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Čtvero ročních období. Všechna stejně dlouhápřec jaro nejkrásnější se mi zdá.
Vstanu a ven jdu – vítám tě jaro
- sám sobě řeknu.
Ranní rosa na zeleném osení stříbrné perličky třpytí.
Chci vzít si několik do dlaní,
mé prsty sotva však je chytí – jen kapičku zmáčené ruce mám.
A dál se dívám a jaro myšlenkami probírám.
Obrysy Buchlova se zlehka vyhupují z mraků,
kdo neví, kde po staletí stojí, nevidí.
Já pro svůj hrad přesné místo v očích mám.
Kvetoucí jívy kolem cestičky voní
i včelky možno uslyšet,
vždyť zima pro ně dlouhá byla
z úlů se rozhodly již vyletět.
V dáli na komíně čáp svoji družku vyhlíží,
obydlí připravuje pilně.
Pupeny na stromech se nalévají
čekají hřejivější slunce.
Tak jdu, stále dál, hodinu, dvě i více
a přitom vůbec nevnímám, jak tlačí nové střevíce.
Co na tom, ta krása jara všechno nahradí.
Zapomenout dá na chlad, sníh i mráz.
Sluníčko teplem prozáří louky, zahrady i pole.
I lidská srdce – mé, tvoje, všech nás.
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Příjmy

ROZPOČET NA ROK 2009

daň z příjmů fyz.o.ze záv. č.
daň z přij. fyz. os. ze SVČ
daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
DPH
správní poplatky
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř.prostranství
poplatek za povolení vjezdu
popl. za prov.výh.hracich-míst. popl.
odvod výtěžku z provoz. loterií
daň z nemovitostí
splátky půjček soc. fondu
neinv.přij. dot. z VPS-CZECH POINT
neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
ost.neinv. dotace ze SR
neinv.přijaté dotace od obcí
ost.inv.dotace ze st.rozpočtu
inv.přij.dotace ze st.fondů
pronájem kanalizace a ČOV
nařízený odvod odpisů ZŠ
nájem tělocvična, bufet
kultura
příjmy za služby
sdělovací prostředky
ostatní zál. sděl. prost.-zpravodaj
využití volného času dětí a mládeže
bytové hospodářství-nájmy
platby za plyn a kan. -byty na ZŠ
příjmy z pronájmu nebyt.prostor
přijaté nekap. náhrady
příjmy z posk. služeb-Cyklostezka
pronájem hrobového místa
pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje pozemků
sběr a svoz komunálních odpadů
nájmy DPS
služby
příjmy-SDH
činnost místní správy
Příjmy celkem
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2543
343
197
3084
4925
200
700
10
9
15
200
180
1000
20
20
601
370
0
0
231
419
27
100
6
5
15
35
100
77
266
40
4
30
3
20
321
6259
100
327
50
40
10
22902

silnice
chodníky
dopravní obslužnost
pitná voda
odvádění a čištění odp. vod
předškolní zařízení
základní škola
neinv.dot.obcím +odpisy
knihovna
výstavní činnost v kultuře
kultura
zachování a obnova sak. staveb
rozhlas
zpravodaj
zál.kultury-spol.a soc. komise
tělovýchovná činnost j.n.
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájm.činnost a rekreace
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
územní plánování
pohřebnictví
územní rozvoj j.n.
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce a veř.zeleň
ochrana přírody a krajiny
sociální péče a pomoc starým
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
příspěvky MAS a ost.
Výdaje celkem

Výdaje
130
5645
86
25
300
600
2285
419
447
3
1493
160
914
60
30
148
172
184
75
175
320
120
370
5844
1205
1269
10
452
483
1110
1847
70
26451
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OÚ informuje
OBEC UPOZORŇUJE
V druhém lednovém týdnu se v obci objevily další případy vandalismu. Někdo házel po fasádách domů
a po okolí vajíčka. Bylo nahlášeno 8 případů. Z tolika vajec už se dá ledasco vytvořit. Pokud by pachatelé
měli v budoucnu k dispozici tolik „zbytečných vajíček“ byli bychom rádi, kdyby se ohlásili na obecním úřadě, případně kontaktovali kulturní komisi. Akce zaměřená na pečení piškotových rolád, dortů či smažení
palačinek by se v obci jistě setkala s větším ohlasem než ta, která byla již uskutečněna.
Neustále přetrvává nešvar zbavovat se odpadu vyvážením na břehy a do koryta Kudlovského potoka.
V případě, že stoupne hladina vody, tento odpad ucpe splav. Odhalený viník se pak vystavuje tomu, že
bude muset vzniklé škody uhradit.
Pan starosta by přivítal, kdyby mu zapomětlivý účastník silvestra vrátil pleskačku, ze které si spolu
připíjeli na „dobrý nový rok.“
4. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
Sněhem zapadanou vesnicí prošli koledníci, kterým
se letos do pokladniček podařilo vybrat 34 035,-Kč.
Poděkování patří všem, kteří do sbírky přispěli, ale
také obětavým koledníkům.
Po zimě se opět ukazuje, že někteří majitelé psů se
sice navenek prezentují jako starostliví a pečliví páníčkové, ale uklízet po svých pejscích ochotni nejsou!!
Poplatek za psa činí 60,-Kč na kalendářní rok
a platí se na obecním úřadě.
V době od 20. 7. do 27. 8. 2009 bude kulturní
dům pro veřejnost uzavřen a to z důvodu plánované rekonstrukce sociálního zařízení.
Pokud mají občané v průběhu roku zájem o pronájem prostor kulturního domu, je potřeba tak činit
s dostatečným časovým předstihem.
Často se ptáte, co s kartony od mléka, džusů
apod. Tyto obaly je možné odevzdávat spolu s plasty
a to buď do kontejnerů a nebo do pytlů, které jsou
odváženy každou první středu v měsíci tj. 1. 4., 6. 5.,
3. 6., 1. 7.
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.
Jaro/2009
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Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje občany, že: Vlastník pozemku, z něhož vyrůstají stromy či keře, je
dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu tj. ořezávání větví případně kácení
starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku osob. V případě zanedbání této povinnosti vlastník pozemku nese odpovědnost za vzniklou škodu.
E-government – datové schránky Zákon č. 300/2008 Sb., stanoví povinnost orgánů veřejné správy
komunikovat mezi sebou elektronickou cestou, a to prostřednictvím datových schránek. Ministerstvo
vnitra ČR za tímto účelem poskytne obci Babice dotaci 68 000,- Kč na dovybavení pracoviště Czech Pointu, na zřízení a provoz datové schránky a spisové služby.
Upozorňujeme občany, že parkování na místních komunikacích je dle zákona č. 361/200Sb. povoleno
pouze v případě, že při stání zůstane volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr
jízdy. Dále je zcela zakázáno parkovat na chodnících a vegetaci kolem silnice. V zimě se pak ještě připojují
komplikace s údržbou vozovek. Porušováním zákona se občan vystavuje patřičným sankcím.
V měsících duben – červen 2009 bude z důvodu výstavby cyklostezky po hrázi Baťova kanálu omezen provoz.
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 5. 6. 2009.

Účast zastupitelů na jednáních od začátku volebního období
tj. od 2. 11. 2006 do 18.12.2008

Jméno
Belantová Gabriela, Mgr.
Čevela Mojmír
Daněk Jiří
Dostálek Milan
Fusek Miroslav
Gajdošík Zdeněk
Horňák Pavel
Juráň Vladislav
Knotová Marie, Ing.
Kraváček František, Ing.
Kraváček Vlastimil
Kunc František
Maňásek Miloslav
Mikulková Marie
Pjevič Ivan, Ing.
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Zúčastnil se
10
15
14
13
10
11
14
10
13
11
1
12
15
12
8

Nezúčastnil se
5
1
2
5
4
1
5
2
4
14
3
3
7

Ing. Ivan Pjevič z důvodu
změny trvalého bydliště, přestal být volitelným podle zákona
č. 491/2001Sb. § 5 o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů. V tomto případě zastupitelstvo obce vyslovilo podle zákona 491/2001Sb. §55
odst.3, písmeno b) zánik mandátu. Na uprázdněný mandát
nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany
v pořadí, podle §45 odst. 5 –
Mgr. Richard Fritscher.
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INVESTIČNÍ AKCE
OPRAVA KULTURNÍHO DOMU - V loňském
roce získala obec v soutěži Vesnice roku finanční
částku ve výši 600 000,- Kč. Tyto prostředky budou
investovány do budovy, která slouží všem tj. do
kulturního domu. Bude provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení a obřadní síně. Celkové
náklady cca 938 000,- Kč.
CYKLOSTEZKA BABICE – HUŠTĚNOVICE – po dlouhých a složitých jednáních se
podařilo z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury získat částku 4miliony korun na
asfaltový povrch cyklostezky v úseku Babice –
Huštěnovice. Nového povrchu by se cyklostezka
měla dočkat do konce června. Stavbu bude provádět firma Strabag a stát bude 6 288 802,- Kč.
O poskytnutí dalších finančních prostředků se
jedná se zástupci Zlínského kraje.
CYKLOSTEZKA BABICE – SPYTIHNĚV
Na úsek Babice – Spytihněv, který je součástí cyklostezky Babice – Kroměříž, se podařilo
získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jako dodavatel stavby byla ve výběrovém řízením vybrána firma Strabag. Celkové
náklady na babický úsek činí cca 2 276 000,- Kč,
z toho podíl obce je ve výši 341 000,- Kč, povrch
bude asfaltový. Stavba by měla být provedena do
konce června.
OPRAVA KŘÍŽE PŘED KOSTELEM, PLASTIKY PARTYZÁNA – byla podána žádost o dotaci z fondu kultury Zlínského kraje. Pokud se podaří dotaci získat, provede rekonstrukci Ing. Zdeněk
Habáň z Huštěnovic. Náklady na opravu činí: oprava kříže – 95 979Kč, oprava plastiky – 33 691Kč.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – v současné době
se připravuje celková koncepce zpracování zeleně
v obci. Na přípravě projektu se podílí Ing. Nagyová
z firmy Garden, Mgr. Hynek z regionální rozvojové
agentury.1

Jaro/2009

DPS – dotace na provoz sociálních služeb. Tuto
dotaci se podařilo získat od Zlínského kraje a to ve
výši 190 000,- Kč. Z těchto prostředků se zajišťuje
poskytování sociálních služeb.
OPRAVA POMNÍČKU M. ČEVELY – na rekonstrukci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
obrany. V případě získání dotace provede opravu
Ing. Zdeněk Habáň a náklady jsou odhadnuty ve
výši 63 000,- Kč.
TŘESKOVICE II. – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady
na akci činí 5 742 000,- Kč. Výstavba v této lokalitě
by měla být zahájena na podzim letošního roku.
ÚPRAVY V ZAHRADĚ MŠ – byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
a ČEZ na opravu oplocení zahrady, doplnění herních zařízení a celkovou úpravu zahrady.
HASIČSKÁ ZBROJNICE – OPRAVA FASÁDY
– na tuto opravu byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Náklady
jsou odhadovány na 260 000,- Kč.
REKONSTRUKCE ROZHLASU – Na hasičský
záchranný sbor ZK byla podána žádost o dotaci na
vyrozumívací a varovací systém. Náklady na opravu rozhlasu jsou odhadovány 897 000,- Kč.
VÝMĚNA KONSTRUKCE CHALŮPSKÉHO
MOSTU – během podzimu byla osazena nová dřevěná konstrukce mostu. Most má vazníky z lepeného lamelového dřeva. Mostovka je z dubových
hranolů. Vozovka je z dubových fošen. Důvodem
výměny – dle vyjádření statika, byl havarijní stav
konstrukce. Opravu prováděla firma CB s. r. o. Stavbu jako vlastník financovalo Povodí Moravy s. p.
Terénní úpravy a dokončení nájezdů budou provedeny v jarních měsících.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti rok 2008:
1. Vidrmanová Marie
80 let Babice 397
2. Cablík Alois
80 let Babice 6
3. Mitáček Ignác
80 let Babice 282
4. Kolomazník Alois
80 let Babice 466
5. Bičáňová Marie
80 let Babice 468
6. Grebeň Jan
80 let Babice 340
7. Hanáková Milada
80 let Babice 80
8. Ottová Marie
80 let Babice 421
9. Blahová Františka
80 let Babice 127
10. Bajajová Ludmila
80 let Babice 310
11. Vojtěšek František
80 let Babice 347
12. Němcová Ludmila
80 let Babice 274
13. Vojtík Josef
80 let Babice 566
14. Huťková Drahomíra
80 let Babice 220
15. Čevela Josef
85 let Babice 108
16. Novotný František
85 let Babice 199
17. Retl Josef
85 let Babice 194
Narození rok 2008:
1. Kraváčková Zuzana Babice 609
2. Smékal David
Babice 297
3. Škrabal David
Babice 244
4. Veselá Antonie
Babice 503
5. Železníková Monika Babice 510
6. Grebeníček Tomáš
Babice 396
7. Dovrtělová Adéla
Babice 300
8. Trvajová Eva
Babice 595
Spoluobčané, se kterými jsme se museli rozloučit:
1. Hanáček Vojtěch
Babice 315
2. Hanáčková Anna
Babice 315
3. Máčala Ladislav
Babice 250
4. Šáňa Vladimír
Babice 177
5. Jarošová Jarmila
Babice 178
6. Bartošková Svatava
Babice 323
7. Býček Zdeněk
Babice 394
8. Čevela Jan
Babice 364
9. Jurčová Anna
Babice 307
10. Jurča Antonín
Babice 307
11. Gablasová Božena
Babice 70
12. Vals Milan
Babice 300
13. Maňásek Pavel
Babice 30
14. Jurča Josef
Babice 307
15. Horák Ludvík
Babice 378
16. Dovrtělová Ludmila Babice 174
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K 31. 12. 2008 žilo v obci Babice 1724 obyvatel. Odhlášeno z trvalého pobytu bylo 54 občanů, přihlášeno
k trvalému pobytu bylo 59 občanů.
Jubilanti rok 2009:
1. Kolomazníková Ludmila
2. Přikrylová Vlastimila
3. Řezníčková Jana
4. Maňásková Jarmila
5. Obdržálková Ludmila
6. Retl Miloslav
7. Maňásková Marie
8. Fusek František
9. Řezníček Václav
10. Janeček Oldřich
11. Vyskočil Milan
12. Dovrtěl Rastislav
13. Novotná Josefa
14. Rozumek Oldřich
15. Kedra Josef
16. Martinková Marie

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
90 let
95 let

Babice 466
Babice 101
Babice 138
Babice 358
Babice 262
Babice 97
Babice 400
Babice 24
Babice 190
Babice 213
Babice 180
Babice 348
Babice 199
Babice 113
Babice 477
Babice 343

Všem jubilantům přejeme k jejich krásnému životnímu výročí hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do
dalších let.
V sobotu 7. března 2009 proběhlo vítání občánků
v obřadní síni OÚ. Do života se slavnostně vítali: Eva
Trvajová, Daniel Hrdina, Denisa Janošková, Tereza
Svobodová

V. Šurmánková, matrikářka
Jaro/2009
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CZECH POINT
CZECH POINT - Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál
Pracoviště CZECH POINTu funguje na obecním
úřadě v Babicích více než rok. Za tuto dobu jsme
vydali přes dvě sta ověřených výpisů z rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku a z katastru
nemovitostí. Nově od roku 2009 mohou občané získat
na pracovišti CZECH POINTu ověřený výpis z registru živnostenského podnikání, z informačního systému
odpadového hospodářství, z informačního systému
o veřejných zakázkách a z centrálního registru řidičů.
Výpisy se vydávají v úřední dny na Obecním úřadě
v Babicích - matrice a jsou vydávány na počkání.
V. Šurmánková, matrikářka
Motosport klub, občanské sdružení Uh. Hradiště,
vás srdečně zve na

VII. ročník Slováckého okruhu
– závodu historických silničních motocyklů,
který se koná ve dnech 9. a 10. května 2009.
V těchto dnech bude silniční provoz veden po objíždních trasách.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
BABICE NABÍZÍ
Potřebujete pomoct s nákupy nebo s úklidem, doprovodit k lékaři, vyprat a vyžehlit prádlo? Nebo zajistit dohled pro vašeho blízkého
v době, kdy vy se mu nemůžete věnovat? Ve
všech uvedených úkonech (a řadě dalších) vám
rádi pomůžeme. Poradíme vám i při vyřizování
příspěvku na péči.
Pečovatelská služba Babice je v provozu od
roku 2007 a svou péči zaměřuje na pomoc lidem,
kteří se kvůli věku, invaliditě či nemoci nemohou postarat o sebe tak, jak by si přáli.
Jedním z našich poslání je, abychom byli lidem
užiteční a dávali jim pocit, že na potíže, které je
v životě mohou potkat, nejsou sami.
V případě potřeby kontaktuje Pečovatelskou
službu Babice, která sídlí v Domě s upravitelnými chráněnými byty v Babicích č. p. 594. Telefon
724 149 246. Tady dostanete podrobnější informace včetně ceníku.
Pečovatelská služba Babice

Knihovna
KNIHA MÉHO SRDCE
Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců
a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha
mého srdce“ (KMS - www.knihasrdce.cz), jehož
cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel
České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem
„The Big Read“. Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových
pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí
řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků
a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaným knihám. Cílem celé akce není
pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především
Jaro/2009

široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven.
Úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování, bude v České televizi vysílán
4. dubna 2009.
Do této akce se zapojila i naše knihovna - můžete
zde získat podrobnější informace i hlasovací kupony.
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UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Ministerstvo školství a kultury vyhlásilo projekt Podporujeme čtenářskou gramotnost Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní
docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě. Ve školním roce 2008/2009 dostanou děti přihlášené do projektu knížku Ivony Březinové Okno do komína s ilustracemi Vlasty Baránkové.
Babická knihovna zapojila do tohoto projektu prvňáčky ze ZŠ v Babicích a Huštěnovicích těmito akcemi:
6. 2.
Teta to plete – popletené pohádky – jen pro 1. třídu
3. 3.
Beseda s I. Březinovou – pro děti 1. – 3. tříd
9. – 13. 3.
Prázdninové hraní v knihovně – pro dětské čtenáře
27. 3.
Jak se chodí za básničkou – jen pro 1. třídu
3. 4.
Noc s Andersenem – pro dětské čtenáře
15. 5.
Teta to zase plete – moderní pohádky - jen pro 1. třídu
10. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – jen pro 1. třídu

Teta to plete 6. 2. - beseda pro první třídu

Beseda s I. Březinovou

ČTVRTEČNÍ VEČER V KNIHOVNĚ
Dne 26. 2. 2009 proběhl v místní knihovně
již tradiční čtvrteční večer na téma Pohádkové
Chřiby. Milým hostem byla Phdr. Jarmila Bednaříková Csc., která nás svým zajímavým vyprávěním přesvědčila o velmi silném citovém poutu
k Chřibům - krajině, jež nejednoho z nás přiměla
zastavit se a pohlédnout do korun stromů, okolí
z vrcholů kopců, či skal, abychom si uvědomili
tu dokonalost a barevnou rozmanitost přírody,
kterou nám nabízí po celý rok. Paní doc. Bednaříková nás seznámila se svou novou knížkou
Pohádky Chřibů, v níž prožívá děvčátko Vendulka se svým mluvícím psem Azorem neobvyklé
a k zamyšlení hodné příběhy.
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Krásu Chřibů jsme obdivovali z fotografií Tomáše
Pjeviče, který tento kraj velice dobře zná a hezkými
fotografiemi přispěla i Anna Kloudová a paní knihovnice.
Byl to příjemně prožitý večer, kdy jsme se s pohádkovou knížkou v ruce vrátili do dob dětství, kdy jsme
sami začínali číst, o několik let později četli coby rodiče svým dětem a ti dříve narození brali opět pohádkovou knihu do rukou, aby to dobré a spravedlivé, co
v pohádkách je, předali svým vnukům.
Za všechny zúčastněné děkuji pí. Bednaříkové,
která nám věnovala svůj volný čas a obohatila nás
tak o pěkný zážitek.
Věra Janečková
Jaro/2009
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Další čtvrteční večery v knihovně jsou přesunuty na pátek – ten první Páteční večer v knihovně bude
24. dubna 2009 v 19:00 hod., kde si opět budeme povídat o Chřibech nad fotografiemi Tomáše Pjeviče.

PRÁZDNINOVÉ HRANÍ V KNIHOVNĚ
O jarních prázdninách pořádala knihovna opět tzv. prázdninové hraní v knihovně. V půjčovní dny si
děti za pomoci paní Chmelíčkové vyráběly záložky, srdíčka, velikonoční zvířátka, povídaly a četly knížky,
surfovaly na internetu, ve středu navštívily ZOO Lešná a v pátek si prohlédly hasičskou techniku při Dni
otevřených dveří na hasičské zbrojnici.

Jaro/2009
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Kultura a sport

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
DUBEN
3. 4.
11. 4.
24. 4.

Noc s Andersenem
Koncert The Mood
Páteční večer v knihovně – povídání o Chřibech nad fotografiemi Tomáše
Pjeviče – 19:00 hod.
Zájezd na Flóru Olomouc 2009
Cykloturistický výlet po cyklostezkách Slovácka
Beseda s důchodci
Stavění máje – 17:30 hod. před HOSPODOU NA HŘIŠTI
Slet čarodějnic – sraz 16:30 před FC

25. 4.
26. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
KVĚTEN
10. 5.
Den matek – Líbánky s operetou - 14:00 hod., KD
16. 5.
Jdu Slováckem krásným – vystoupení Kaliny a CM St. Gabriela, 19:30 hod., KD
23. 5.
Tarokový turnaj - 8:00 hod., KD
30. 5.
Sečení humen a záhumenek – 5:00 hod., Krájanka
30. 5.
Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů
30.5.
Den dětí
ČERVEN
21. 6.
Obnovená tradice „výletu“ – 15:00 hod., areál „U Střešně“
27. 6.
Turnaj v plážovém volejbalu
ČERVENEC
1. – 5. 7.
Letní kino – areál „U Střešně“
11. 7.
Tenisový turnaj – dvouhra mužů
11.7.
Country bál - 19:30 hod. - areál U „Střešně“, hraje AMALGAM
18. 7.
Myslivecký večer – 19:30 hod. areál „U Střešně“
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ - Jste
s náladou na štíru? Padá na Vás splín? Nenechte si ujít
netradiční slet čarodějnic a čarodějů - před hospodou
Na Hřišti se bude zdobit a stavět majka, rej čarodějnic
poté proletí obcí a v 18 hodin přistane U Rybičky, kde
bude připraven bohatý program s táborákem, grilováním a muzikou. Akci pořádá kulturní komise, Baňa
a občerstvení U Rybičky.
DEN MATEK - Kdo by neměl rád svoji maminku?
Kdo by jí rád nenosil kytice růží? Naše maminky a ženy
z celé obce čeká pěkné nedělní odpoledne v kulturním
domě. Váš den učiní příjemným vystoupení umělců
z Opavy v programu Líbánky s operou. K tomu každá
žena dostane malé překvapení. Pro dobrou pohodu je
zajištěno i občerstvení v místním bufetu.
JDU SLOVÁCKEM KRÁSNÝM - FS Kalina
a CM Stanislava Gabriela srdečně zvou na celovečerní vystoupení s názvem Jdu Slováckem krásstrana 10

ným. Tento pořad je inspirován knihou publicisty
a novináře Jiřího Jilíka, která má stejnojmenný
název. Po vystoupení nebude beseda u cimbálu.
SEČENÍ HUMEN A ZÁHUMENEK - Chcete být
svěží a plní života už od časného rána? V tom případě zajděte na sečení humen, které je dílem skupiny
recesistů Baňa. Dobré je dobře se naladit, vzít kosu
a hrábě na ramena a vyrazit ke Krájance.
OBNOVENÁ TRADICE „VÝLETŮ“ - Akce
je navázáním na dávnou babickou tradici z první
poloviny minulého století. Čeká vás vážné i nevážné
povídání k nedávno vydané knize o historii lidových
muzik v našem kraji s historikem Mgr. Jiřím Severinem ze Slováckého muzea. K tanci i poslechu zahraje
Kašavská gajdošská muzika z LŠU Morava v Kašavě
a „štrajchová“ muzika z Topolné. Součástí odpoledne bude i výstava historických fotek dokumentujících
muzikantské osobnosti a muziky z blízkého okolí.
Jaro/2009
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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.
V prosincovém čísle Zpravodaje mne zaujal článek Zamyšlení. V tomto článku pisatelka píše mimo jiné i o zdravení. Jsem již v seniorském věku, jak se dnes říká starým lidem, přesto si živě pamatuji, jak nás rodiče učili: „Pozdravit
je slušnost, odpovědět je povinnost“. Velmi mě potěší, když potkám mladou ženu s malým dítětem, nebo mladého
muže, kteří pěkně pozdraví. Já ani nevím, kdo to je, myslím si, že ani tito lidé neví, kdo jsem já, ale opravdu mě to
potěší. Když pozdraví, hned je svět krásnější. Stává se mi, a to také dost často, že jde proti mě mladá žena, kouká
nejen očima, mnohdy i pusou a nepozdraví. Věřte, že je mi velmi trapně z takových spoluobčanů. Kolikrát si říkám,
když už neumíš pozdravit, tak aspoň tak nehleď! Ve zpravodaji mě také velmi zajímá babický místopis. S chutí si jej
přečtu. Nám starším to oživí vzpomínky na zašlé doby a mladým to snad něco poví, jaká byla dědina jejich předků.
Děkuji pisateli, který si s tím dal takovou práci. Také bych chtěla poděkovat redakční radě tohoto zpravodaje, že nás
informují o dění v naší obci. Jistě jim to dá mnoho úsilí dát tyto články a fotografie dohromady, vždyť zpravodaj je
čím dál tím objemnější. Děkuji a přeji jim do nového roku mnoho štěstí a dobrých nápadů.
Vážení přátelé,
četla jsem článek v pátečních Slováckých novinách o zavedení vyhlášky týkající se nedělního klidu. Bydlím
sice v jiné obci, ale toto je moje veliké přání a nevím, jestli se mě někdy splní. Nevím, co je horšího, než když si
v sobotu navečer po práci sednete na dvorku na lavičku a odpočíváte a někdo vám „zpříjemňuje“ klidné posezení
zvukem motorové sekačky. O nedělích se ani nebavím. Je to hrozné. Pracuji i o sobotách a nedělích, takže čekám
na každý volný víkend, který mohu strávit doma v klidu a tichu. Ale bohužel. Jednou to už můj manžel nevydržel
a šel poprosit souseda „přes dvě“, aby byl tak hodný a aspoň ve večerních hodinách dodržoval klid. Měli jsme totiž
návštěvu, se kterou se vidíme tak dvakrát do roka a od 17 hodin do 20,30 hod., co jsme seděli na dvorku, jsme
neslyšeli nic jiného, než sekání motorovou kosou. Sice nám vyhověl, ale vůbec mu to nebylo po chuti. O dalších
víkendech se to opakovalo. A při první příležitosti nám vyčetl, že nám vadilo jeho pracovní nasazení. Jestli neseče
jeden, tak druhý. To vůbec nechápu. Vždycky se doma snažíme tuto hlučnou práci udělat přes týden, nanejvýš v
sobotu dopoledne. Když nemůže jeden, tak to provede někdo druhý, prostě se střídáme tak, abychom dodržovali
klid v sobotu už v odpoledních hodinách. Myslím, že když se chce, tak to jde. Takto to provozujeme už po mnoho
let. Navštívili jsme Irsko, je to stále zelený ostrov. Tráva tam roste snad i v zimě. Strávili jsme zde dva víkendy,
ale nic takového jsme tam neslyšeli. A také mají upravené okolí svého domku. Tiše jsme jim záviděli. Také tyto
vánoční svátky jsme měli znepříjemněné hlukem z lesa – řezání stromů motorovou pilou. Rozléhalo se od rána i na
1. a 2. svátek vánoční! Je to opravdu hrůza, i v takové svátky nemá člověk klid, pokoj, odpočinek. Lidé, kde to jsme!
Proto se přimlouvám za to, aby ten klid byl aspoň o nedělích. Děkuji vám za pozornost. Přeji vám pevné zdraví
a hodně sil při plnění vašich náročných úkolů a hlavně pochopení lidí.
S pozdravem Vlasta Slívová, Kněžpole
Most na Baťově kanále v Chaloupkách
Chtěla bych vyjádřit svůj názor na vybudovaný most na kanále. Možná se každému můj názor nebude líbit,
ale jak se říká – sto lidí, sto chutí a tak i sto lidí, sto názorů. Myslela jsem si, že nově vybudovaný most, i když
jsem se dověděla, že bude dřevěný, bude se podobat těm ostatním na celé trase kanálu. Na mně ale působí jako
provizorium, jaké mosty byly budovány po válce na místě zbořených, než byly postaveny mosty nové.
Ten most mi připadá jako dřevěný koridor a to zábradlí ukončené silnou kládou je pro mě naprosto nepřijatelné. Stačí se podívat z nového mostu směrem k přístavišti na další most, ten, který k Baťovu kanálu patří. Je
přirozený, vzdušný, proto i ten nový měl být alespoň jemu podobný, když se bere celý kanál jako památka. Snad
plocha mostu na nových pilířích mohla být dřevěná, ale zábradlí mělo být stejné jako na dosavadních mostech.
Prohlížela jsem si most ze všech stran, slyšela jsem názory mnoha procházejících lidí a snad ani jednomu se nový
most nezamlouval. Jsem stará obyvatelka Chaloupek a zvyklá na most jiný: co nám dával příležitostí při koupání,
skákání do vody – z mostu i zábradlí...Možná se mladým lidem líbí a zvyknou si na něj stejně, jako já na starý.
Dodatek: nebylo by to obyčejné kovové zábradlí i cenově levnější?
A. Kolářová
Jaro/2009
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POVÍDÁNÍ O ZVÍŘATECH A LIDECH

V dospělosti přijdou okolnosti, kvůli kterým člověk
spoustu věcí přehodnotí.
A tak jsem se nestala ani doktorkou, veterinářkou
nebo ošetřovatelkou. Ale sklony z dětství k zachraňování čehokoliv živého přetrvávají dodnes.
Jako malá jsem našla doma na komoře starou
dřevěnou skříňku na klíček, označenou červeným
křížem. Zanedlouho byla naplněna vším, co jsem
v domácnosti našla. Co se naši nahledali náplastí,
obvazů a vaty. Za mnou mezitím chodily děti z ulice
a já je ošetřovala. Čistila jsem rozbitá kolena peroxidem, vytahovala třísky a jiné předměty, pečlivě jsem
podvazovala šátkem „unavená kolena“.
Maminka, starajíc se mimo zaměstnání a rodinu,
ještě i o domácí zvířectvo (králíky, slepice, kačenky,
psa a prasátko), trpělivě tolerovala, když jsem jí, jako
milovnice zvířat, často přinášela domů kdejakého živého a někdy i spíše položivého tvorečka z ulice.
Teprve, až mi dcera začala dělat to samé, jsem
pochopila, jak se o nás maminka bála. Také měla
ráda zvířata, ale hrozilo přinejmenším riziko nákazy.
Asi prvním zvířetem, co si pamatuju, byl, už od
pohledu nemocný datel. Dali jsme ho do krabice.
Dlouho nevydržel, tak jsme mu vystrojili důstojný
pohřeb a vyzdobili hrobeček. Léta jsme pak to místo
navštěvovali.
Každé kotě na ulici podle mě „potřebovalo domov
a jídlo“. Jedno rezavé, obzvláště divoké, nás do krve
poškrábalo, přesto jsem se ho odmítala vzdát. Tak
strana 12

ho maminka, aby neuteklo, než dojde k „ochočení“,
zavřela přes noc do prázdného králičího kotce. Celou
noc tak silně mňoukalo, že rozdivočilo psy ve vesnici.
Nastal „koncert ve vití“ a bylo po spánku. Maminka
poprvé řekla: „DOST !“ Vzala kotě a pustila ho ven.
Když se k našim vrátkům nevrátilo, označila jsem ho
za nevděčné a hledala dalšího chudáka, který potřeboval mou pomoc.
Kdysi se k nám zase pomalu plížilo po zídce kotě s
mokrou, slepenou srstí a s nepřítomnýma očima. To
už maminka rázně zakročila. Nepovolila nám, nejenom vzít kotě do náruče, ale zvířeti vůbec vstoupit do
dvora. Dřív, než by odešlo do zvířecího nebe, mohlo
ublížit i nám. O´, jak jsem tehdy měla maminku za
krutou, ale teď si říkám, ještě že ty rozumné rodiče
máme.
Jednou, když ještě dcera chodila do mateřské školy,
jsem zaslechla zvonek, který vyzváněl, jako by hořelo. Pořádně jsem se vylekala a běžela ke dveřím. Před
nimi stál hlouček dětí. Uprostřed dcera, se slzami na
krajíčku a s holubem v náručí. „Mami, my jsme našli
holoubka, on určitě umře. Musíme ho zachránit.“
Veterinář tehdy v Babicích ještě nebyl. Tak smutný
zástup, obklopující krabici s holubem putoval, kam
jinam, než k moudré starší generaci.
Babička s dědečkem poradili, kdo chová holuby
a šlo se. První holubář na rovinu řekl, že jediná pomoc
je „zakroutit mu krkem“. Mluvil bez obalu a nahlas,
vůbec mu nevadilo, že děti stojí kousek od nás.
Tento krutě reálný pohled na situaci mě samotnou
tak rozhodil, že jsem úsečně řekla: „No, to teda ne!
Nashledanou.“
A vrátila jsem se k vystrašeným dětem, které hltaly každé mé slovo.
Rychle jsem je táhla pryč, aby za námi chovatel
ještě něco nevolal. A řekla jsem jen: „Tento pán mu
nepomůže, ale nebojte, budeme hledat dál.“
Děti radostně poskočily a šlo se k dalšímu. Druhý
chovatel byl opravdu lidský, vzal si mě stranou a řekl,
aby děti neslyšely, že holuba nejde zachránit, ať mu
ho tu nechám. S poděkováním jsem se pak vrátila
k dětem, které přijaly milosrdnou lež. Až se holoubek uzdraví, pan chovatel ho vypustí. Dětské dušičky jásaly, že zachránily holoubka, no a já, že krutá
Jaro/2009
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pravda nezranila děti.
Další nezapomenutelný zážitek bude znít až
neuvěřitelně, ale skutečně se stal. Dcera s bratrancem přinesli domů zraněnou divokou husu. Byla
nějak pochroumaná a zesláblá. Maminka ji zavřela do ohrady pro kačeny, dala jí tam vodu a všichni jí snášeli všechno možné k snědku. Nic nežrala.
Tak maminka, s praxí v ručním dokrmování kačen,
ji zkusila krmit. Její prsty byly celé rozbolavělé, ale
husa měla v žaludku aspoň něco. Protože jsme cítili, že víc pro ni udělat nemůžeme a v ohrádce by se
jen trápila, napadlo maminku, že by ji mohly děti
zavézt vypustit na Moravu. Daly ji do tašky na kolo

a transport divoké husy začal. Když jsem se pak ptala, jak to dopadlo, děti překotně líčily, jak začala po
Moravě plavat. Zamávaly jí a vydaly se zpátky. Po
několika hodinách šla maminka ven na zahrádku a
zůstala překvapeně stát u branky. Popisovala nám
později, že na záhonku seděla ona divoká husa. Byla
si jistá, že se jedná o jednu a tu samou. Šla nás zavolat, abychom se podívali. Ale husa už byla pryč. Je to
k neuvěření, ale vypadá to, a my jsme tomuto vysvětlení uvěřili, že se přiletěla rozloučit.
Na poslední zážitek všichni vzpomínáme s tím, že
i zázraky se přece dějí.
JM

Základní škola
Akce školy
MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
Přestože matematika patří mezi náročné předměty, naši žáci se každý rok účastní hned tří matematických soutěží: Pythagoriády, Matematické
olympiády a Matematického klokana.
V letošním školním roce se školního kola Pythagoriády zúčastnili opět všichni žáci 6. a 7. ročníku.
Do okresního kola Pythagoriády, které proběhne 15. 4. 2009, postupují úspěšní řešitelé školního kola. Za 6. ročník je to J. Čevela, za 7. ročník
K. Trčálková, S. Tvrdá, F. Mikeska a K. Ryšánková.
Nejnáročnější matematickou soutěží je Matematická olympiáda, která je organizována pro 5. - 9.
ročník. V okresním kole Matematické olympiády
pro 5. ročník naši školu reprezentovali dva žáci:
V. Batůšek a F. Pavlica, který se stal úspěšným řešitelem. V okresním kole Matematické olympiády
pro 9. ročník naši školu reprezentovali M. Čevelová
a D. Huťková. Okresní kola pro 6., 7. a 8. ročník proběhnou 8. dubna 2009 a naši školu tam budou zastupovat J. Čevela ze 6.třídy, K. Trčálková ze 7. třídy
a D. Slezáková, M. Šuranská a K. Peterková z 8. třídy.
Nejoblíbenější matematickou soutěží je mezinárodní soutěž Matematický klokan, která se letos
koná 19. 4. 2009 a účastní se jí všichni žáci školy
kromě 1. třídy.
Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů a
Jaro/2009

všem úspěšným řešitelům gratulujeme. Na konci
školního roku budou všichni úspěšní řešitelé všech
matematických soutěží odměněni.
BRAZÍLIE
V úterý 3. února se žáci 7., 8. a 9. tříd zúčastnili zajímavé besedy o Brazílii. Akce se uskutečnila v Otrokovické besedě. Formou videoprojekce a zasvěceného
komentáře přímých účastníků se žáci dozvěděli o fauně i flóře Brazílie, o způsobu života lidí i nádherných
kulturních památkách této jihoamerické země.
AQUACENTRUM STARÉ MĚSTO
Na začátku letošního roku přišel Hotel Synot
s nabídkou pro žáky naší školy na využití Wellness-aquacentra ve Starém Městě. Žáci tak na jaře
postupně navštíví toto příjemné prostředí s whirlpooly, bazénem s protiproudem a perlátorem, soláriem, aqua barem, solnou parní lázní, aroma parní
lázní, finskou saunou, aroma saunou, tepidáriem
s vyhřívanými lehátky a hvězdným nebem a odpočinkovou místností s relaxační hudbou. Jako první
navštívila toto zařízení děvčata 8. a 9. tříd. Příjemné prostředí, atmosféra a pohoda děvčata přímo
uchvátila. Po úvodní přednášce o příznivých účincích saunování a seznámení se s bezpečnostními
předpisy se děvčata plně věnovala plavání, saunování a odpočinku. Zkrátka pohoda. I takové dny
mohou zpestřit školní povinnosti.
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PLES SRPDŠ
Již od října se žáci 9. tříd připravovali na „svůj“ ples. 14. únor
byl dnem, kdy své snažení představili veřejnosti. O půl osmé
nastoupili na parket. Kluci jako
„princové“, holky jako „princezny“. Úvodní tóny polonézy
zklidnily sál a všichni s napětím
sledovali ladné pohyby tanečníků. Ti si to opravdu vychutnali! Následující sólo s rodiči bylo
poděkováním za to, jak vzorně se
postarali o krásný vzhled tanečníků a tanečnic.
Večer pak pokračoval příjemnou zábavou s hudbou Madusong, při níž se deváťáci představili ještě dvakrát. Slowrockovým
tancem na krásnou melodii Mandy i připomínkou 60. let tancem
Pomáda přesvědčili přítomné
o svém tanečním umění. Zvláště
Pomáda se velmi líbila, všichni
z ní měli moc hezký pocit.
Podle vyjádření deváťáků by si
to celé ještě rádi zopakovali, ale,
jak říkají, takový zážitek lze prožít jen jednou.
Velké poděkování patří také
zástupcům SRPDŠ, kteří se této
akce zhostili velmi dobře. Přejme
si, ať tato pěkná tradice v Babicích
pokračuje i v budoucnu.
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NÁVŠTĚVA HOSTĚTÍNA
14. leden byl velmi mrazivý, s neustálým
sněžením. Určitě den, kdy je nejlepší zůstat doma
u kamen. Deváťáci se však vydali do Hostětína,
malé vesničky nedaleko Vlárského průsmyku,
která je kromě jiného známá střediskem ekologické výchovy.
Příjemné prostředí nové budovy poskytlo zázemí k přednášce o znečišťování ovzduší,
o příčinách ekologických změn či různých zdrojích energií. Formou her pak žáci řešili různé
zajímavé úkoly s ekologickou tematikou. Na
závěr akce ještě navštívili místní výtopnu, která díky spalování dřevní hmoty zásobuje teplem
značnou část obce.

POPRVÉ U SOUDU
V rámci výuky občanské výchovy se žáci 9. tříd
zúčastnili 5. března přelíčení u Okresního soudu
v Uh. Hradišti. Obžalovaný se provinil tím, že
překročil povolenou rychlost v obci a také jezdil bez řidičského oprávnění. S velkým zaujetím
sledovali žáci nejen průběh celého jednání – výslech obžalovaného, svědků i řeči státní zástupkyně, ale především očekávali, jak celé toto jednání
dopadne. O uloženém trestu i jiných skutečnostech, kdy může člověk stanout před soudem, pak
po skončení ještě diskutovali se soudkyní a státní
zástupkyní. Určitě si všichni odnesli ponaučení,
jak žít a jak se chovat, aby se u soudního jednání
nikdy neobjevili v roli souzeného.

POBYT NA HORÁCH
Žáci 7. třídy s netrpělivostí očekávali první březnový den, kdy se spolu se svými instruktory vydali
na lyžařský výcvikový kurz na Kohútku, chatu Spartak. Po úvodním otestování a seznámení se s pravidly mazání, bezpečnostními předpisy a organizačními záležitostmi byli rozděleni do družstev a mohli
začít zkoušet své lyžařské umění. Denně pak pronikali do tajů tohoto nádherného zimního sportu.
Někteří s větším, jiní s menším úspěchem. Večery trávili příjemnými hrami, karnevalem s úžasnými
maskami. Zkrátka pohoda. A když k tomu všemu bylo ještě i dobré jídlo, je jasné, že si sedmáci užili
nezapomenutelný týden. Když se pak v pátek 6. března vrátili zpět ke škole, o překot svým rodičům
vyprávěli nezapomenutelné zážitky.
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Ve středu 4. 2. 2009 se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2009/2010. Děti
předvedly své schopnosti a dovednosti, překvapily samostatností a duchaplností. Na závěr si děti odnesly
upomínkový list a dárečky za snahu a píli. Do první třídy nastoupí 20 dětí.
ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI
Na začátku března se sešli
mladí recitátoři, aby předvedly své umění. Jako nejlepší byli
vyhodnoceni tito žáci:
I. kategorie:
1. Lanšperk Matěj
2. Botková Sabina
3. Novotná Lucie
II. kategorie:
1. Batůšek Vojtěch
2. Janečková Aneta
3. Gajdoš Ondřej
Blahopřejeme a přejeme jim
další úspěch na poli recitátorském.

Spolky
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Myslivecké sdružení
Cerony Babice je sice malé
jak honitbou tak členskou
základnou, ale o to více se
snaží o zlepšování podmínek pro zvěř, která se
v naší honitbě nachází.
Naše sdružení má velmi
zapálené členy pro myslivost a dění v honitbě. Jedním z těchto myslivců je
i Ing. Martin Batůšek, kteIng. Batůšek – odchycený rý veškerý svůj volný čas
mývalovec kuní do betonové věnuje odchovu pernaté
nory
zvěře, zvláště koroptvím.
Aby tato činnost měla své opodstatnění požádalo
naše sdružení také o dotace pro odchov koroptví, které nám jsou poskytovány. Naše sdružení je
již několik let zahrnuto do tzv. oblasti odchovu
a vypouštění koroptví. Za tuto činnost prospívající
jak zazvěření honitby tak kvalitnímu odchovu perstrana 16

naté zvěře je nutné velmi poděkovat již zmíněnému Ing. Batůškovi. Naše sdružení si dalo za dlouhodobé úkoly několik bodů, které se nám postupně
daří plnit. Jen krátce bych se zmínil o založení nebo
údržbě zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, dále zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby, pořízení
a instalaci nových betonových nor na odchyt lišek

Naši členové při obsékaní smrčků v remízu
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v počtu maximálně 1 ks
na 250 ha honitby. Tyto
nory již plní svou funkci
a byl zde také odloven pár
mývalovce kuního. Naši
myslivci se po celou zimu
a dobu strádání zvěře
vydávají každou neděli ke
krmným zařízením, aby
doplnili zásypy potřebnou medikovanou solí pro
spárkatou zvěř, tak i řepou
Liška odlovená Radkem Lap- nebo tzv. ostatkem (plevy
číkem ml.
se zrním) pro pernatou
zvěř a drobné ptactvo.
U větších krmných zařízeních máme zbudovány
jesličky pro přikrmováním senem, které se pravidelně doplňuje. Po celý rok je nutné kontrolovat
zdravotní stav zvěře a při zjištění úhynů postupovat
v souladu s veterinárním zákonem. Dále musí myslivci sledovat pole oseté řepkou, tato představuje pro
srnčí zvěř nebezpečí díky nízkému obsahu vlákniny a jedovatým glukosinolátům, které způsobují
poruchy nervového systému až úhyny. Začátkem
března se na polích objevují první mláďata - zajíčci.
Většina jich zahyne pod zemědělskou mechanizací
při přípravě půdy pro setí a díky přemnoženým liškám a krkavcovitým. V březnu myslivci kontrolují
zdravotní stav zvěře a provádí sčítání zvěře. Srncům
dorostly parůžky, které jsou zatím pokryty „líčím“,
které je protkáno cévami vyživující nový parůžek.
Přeléčení srnčí zvěře proti nebezpečné třečkovitosti CERMI-Xem proběhlo úspěšněji než v minulých
letech díky chladnému počasí. S oteplením se zvýší migrace zvěře, na což by měli reagovat zvýšenou
pozorností řidiči zvláště ve večerních hodinách a za
rozbřesku. Zajíci se vyhřívají na teplejších vozovkách, na což doplácejí svým životem.
Toto je jen jedna část činnosti našeho sdružení,
ta druhá je veselejší. Odhlasovali jsme si, že i letos
se bude v měsíci červenci (18. 7. 2009) konat již
známý Myslivecký večer s bohatou tombolou
a nějakou zvěřinou jako hlavní výhrou. Všichni
se již teď těšíme, že nám bude naše bohyně Diana
nakloněna a nějaký pěkný srnec se uloví jako hlavní cena večera.
Jelikož jsem se ve svém článku zmínil i o psíJaro/2009

ku mývalovitém alias mývalovci kuním, zde je pro
neznalé malé zoologické zařazení: třída - savci, řád
- šelmy, čeleď - psovití, rod - psík.
Vzhled: mývalovec kuní nebo také psík mývalovitý připomíná svým vzezřením medvídka mývala.
K 55 - 67 cm délce těla se připočítává 15 - 22 cm
ocas. V létě váží tento živočich 4 - 5 kg , na podzim
bývá jeho váha dvojnásobná. Jeho zavalité tělo, které je neseno nízkými nohami, je vpředu zakončeno protáhlou hlavou s krátkýma ušima. Kožešina,
pro kterou je i loven, je poměrně dlouhá a zvláště
pak na bocích a ocase i dosti odstálá. Zbarven je
do šedohněda až hněda, břicho přechází do žlutohnědé a nohy má tmavě až černě zbarvené, stejně
jako ocas. Na hlavě má pestrou černobílou kresbu
a uši mají zezadu černou barvu. Na rozdíl od mývala nemá nikdy příčně pruhovaný ocas.
Výskyt a rozšíření: původním areálem rozšíření je Dálný východ. Postupem času se jeho oblast
rozšíření začala přesouvat přes evropskou část Ruska dále na evropský kontinent. Dnes je jeho rozšíření nejenom v České republice, ale i ve Švýcarsku, Holandsku, skandinávských státech Norsku,
Švédsku a Finsku. Důvodem tohoto přesunu byla
jeho kožešina. Najít psíka mývalovitého můžeme
především v listnatých a smíšených lesích s hustým
podrostem. Nejlépe s bažinatými oblastmi. Rád
se ukrývá v hustém podrostu okolo řek. Spíše než
že bychom ho zahlédli, můžeme slyšet šramocení
v křovinách kolem sebe. Většinou se totiž zdržuje
v místech, která jsou těžko prostupná nebo nejlépe
v norách a skalních rozsedlinách, kde tráví takřka
celou zimu sladkým zimním spánkem, který ovšem

Vypouštěcí zařízení pro kačenky v části Babických jezer
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mnohdy přerušuje.
Způsob života a potrava: průměrný věk dožití
se pohybuje mezi 10 - 14 roky. Jako hlavní složka
potravy slouží mývalovci kunímu drobní živočichové, ovoce, bobule a zelené části rostlin. Pokud
jsou k dispozici, pak nepohrdne ani obojživelníky,
leklými rybami, měkkýši nebo například hmyzem,
drobnými savci či ptáky, jimž mnohdy vyplení
i hnízda. Z hlediska potravní struktury se tedy
jedná o všežravce. Během března a dubna se spáří
samice se samci. Po 60 - 64 dnech, kdy je samice
březí, vyvrhne ve své noře většinou 5 - 12 mláďat.
Někdy jich může být až 15. Ta jsou následujících 15
dní plně slepá a teprve postupem času prohlédnou.
Matka je poté ještě asi měsíc kojí. Rodinou péči
mají na starosti oba dva rodiče. Samec se nevyhýbá svým povinnostem a samici společně s mláďa-

ty nosí ulovenou kořist. Zhruba ve třech měsících
věku se osamostatňují. Pohlavní dospělosti dosahují mláďata už v prvním roce života.

Předseda MS Cerony Antonín Cablík ml. při odlovu černé zvěře v porostu řepky

KALINA
Po úspěšném roce 2008, kdy se FS Kalina ve spolupráci s CM Stanislava Gabriela prezentoval nejen
před publikem v ČR, ale i v zahraničí (Mezinárodní
taneční festival mládeže 2008 v Macau), se soubor
pustil do příprav celovečerního pořadu s názvem
„Jdu Slováckem krásným“. Tento pořad je inspirován
knihou publicisty a novináře Jiřího Jilíka, která má
stejnojmenný název. Vystoupení proběhne v sobotu
16. 5. 2009 v Kulturním domě v Babicích (začátek
v 19.30 hod.; po vystoupení nebude beseda u cimbálu).
V letošním roce se FS Kalina bude také prezentovat na Rožnovských slavnostech v Rožnově pod Radhoštěm, na Slavnostech vína v Uh. Hradišti a dalších
kulturních akcích v ČR. Stejně jako v loňském roce je
plánován zahraniční zájezd na měsíc červenec.
Soubor se bude zapojovat do grantového řízení
na zajištění prostředků na činnost a materiálové
vybavení souboru (Nadace děti-kultura-sport Uh.
Hradiště, obec Babice, FOS ČR, Zlínský kraj, MK
ČR). Dále FS Kalina navazuje spolupráci se soukromými subjekty, které chtějí soubor podporovat.
V rámci prezentace souboru bylo vytvořeno
propagační DVD v českém a anglickém jazyce, které obsahuje historii souboru, videoukázky a popisy
tanců z repertoáru FS Kalina a také fotogalerii.
Aktuální informace o souboru a jeho činnosti
strana 18

jsou dostupné na webových stránkách na adrese:
www.soubor-kalina.ic.cz
Těšíme se na společná setkání na našich vystoupeních.
Naše nejbližší akce:
• 1. 5. 2009 – Netradiční vystoupení na Rejdě,
Spytihněv – zahájení plavební sezóny Baťova kanálu
• 16. 5. 2009 – Pořad „Jdu Slováckem krásným“,
Kulturní dům v Babicích
• 6. 6. 2009 - Filmparty 49. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, Zlín
• 4. - 5. 7. 2009 - Rožnovské slavnosti, Rožnov pod
Radhoštěm
• 12. 9. 2009 - Slovácké slavnosti vína, Uherské
Hradiště
FS Kalina
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KALINKA
BABICKÝ SLAVÍČEK 2009
V neděli 1. března proběhl již 4. ročník soutěže pro
děti v interpretaci lidových písní Babický slavíček,
který velmi zdařile připravily a uspořádaly vedoucí
Kalinky a členky kulturní komise. Pětičlenná komise
vybrala z 21 účastníků tyto nejlepší zpěváčky:
I. kategorie (MŠ – 2. tř. ZŠ):
1. místo: Kristýna Hejdová - MŠ Babice
2. místo: Marek Šilhavík – MŠ Traplice
3. místo: Kristýna Havlíková – MŠ Kudlovice
II. Kategorie : (3. - 7. tř. ZŠ):
1. místo: Veronika Filípková – Janovice
2. místo: Petra Obdržálková – Babice
3. místo: Eva Obdržálková – Babice
Kateřina Šilhavíková - Traplice

BABÉRY
Kroužek aerobiku BABÉRY stejně jako loni
i letos začíná sezónu soutěží již v neděli 29. března ve sportovní hale v Uherském Brodě. Jedná se
o první kolo VZP Oriflame Aerobic Tour 2009, což
je postupová soutěž v aerobiku. Kromě prvního
závodu v Uherském Brodě pokračuje soutěž 4. dubna v Tlumačově, 25. dubna v Uherském Hradišti,
1. května v Ostrožské Nové Vsi, 8. května ve Veselí
nad Moravou a 23. května vše vyvrcholí ve sportovní hale v Hluku. Ti nejlepší se utkají ještě v přátel-

ském superfinále v Praze 6. června.
19. dubna předvedou své vystoupení ještě
v Otrokovicích na postupové soutěži Děti fitness
aneb sportem proti drogám. Pokud uspějí, čeká je
opět cesta do Prahy na finále.
Děvčata se představí ve skladbě SESTRY V AKCI
a zacvičí v dresech a aerob.obuvi, na kterou poskytla finanční příspěvek NADACE DĚTI – KULTURA – SPORT a Obec Babice.

BAZÁREK
DċTSKÉHO TEXTILU, OBUVI, KOýÁRKģ, AUTOSEDAýEK, HRAýEK
a dalšího dČtského zboží
31. bĜezna – 2. dubna 2009
Kulturní dĤm v Babicích
Úterý:
StĜeda:
ýtvrtek:

9:00 – 17:00 hod. pĜíjem + prodej
9:00 – 17:00 hod. prodej
9:00 – 17:00 hod. prodej + výdej
PĜijćte prodat a nakoupit!
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FAŠANK
Před 13hodinou se začaly scházet první masky. I letos byly barevné, nápadité a bylo jich 45.
A tak už potřetí vyráží maškarní průvod obcí,
letos poprvé sněhem. První zastávka je U Jakuba,
odtud se jde ke starostovi. Ten nás už tradičně vítá
se šavlí v ruce a paní starostová s mísou koblihů.
Ale došlo i na slivovičku a klobásky. Cesta přes
Záhumení zabere nejvíc času, protože na tomto
konci dědiny nás vidí opravdu rádi. Pokračuje
se přes Sadovou, do Chalůpek, kde nás očekává
čestná členka Baně – paní Bláhová, odtud se jde
do Nové ulice. Na tomto úseku jsme doprovázeni
zástupcem regionálního tisku. U potoka se nám
rozpadne zásobovací vozík, na konci Zahradní
odpadají první kusy. Přes Přímou stranu míříme
k nákupnímu středisku, tady se ztrácí z průvodu
další kusy. Někteří začínají být alergičtí na písničku
„Pod šable, pod šable“. Jdeme přes Souhrady k hlavní silnici. Tady se zdržíme, protože odbočka z hlavní
silnice se jeví jako zlatý důl a kasička se utěšeně plní,
někteří navrhují zůstat tady. Ale čekají nás ještě na
Ceronech. Tradičně srdečně přijati jsme u místostarosty. U Kročového, kde nás také uhostili, nás opouští další odpadlíci. Šeří se. Zbývá ještě Nábřeží a naše
skvělá Iva, kterou nemůžeme vynechat. Zbyla nás už
jen hrstka. A to nás to nejtěžší ještě čeká – šavlový
tanec. Ale jediný tance schopný chlap je v 8 hodin
večer medvěd. Ovšem ukazuje se, že baňáci mají
silně zakořeněný pocit odpovědnosti a tak vstávají
z mrtvých a podávají svůj životní výkon. Následuje
pochovávání basy, čtení obecních hříchů a zábava.
Ta končí stylově o půlnoci. A za rok zas.
PS: Baňa děkuje všem, kteří otevřeli své dveře
i srdce a těm, kteří večer přišli.
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SVAZ ŽEN
Pečení perníčků na Perníkový bál, který se letos konal v březnu již po 29.

Z historie
NENÍ VÝLET JAKO VÝLET
Pod slovem výlet si většinou představujeme cestu za
poznáním míst známých nebo těch, která rádi znovu a
znovu navštěvujeme. Slovo výlet označovalo ale i zcela
něco jiného. Bývaly to ojedinělé slavnosti, které se hojně pořádaly snad v každé dědině, Babice nevyjímaje.
Sešla jsem se na besedě s několika pamětnicemi,
abychom zavzpomínaly na dobu jejich dětství, kdy
ony samy patřily mezi ty, kteří se výletů zúčastňovali a měli je rádi.
„Výletů se pořádalo během léta hned několik,“ začíná jedna z besednic. „Jednou jej zorganizoval Sokol,
podruhé spolek Orel, občas i místní Fruta. Nejčastějšími místy konání výletů byla humna: Kučerovo (č. p.
6), Snopkovo (č. p. 14), Marčíkovo (dnešní hospoda
Na Luži), Škrabalovo (č. p. 149). S „tanečním kolem“
v humnech nebyl žádný problém – vysekl se potřebný kus trávy a už se mohlo tancovat a cvičit. Asi od
roku 1946 se výlety pořádaly na sokolském hřišti na
Sušicku.“ Začátky těchto nedělních slavností bývaly
odpoledne, kdy bylo pro diváky připraveno vystoupení
dětí nebo dospělých. Někdy cvičení, jindy zase dětské
taneční vystoupení. Nebo to bývala i okrsková veřejná cvičení Sokolů, kterých se zúčastňovali cvičenci z
Jaro/2009

okolních obcí. Od roku 1946 se občas připojila i místní
továrna Biochema (dnešní HAMÉ). Výlety byly hojně
navštěvovány. Každý se rád přišel podívat na děti, které vystupovaly v programu, nebo dospělé, kteří měli
připraveno často velmi náročné cvičení. Rovněž bohatý byl bufet. Prodávaly se vdolky a nejrůznější koláče,
které se napekly v domácnostech a dávaly se darem
na zábavu. „Jak jsme se těšívaly na hrnek bílého kafé
a vdolek, které jsme dostaly coby děcka za cvičení. Ještě
teď cítím tu lahodnou chuť,“ vzpomíná další z besednic. Výtěžek z bufetu i vstupného sloužil spolkům
k jejich činnosti. Například pro výrobu divadelních
kulis a kostýmů. Pro zimní období se totiž nacvičovala
divadelní představení. I ta byla hodně oblíbená.
Po odpoledním programu pokračoval výlet taneční zábavou, která se protáhla až do večerních hodin.
Celou slavnost doprovodila dechovka, která hrála jak
cvičencům v průvodu, tak tanečníkům na zábavě.
„Byl to opravdu jiný čas,“ přikyvují všechny, se
kterými jsem se sešla a dodávají: „Lidé jakoby měli
k sobě trošku blíž.“ A já jim děkuji, že se s námi
podělily o své vzpomínky.
pro Babický zpravodaj zaznamenala Marie Dostálková
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OBYČEJ, KTERÝ JE JEN VZPOMÍNKOU
Únorovým zvykem bývalo chození po koledě
na svátek Doroty (6. února). Do Babic většinou
přicházela s touto koledou větší děcka z Košíků.
Ze vzpomínek některých pamětníků se podařilo
zjistit, že se v naší obci objevovali tito koledníci
ještě kolem roku 1938. Jedno dítě představovalo Dorotu, druhé krále a třetí kata. Děcka měla
na sobě jednoduché kostýmy, Dorota a král měli
korunky na hlavách a kat dřevěný meč. Nosívali
sebou košík, do kterého si ukládali koledu. Před
domem děcka zapívala a sehrála malé představení
o osudu této světice.
Byla krásná Dorota, pobožného života.
A ta krásná Dorota měla věnec ze zlata.
A z tej bílej lelije od Panenky Marie.
Král si ji chtěl oblíbit, za manželku si ji vzít.
Zamiloval si ji král, za Dorotkou listy psal.
Chceš Dorotko moje být, má tě svět co paní ctít.
A já nechci jiného, jenom Krista samého.
Ani za celičký svět nezruším panenství květ.
Král se na ni rozhněval, do vězení vsadit dal.
Čím více se trápila, tím víc krásy nabyla.
Z vězení vyvedena před krále postavena.
Chceš Dorotko má býti, nebo musíš zemříti.
A já tvoje nebudu, já se zaslíbím Bohu.
Z města jí kázal vést a jí mečem hlavu smést.
Teofil soužil králi, sledoval vše z povzdálí.
Kam nevinná, kam ty jdeš, kam tě vedou, kde být
chceš?
Do Kristovy štěpnice budu trhat ovoce!
Budu trhat lilie u Panenky Marie.
Když ho budeš trhati, chceš-li mně ho poslati?
Svatá hlava je sťata, duše do nebe vzata.
Přišlo z nebe děťátko, překrásné pacholátko.
Tu ti nesu ovoce od nebeského Otce,
co Dorotka slíbila, když se na smrt strojila.
Pane králi pravda je, že Dorotka svatá je.
Stojí mezi anděly jako hvězda na nebi.
Kdo byla a odkud pocházela sv. Dorota? Podle
dostupných pramenů se narodila Dorota Kapadocká v roce 290 v Caesareji (v dnešním Kayseri
v Turecku) křesťanským rodičům. Byla to krásstrana 22

ná dívka, která byla ve středu zájmů mužů. Za
doby Diokleciánova pronásledování křesťanů
se o Dorotu ucházel bohatý pohan, majitel rozsáhlých pozemků. Když jej odmítla, nechal ji
zatknout a mučit bičováním, pálením a nakonec
ji dal popravit. Jelikož byla křesťankou, cestou na
popravu se modlila a opakovala si jméno Ježíše,
kterému se zaslíbila. Kolemjdoucí mladý muž,
písař jménem Teofil, se jí vysmíval a požádal ji,
aby mu poslala květiny a ovoce ze zahrady svého snoubence Ježíše a on pak v něho uvěří. Když
byla Dorota popravena, podle legendy se objevil
malý hošík, který Teofilovi podával košík růží
a ovoce, ačkoliv v té době byla zima. Teofil padl
na kolena, uvěřil v Krista a vyznal svou víru. Za
to byl také popraven.
Dorota před smrtí vyprosila na Pánu Bohu
pro všechny, kdo ji budou žádat o přímluvu,
pomoc při různých starostech, zvláště lidem
v bídě a hanbě, při falešném obvinění, při ulehčení v bolestech a odpuštění hříchů v hodině smrti.
Sv. Dorota je zobrazována jako urozená dívka
s korunou na hlavě, košíkem růží a ovoce, někdy
s růžemi a andílkem s košíčkem ovoce. Dalšími
atributy jsou větvička růže, stonek jahod, paví
pera, palma a kniha, zasněžená krajina kolem
postavy.
Je patronkou zahradníků a květinářů, také ji
mají za patronku sládci, horníci, ale i novomanželé
a nevěsty, rodičky a šestinedělky.
V katolickém světe se úcta ke sv. Dorotě objevuje až v 7. století. Mezi českým lidem byla
v minulosti ve velké vážnosti, jak svědčí i staročeská verze legendy o jejím umučení, sepsaná ve
středověku podle latinské předlohy. Z církevních
legend se v průběhu let utvořil zvyk „chození
s Dorotou“. Původně šlo o obchůzkové hry předvádějící utrpení a vykoupení světice, jež se později staly volnou lidovou zábavou. Masky, oblečení a texty zachycené v 19. století jsou obvykle
zkomoleným obsahem původní podoby her
o sv. Dorotě. Vyskytují se v nich stejné základní
postavy jako ve hrách původních – Dorota, Teofil, král, kat a čert.
Jaro/2009
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Pro ukázku – lidová hra o sv. Dorotě z Milevska a okolí konaná asi v roce 1867.
Bez klepáni vejde Theofil a za ním ostatní herci.
Domácí lidé od práce vstali a vyhledali si příhodných míst pro podívanou. Za průvodem vtlačí se do
světnice několik vesnických kluků („Pepíků“), kteří
mají na mušce čerta, a přišourá se tam i nějaká
babka s dítětem na ruce na „čuměnou“. Kluci zůstanou blízko dveří, aby mohli rychle utéci, ukazují si
na čerta, dorážejí na něho jako vrány na výra.
Theofil (vykročil před ostatní herce a domácím
oznámil vysokým silným hlasem):
Král Fabrincius s pannou jménem Dorotou
nazvanou.
Po těch slovech hospodář a po něm hoch domácí sundali čepice a ženské nábožně sepjaly ruce,
nastrojivše obličej jako na poslouchání evangelia.
Potom pídil se Theofil po židli, postavil ji doprostřed světnice, Král se na ni mlčky posadil. Hned
nato, probíhaje mezi herci, mluví k domácím (…)
hra pokračuje:
Theofil (před králem): Co král ráčí poroučeti,
chci to hnedky učiniti.
Král (rázně): Ctný a šlechetný Theofile, - poroučím tobě této chvíle, - by si šel do obydlí Doroty ctné,
- by šla bez meškání ke mně,- neb ona se mně nad
jiné líbí, - za manželku se mně hodí (…).
Dorotka (majíc ruce svisle zkřížené, tenkým fistulovým hlasem): Ach Kriste, nebeský králi,- co se to
na mne valí? – Poznávám, že pro Tvoji čest – takové
protivenství jest (…)
Hodně zpráv o hrách týkajících se sv. Doroty je z první poloviny 19. století doloženo na
Moravě. Dokladem je Sbírka lidových her
z Moravy, kterou zpracoval Julius Feifalik kolem
roku 1857.
Ukázka hry o sv. Dorotě z Kroměříže :

Teofil (přistupuje k Dorotě a říká):
Doroto, Doroto, panno, krásná,
jako na moři slunce jasná,
tu ti posílá král pefel,
toť ti posílá zlatý prsten;
chceš-li jeho královnou býti,
musíš Krista opustiti.
Dorota: Já žádné dary od krále nepřijímám,
jenom samého Krista Pána mám;
než bych jeho královnou byla, Krista opustila,
radš bych pod meč hlavu dala.
Mnohdy v těchto náboženských hrách ze života
sv. Doroty propuká i bodrý humor lidových zábav
na poškádlení a na obveselení posluchačů, sklíčeného smutnými dojmy nad mučednickou smrtí.
Tyto veselé vsuvky zajišťují převážně čerti, kteří
při hrách hrají v kostky a mívají poznámky k dění
ve hře.
A tak nám na tuto původně vážnou hru o životě a smrti sv. Doroty, zůstaly v lidovém prostředí
jenom upravené jednoduché hry a zpěvy, které si
lidé každoročně v únoru na svátek Doroty připomínali. Obchůzka se stala tradicí, která se nám
však do dnešních dnů nedochovala. Vytratila se,
zůstala pro starší generaci vzpomínkou a pro ty
mladší zajímavým písemným dokladem.
Použitá literatura :
Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého.
Praha 1950
Feifalik J.: Lidové hry z Moravy. Praha 1986
Sušil, F.: Moravské národní písně. Praha 1910
Vondruška, V.: Církevní rok a lidové obyčeje.
České Budějovice 1991

Teofil : Co poroučíš, milý králi?
Co od krále poručeno,
ať je všechno vyplněno.
Král : Tu Dorotě posílám pefel,
tu jí posílám zlatý prsten;
chce-li mou královnou býti
musí Krista opustiti.
Jaro/2009
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BABICKÝ MÍSTOPIS (6)
Když u Formánkového – na Dílech (poslední dům
po pravé straně směrem na Kudlovice) odbočíme na
družstevní vozovku, dostaneme s k mostu pod dráhou. Tomuto mostu se říkalo Dvoják, to proto, že měl
dva oblouky. Pod jedním obloukem tekl Halenkovický
potok, zvaný také Travníčkový nebo Vrbka, tím druhým jezdily povozy a chodili chodci. Později byl postaven nynější most. Na původním mostě bývala plastika
vojáka, kterou věnovali spolužáci Umělecko – průmyslové školy z Uh. Hradiště svému spolužákovi Miloslavu
Čevelovi, který tam v květnu roku 1945 utrpěl smrtelný
úraz a na jeho následky zemřel. Za dráhou tuto tragédii připomíná malý pomníček. Plastika z mostu je nyní
v zahradě domku u přívozu, kde se také říká u partyzána. Ale s touto plastikou to nemá nic společného. Snad
by stálo za zvážení vrátit ji na původní místo. Když bez
úrazu přejdeme hlavní silnici, dostaneme se k objektu
bývalého JZD. Tento objekt je z padesátých let minulého století. Prvopočátky družstva byly velmi těžké,
ale i veselých příhod bylo nespočet. Postupem doby
a s nástupem mechanizace se lidem velmi ulevilo. Sice
těžká práce jim zbyla i nadále, ale tíha zodpovědnosti
se přesunula na technické kádry. Později se družstevníci měli velice dobře. Dostali se do lázní, na rekreace –
nejen v Čechách a na Slovensku, ale také v zahraničí. Je
škoda, že po revoluci dopadlo zemědělství, jak dopadlo.
Nyní je v tomto objektu mnoho různých firem. Chodníčkem při plotě objektu se dostáváme na Záhumení.
Tato ulice je z doby první republiky a z doby poválečné.
Za zmínku stojí, že přibližně v místech, kde stojí dům

JZD
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Souhrady za drahou
č. p. 343 bývala obecní váha. Říkalo se tam na Koňské
hlavě. Na Záhumení u Dovrtělů se vyráběla betonová
střešní krytina. Pan Horák v č. p. 229 opravoval postroje
na dobytek. V domě č. p. 253 býval po emigraci původních majitelů zemědělský útulek a později školka pro
děti. Dále po levé straně vidíme Krájanku – zahrádkářské zařízení, kde se konala nejedna oslava, svatba, co
dobrot se tam navařilo a napeklo. V zadu je pěstitelská
pálenice. Opodál je plácek, na kterém děti hrají kopanou. Naproti chaloupka „Na Mýtince“, kde místní nimrodi mají svoji klubovnu. V tom domě v minulosti žil
pan Formánek, který dovedl vyřezávat překrásné věci
ze dřeva. Ještě za mého dětství v tom domě byly vchodové dveře, ručně vyřezávané, domnívám se, že dnes
jsou v depozitáři Slováckého muzea. Kousek dál, bývala Babáčkova stolárna - z této rodiny bylo a je několik
stolařů. Vedle je prodejna potravin Jednota. Dříve to
bývala Maňáskova hospoda. Tam se mimo dennodenní návštěvy štamgastů odbývaly schůze, zábavy, plesy,
svatební muziky a podobně. Vedle bydleli Bubíkovi, ti
měli obchod s potravinami a pekárnu. Již při pomyšlení
na jejich chleba a rohlíky se sbíhají sliny v puse. Také,
pokud byla pekárna v provozu se tam pekly svatební
koláčky. U Mrázků bývalo řeznictví, později sběrna
mléka. To už mnohým dnes nic neříká. Sběrna mléka
byla místnost, kde každý den donášeli sedláci čerstvě
nadojené mléko. Každý sedlák měl předpis dodávek,
to je – kolik musel odevzdat mléka, vajec, vepřového
a hovězího masa, obilí, máku, brambor, řepy aj. Tyto
dodávky byly zavedeny v době II. světové války. Z každé
Jaro/2009
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konve mléka se bral vzorek a podle tučnosti mléka se
platilo. A znovu jsme na místě u pošty, odkud jsme se
na procházku naší obcí vydali na začátku. Všem děkuji
za pozornost a věřím, že i vy se přidáte se svými vzpomínkami – vždyť je o čem psát!

Záhumení pravá strana

Záhumení levá strana
Záhumení - č. p. 121

Záhumení levá strana

Záhumení - Maňáskova hospoda levá strana

Z BABICKÉ KRONIKY - Počasí
1952
Od 7. 4 t. r. začíná jaro, nastávají opožděné jarní práce. Vše rychle roste a bují, jarní práce rychle podělány.
Srážky jsou vzácné, sucho, není spodní vláhy, neroste jetele a trávy. Dne 19. 5. a hlavně 20. 5. t. r. došli ledoví muži,
zničili ovoce a všecko na padrť, škody jsou veliké. Sucho trvá dále. V nejvyšší čas došel 24. 5. a 25. 5. t. r. vytrvalý
deštík a i potom - nakonec se s dešti roztrhl pytel a do 22. 6. t. r. pršelo takřka denně za parného slunce. Roste
všecko bujně, i plevel, práce se zdržuje. A od 22. 6. t. r. až do 10. 9. t. r. nádherné, ale suché dni s modrou oblohou
a žňovými parny. Vše trpí suchem, pochyba na bramborech, řepě a kukuřici. Voda ze studen mizí.
1961
I tohoto roku bylo počasí velmi nepravidelné. Po mírné zimě přišlo i předčasné jaro, takže
již 6. března vyjeli družstevníci se svými traktory na „Zasádčí“, kde smykovali k úpravě setí jarního ječmene, který v následujících dnech vskutku zaseli. Jarní setí bylo však přerušeno 20. 3., kdy spadl poslední
sníh ještě, který však ve 3 dnech roztál. Přesto přerušil na čas jarní setí. Jaro bylo deštivé, takže se velmi
těžce a zdlouhavě obdělávala cukrovka, jíž musely být 4 ha dokonce zaorány. Tato nepřízeň počasí stíhala družstevníky i v okopávce brambor a zvláště při senoseči, která se pro soustavné deště téměř o měsíc
protáhla a zasáhla do počátku žní. Za spolupomoci brigádníků ze Staveb. strojů, dělníků z dalších závodů
i učitelů se podařilo družstevníkům veškeré seno při abnormální velké úrodě řádně sklidit.
Jaro/2009
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PRODEJNÍ STÁNEK

FIALKA
(na Žabárně)
Nabízí:
zahradní figury,
barevný atestovaný porcelán,
umělé stromky, keře a květiny,
dekorační materiál,
smuteční kytice a věnce,
na objednávku řezané květiny.

KAMENOSOCHAŘSTVÍ (zal. 1996)
Zbyněk Výmola, Babice 158
- výroba a opravy pomníků
- sekání, zlacení, stříbření písma
- náhrobní doplňky (lampy, vázy aj.)
- krycí desky, zakrytí hrobů
- výroba žulových schodů
- žulové obklady, dlažby (včetně osazení)
- kuchyňské desky
- okenní parapety, vnitřní, venkovní
(včetně osazení)
- ostatní kamenické práce dle dohody
- konzultace, zaměření - zdarma

U PŘÍVOZU
Přestože přívoz přes Moravu v Babicích již dlouhá léta není, domek, ve kterém bydlela většina převozníků, zůstal. V loňském roce prošel částečnou
rekonstrukcí, při které byly opraveny veškeré vnitřní
prostory kromě koupelny. Tu má v plánu obec zmodernizovat do začátku letošní rekreační sezóny.
Domek U Přívozu je možné si objednat k týdenní rekreaci i ke krátkodobějšímu pobytu. Ve dvou
obytných místnostech se vyspí celkem šest lidí.
Cena za ubytování je:
• 2 800 Kč - za týden a celý domek
• 100 Kč - za osobu a noc při krátkodobém
pobytu (k této ceně se připočítává jednorázový příplatek 50 Kč na osobu za vyprání ložního prádla).
O rekreaci U Přívozu je značný zájem, o čemž
svědčí plnící se ubytovací kalendář pro letošní
sezónu.
Máte-li zájem i vy, nebo vaši známí, strávit
klidné dny v tomto romantickém prostředí, neváhejte a zavolejte na telefonní číslo 724 149 246.

kontakt: mob. 603314757
e-mail:vymola3@seznam.cz

Nově otevřená prodejna

AKVARISTIKA-CHOVATELSKÉ
POTŘEBY,
Babice 38 (býv. Rybolov)
Nabízí až 200 druhů akvarijních a jezírkových ryb.
Krmiva pro ryby,psy,kočky a ostatní domácí zvířata.
Možnost zřízení akvárií na zakázku včetně servisu.
Prodejní doba:PO-PÁ-8,00-17,00hod.
SO-8,00-12,00hod.
Kontakt:mob.776111503,
Ing.Richard Kořínek, Babice
http.www.proakvaristy.eu
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VELIKONOČNÍ

Snad nám zubaté sluníčko paprsky ukáže,
tatínek synkovi pomlázku zaváže,
každoročně o těchto svátcích jara
nejedna maminka se pečlivě stará,
dcerka aby dost mašlí měla nachystaných
a chlapcům na tatárcích přivázaných.
Beránka hospodyňka na talíř vyklopí,
modrou úzkou mašličkou krček mu ozdobí,
sněhem bílkovým zatočí vlnku za vlnkou,
kávovými zrny očka pak prokouknou,
krásně je mezi barvami velikonoc,
tajemno přináší ona „veliká noc.“
Pohádkám o pokladech je přáno,
jak je tomu už pamětníky dáno.
JM

Obřadní obchůzka chlapců s hrkačama na Bílou
sobotu ve 12 hodin v části obce zvané Záhumení.
Chlapci na srazu u kříže. Dva velcí chlapci jsou
pořadatelé - kaprálé. Foto: Ing. A. Bilík, 1984

Obřadní obchůzka chlapců s hrkačama na Velký
pátek v 15 hodin v části obce zvané Cerony.
Foto: Ing. J. Tarcala, 1984

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje redakční rada zpravodaje.
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STALO SE...

26. prosinec 2008 - Setkání u
jesliček - Cesta tří králů

27. prosinec 2008 - Svařákový
pochod kolem Babic

27. prosinec 2008 - Předsilvestrovský večírek na Krájance

31. prosinec 2008 - Půlnoční
setkání před OÚ

17. leden 2009 - Lyžařský zájezd
na Pustevny

7. únor 2009 - Místní výstava
vín s ochutnávkou

13. únor 2009 - Společenský
ples KSČM

21. únor 2009 - Babické končiny s pochováváním basy

1. březen 2009 - Babický slavíček 2009

3. březen 2009 - Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

7. březen 2009 – Tradiční perníkový bál

13. březen 2009 - Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici

Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 500 ks.
Redakční rada: Bronislav Hrdina, Zoja Chodúrová, Marie Šuranská, drobné kresby Iva Bičanová.
Babický zpravodaj najdete na internetové adrese: www.babice.eu, e-mail: zpravodaj@babice.eu
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