se obracíme na veřejnost a prosíme, řiďte se těmito zásadami: Pokud najdete v přírodě mládě, ponechejte ho na místě, nesahejte na něj, nepřibližujte se
k tomuto místu, abyste nezanechali pachovou stopu v jeho blízkosti. Škody, které lidé mohou v tomto
směru napáchat jsou nenapravitelné. Příroda je totiž velmi krutá, matka takové mládě většinou opustí
a tak je tento jedinec odsouzen na smrt. Proto se v této době objevuje leták s názvem „Nesahejte na nás.“
Vážení občané, prosíme vás, spolupracujete s námi a pomozte zachovat i pro naše děti pestrost druhů
zvířat v naší přírodě.
Mário Mikulka, jednatel MS Cerony

CO NOVÉHO U ZAHRÁDKÁŘŮ
Na začátku každého nového roku pořádáme výroční schůzi. Této se zúčastnilo 54 členů, což je téměř
70% účast. Zde jsme zhodnotili práci za uplynulý rok a vytyčili úkoly na příští rok. Schůze byla obohacena
o přednášku, která poučila členy o zakládání, pěstování a ošetřování trávníků.
7. února 2009 se konala Výstava vín s ochutnáváním. Po dlouhé době proběhla v Domě zahrádkářů.
Celkem se sešlo 171 vzorků. Šampiónem výstavy se stal Jaroslav Slezák z Kudlovic, vyhrál odrůdou Ryzlink rýnský bílé víno. Červené víno patřilo ZEAS Polešovice s odrůdou CSVG. Návštěvnost byla velmi
dobrá, a proto jsme se rozhodli, že se budou konat košty vína v Domě zahrádkářů. Děkuji všem vinařům,
kteří se podíleli na organizaci této akce a členům ZO.
V letních měsících provedeme některé nátěry už zrezavělých rýn v pálenici. Budeme zde instalovat
nové chladiče z nerez plechu, staré jsou už nevyhovující. Musíme taky vyměnit nádobu u darlingu, která
je tak zkorodovaná, že propouští vodu. Plánujeme vyměnit přívod vody ke chlazení ze studně. Bude se
muset asi vykopat staré potrubí a nainstalovat nové z PVC. Rovněž se vyměnil v pálenici skleněný kopilit,
který byl značně popraskaný a bylo nebezpečí, že vypadne z rámu. V Domě zahrádkářů byla částečně
vymalována část sálu, vyprané záclony, závěsy a umyta okna. Taky se provádí běžná údržba, co je potřeba
udělat.
Naše organizace čítá 82 členů, z toho čestných je deset. Stále přijímáme nové členy mladší i starší. Ti se
mohou přihlásit na telefonu 572 585 420 u předsedy zahrádkářů.
Josef Stalzer – předseda ZO ČZS
Léto/2009
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BABÉRY - AEROBIK
Letošní aerobiková sezóna byla velmi úspěšná.
Většinou se děvčatům podařilo umístit do 7. místa z 10 i více týmů.

A jaká je příprava na tyto soutěže?
Začíná se cvičit vždy začátkem školního roku
v tělocvičně školy 1x týdně. Nejdůležitější je
vybrat zajímavé téma skladby, se kterou budou
soutěžit. Pro letošní sezonu našly inspiraci ve
filmu „SESTRA V AKCI.“ Skladba je postavena
na úvodní písni tohoto filmu a dále následovala mixáž ze 3 písní. Hudba se postupně upraví.
Optimální délka skladby je 3 min. „Sestrám
v akci“ odpovídají i dresy v kombinaci černo
– bílé. Vytvořily sami několik návrhů, ale konečná varianta vznikla po konzultaci s trenérkou
a firmou, zaměřenou na šití sportovních dresů
a oblečení. Pro úspěšnost umístění je důležité,
aby měnily útvary při cvičení. Při hodnocení
na soutěžích se klade důraz na synchronizaci,
vzhled a výraz, techniku provedení, nápaditost
choreografie a celkový dojem.
V letošním roce mají následující umístění:
Uherský Brod
4. místo
Tlumačov
5. místo
Semifinále Otrokovice – soutěž Děti fittnes
aneb sportem proti drogám 2.místo a postup
16. 5. na finále do Prahy. Zařadily se jako druhý nejlepší moravský tým v kategorii 13-15 let
a celkově skončily na 5.místě. S uvedenou sou-
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těží mají zkušenosti i z minulých let, ale letošní
umístění je velmi potěšilo.
Uherské Hradiště 3. místo
Ostr. Nová Ves
6. místo
Veselí n. Moravou 3. místo
Hluk
3. místo a opět cesta do
Prahy.
Proběhla zde soutěž „Žij pohybem“pořádaná
klubem KK aerobik. Společný nástup proběhl ve
stylu Šum svistu v barvách žlutých a stříbrných.
Kromě poroty, která bodovala jednotlivé sestavy,
zasedla i další nezávislá porota složená z řad profesionálních rozhodčích a trenérů.
Jejich hodnocení bylo velkým přínosem, kdy
je doslova „ mrazilo v zádech“ už při prvních tónech naší skladby a samotném cvičení. Upozornili ovšem i na menší chybičky, případně co zlepšit
a čeho se příště vyvarovat. Umístění – 7. místo.
Atmosféra na soutěžích je úžasná, týmy se
navzájem povzbuzují a podporují.
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Od samého začátku tvoří „zdravé jádro soutěžního týmu“ Martina a Petra Janečkovy, Marie
Janečková, Denisa Huťková, Petra Fusková, Eva
Palánková, Tereza Jelínková, Michaela Čevelová,
Karolína Papayová a Petra Koudelníčková.
Kroužek aerobiku spadá pod Základní školu
Babice se záštitou Obecního úřadu Babice. Prostřednictvím obce žádáme o finanční příspěvek
nadaci DĚTI – SPORT – KULTURA. Bez podpory těchto subjektů, trenérky Vlaďky Mlčkové
a rodičů, by kroužek aerobiku nefungoval.
Rok 2009 je za námi a nyní se chystáme na
další sezónu. Čeká nás opět další týmová práce
a přemýšlení nad novým tématem, dresy a choreografií skladby. Těšíme se na další sezonu!!!!!!
RESTAURACE A PIZZERIE
RAINBOW BABICE
Zveme Vás do nově otevřené restaurace
u hlavní cesty v Babicích
Nabízíme:
obědové menu od 60,- Kč,
minutky po celý den, saláty, poháry,
pizzu od 15:00 hodin
s rozvozem po Babicích zdarma.
Nabízíme možnost konání rodinných akcí,
třídních srazů,
firemních večírků.
Možnost wifi připojení k internetu.

KLUB DŮCHODCŮ
Vážení důchodci,
zveme vás na setkání
nově ustanoveného Klubu důchodců,
které se uskuteční
3. září 2009 v 15.00 hodin
v přísálí kulturního domu v Babicích.
Přijďte si pobesedovat, zavzpomínat,
setkat se s přáteli ....
Těšíme se vás

Otevírací doba je denně od 10:00 hod.
Kontaktní telefon 722 902 738
E-mail: Pizza-Rainbow@email.cz
www.restauracebabice.cz
Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace!
V PÁTEK 26. ČERVNA 2009
ZVEME VŠECHNY
NA
PRVNÍ PRÁZDNINOVOU DISKOTÉKU
S MODERÁTOREM RÁDIA ZLÍN!

Léto/2009

Redakční rada přeje
čtenářům pěkné léto
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STALO SE...

31. 3. - 2. 4. 2009 - Dětský bazárek

29. 4. 2009 - Beseda s důchodci

3. 4. 2009 - Noc s Andersenem
- Hledáme kamarády Ferdy
Mravence

24. 4. 2009 - Páteční večer v
knihovně - povídání o Chřibech
nad fotografiemi Tomáše Pjeviče

30. 4. 2009 - Stavění máje a slet čarodějnic

23. 5. 2009 - Tarokový turnaj
v Babicích

3. 5. 2009 - Cykoloturistický
výlet

10. 5. 2009 - Den matek - Líbánky
s operetou

30. 5. 2009 - Sečení babických
humen a záhumenek

31. 5. 2009 - Dětský den - představení skupiny historického šermu

Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 500 ks.
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