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Vánoční
Věčnými dětmi zůstáváme o vánocích,
přejeme si dárečky pod stromeček
a křupající sníh.
Čekání na zvoneček od Ježíška
a překvapení chvilinka,
mísu salátu, když na stůl postavila maminka.
Čas přidal roky, vrásky, šediny,
však pocit vánoční
je neopakovatelný a jediný.
Lidé se míjejí s úsměvem na tvářích,
jenž jako hvězdička
na nebi zazáří.
Dávejme si lásku a pochopení,
každičký den raději,
jen tak se naše srdce naplní další nadějí.
J. M.
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Novoroční zamyšlení
Již za několik dnů budeme slavit vánoční svátky a příchod nového roku. Asi žádný z nás není dost starý
na to, aby se mu v tuto dobu nevrátil alespoň kousek dětství. Toto období nás uvádí do nálady, kdy trochu
rozjímáme, hodnotíme.
Protože jste mi svěřili odpovědnost za tuto obec, chtěl bych této příležitosti využít k tomu, abych zhodnotil končící rok.
Obci se podařilo realizovat řadu investičních akcí: opravu pomníků obětem I. a II. sv. války, opravu
chodníku na Přímé straně, tréninkovou tenisovou stěnu, opravu domu u přívozu, novou fasádu nákupního střediska. Ale uskutečnily se i akce, které byly hrazeny jinými subjekty – oprava Chalůpského
mostu, kanálových shybek či výstavba protihlukové stěny. Řada akcí se připravuje a bude realizována
v příštím roce.
Myslím, že jako obec na sebe můžeme být pyšní. Získali jsme další ocenění v soutěži Vesnice roku
– Modrou stuhu nebo ocenění Vinařská obec roku. Výsledek je dílem jak spolků, organizací tak i každého
z nás jednotlivě. I v příštím roce nás čeká řada úkolů. Přivítám podněty, nápady, návrhy, ale i konkrétní
pomoc. Cením si těch, kteří se aktivně a s konstruktivními připomínkami zapojují do diskuze např. na
webových stránkách obce. Čím víc občanů najde odvahu vyjádřit svůj názor, tím lépe a ve prospěch většiny
mohou vaši zastupitelé rozhodovat o dalším směřování obce. V komisích i spolcích pracují lidé, kteří se
starají o kulturní, sportovní i společenské dění. Není jich mnoho a proto uvítám, pokud se najdou další,
kteří se budou ochotni aktivně podílet na životě obce.
Chci vám poděkovat za dobrou spolupráci v tomto roce, do roku nového vám přeji řadu osobních i pracovních úspěchů, pevné zdraví a spokojenost.
Miloslav Maňásek, starosta

Podzimní barvy zmizely někam.
To vítr odvál listí bůhví kde.
Teď holé větve na stromech,
zoraná pole uložená k spánku
budí jen křiky havranů.
Snad přikryje stříbro z nebes
krajinu celou vůkol nás!
Vánoce bílé – jak jste jiné!
Sníh zateplí pole, stromy, každý dvorek,
dětem dá náruč radovánek.
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Čekání na stromeček, vonící jehličí,
je nekonečné pro dospělé,
nejvíce ale pro děti.
Až zazní zvony vánoční
a rozsvítí se tisíc stromků,
tu všechna očka dětských tváří,
se štěstím, láskou rozzáří.
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OÚ informuje
OBEC UPOZORŇUJE
Poslední pracovní den na obecním úřadě je 22. prosince. Od 23. do 31. 12. 2008 bude obecní úřad
uzavřen.
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.
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 31 odst. 1) musí být každá budova (rodinný dům ) označena
popisným číslem a podle § 32 odst. 1) je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu
čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu.
V případě, že si vlastník nemovitosti nezřídí domovní schránku, dává najevo, že nechce, aby mu byly
doručovány poštovní zásilky. Pošta není v takovém případě povinna do takové domácnosti poštovní
zásilky doručovat.
Z podnětu občanů podala obec stížnost na ČSAD Uh. Hradiště, aby prošetřila pozdní odjezdy autobusové linky č. 800070 z Babic do Uh. Hradiště s odjezdem 7:15 od pošty ( školák). ČSAD tuto situaci
řeší od změny jízdních řádů tj. od 14. 12. 2008 a od tohoto data by měl autobus jezdit ve stanovený čas
to je v 7:15hod.
Již jsme si zvykli, že po dobu vánočních svátků je naše obec ozdobena vánočním osvětlením. Letos
se tato výzdoba rozšířila i na Přímou stranu. Není to jednoduché z plošiny v takové výšce upevňovat
ozdoby na sloupy nebo žárovky na vánoční strom. Je proto smutné, že se v době adventní, najdou takoví, kteří výzdobu ničí. Řekněte, kdo může být v naší obci tak chudý, aby musel krást žárovky z vánočného stromu???
Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení na OÚ nebo v prodejně u Kopřivů na nákupním středisku. Cena za kus 10,-Kč. Svoz v roce 2009 probíhá každou první středu v měsíci tj. 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4.
Upozorňujeme občany, že k tomuto sběru mohou použít pouze plastové pytle zakoupené na OÚ nebo
U Kopřivů. Odpad v jiných pytlích nebude svozová firma odvážet.
Odvoz komunálního odpadu v roce 2009 – každý sudý pátek
Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 13:00 do 16:00 hod. a každou sudou sobotu od 7:30 do 9:30
hod. Ve sběrném dvoře byl zrušen kontejner na železo – to je možné odevzdat ve sběrně kovů. Připomínáme občanům, že i ve sběrném dvoře je potřeba odpad třídit.
Uzávěrka zpravodaje č. 1/2009 je 25. 3. 2009.

PUTUJÍCÍ KONTEJNER

Obec připravuje pro občany další novou službu. Jedná se o možnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče do putujícího kontejneru. Cílem je zajistit dostupné místo pro odložení elektrozařízení od
občanů. Službu bude zajišťovat společnost Elektrowin a. s. Do tohoto kontejneru bude možné odkládat
spotřebiče typu: chladničky, mrazničky, pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla,
ventilátory, vysavače, fritovací hrnce, žehličky, kávovary, fény, kulmy, hodiny, budíky, vrtačky, pily, pájky, svářečky, sekačky apod. Kontejner by byl přistaven na dostupném místě – nejlépe ve středu obce po
dobu 1 – 2 dnů, kde by v určenou hodinu občané mohli tyto spotřebiče odevzdat.
Zima/2008
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Obec Babice přijme do pracovního poměru pracovníka
na údržbu veřejných prostranství a obecního majetku.
Požaduje:
- řidičský průkaz skupiny B
- dobrý zdravotní stav ( potvrzený lékařem)
- organizační schopnosti
- práci s počítačem
- flexibilní pracovní dobu
- manuální zručnost
- bezúhonnost

Písemnou přihlášku, obsahující jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého
pobytu (včetně tel. čísla), číslo občanského průkazu, datum a podpis, doplněnou životopisem o
dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech lze podávat do 20. ledna
2009 na obecní úřad. Předpokládaný nástup od
1. 3. 2009.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Opět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a
radosti. Sváteční kouzlo vánoc často nepůsobí jen
na děti, ale také na nás dospělé, a tak navštěvujeme
své blízké, zpíváme koledy, radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také svátek Tří králů, který
toto období jakoby symbolicky uzavírá, je svátkem
obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary
a sami byli obdarováni tím, že mohou všem zvěstovat novinu o jeho narození.
Na základě této události pak vznikla tradice, kdy
v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené
za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na
rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen
K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů (jde o starobylý a zakořeněný výmysl),
nýbrž znamenají „Kyrios mansionem benedicet Pán žehnej tomuto domu“, a právě požehnání Tří
králů mělo ochraňovat stavení i jeho obyvatele.
Obyvatelé domu za toto požehnání obdarovávali
příchozí jídlem, sladkostmi anebo penězi.
Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného koledování, u nás před lety obnovila Česká
katolická charita (dnes Charita Česká republika)
formou Tříkrálové sbírky. Sbírka probíhá na celém
území naši republiky za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu
dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí i velcí
koledníci do našich domácností a křídou označují
naše obydlí. Letos k nám s požehnáním v rámci
Tříkrálové sbírky přijdou již podesáté. Na Slovácstrana 4

ku byl vždy výtěžek z koledování jeden z nejvyšších v celé republice. Tyto finanční prostředky byly
rozděleny do nejrůznějších sociálních projektů u
nás i v zahraničí a pomohly opravdu těm nejpotřebnějším.
Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni
radosti z narození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se také naši koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň co
nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky. Znamení
na dveřích v minulosti totiž také vymezovala prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Zkusme proto také alespoň malým
finančním darem přinést trochu té „sociální spravedlnosti“ také těm, kteří ji potřebují přece jen
více než my.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 4. ledna 2009.
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JSME TADY PRO VÁS
Každý z nás se může dostat do situace, kdy vážně onemocní nebo
bude potřebovat pomoc pro svého nemocného příbuzného. Nemoc si
neplánuje termín, nemoc nás zaskočí. Chceme vám znovu připomenout, že jsme tady pro vás a můžeme vám v takové situaci pomoci.
Naší snahou je být nápomocni starším a invalidním lidem, aby mohli
zůstat, pokud to je možné, v domácím prostředí.
Mezi naše služby patří pomoc při běžných úkonech, jako je hygiena, podání léků, nákupy, úklid domácnosti, podání jídla a další úkony,
které se zdají být často zanedbatelné, ale přijdou-li zdravotní potíže,
mohou být velkým problémem.
Rovněž vám nabízíme pomoc a radu při vyplňování formulářů pro
příspěvky na péči, anebo vám poradíme, kam se obrátit pro zajištění
služeb, které my neposkytujeme.
Od letošního listopadu jsme nově
zřídili schránku důvěry, která je určena pro připomínky či náměty k
práci pečovatelské služby. Schránka je umístěna u hlavního vchodu
do budovy Domu s upravitelnými chráněnými byty v Babicích č. p.
594. Děkujeme za případné podněty, kterými se budeme zabývat a
nebo je předáme Radě obce.
Podrobnější informace získáte i na telefonním čísle 724 149 246.
Vážení spoluobčané, přejeme vám pěkné Vánoce a v novém roce
hodně zdraví a sil.
Pracovnice Pečovatelské služby Babice

Poděkování sponzorům
Svými finančními příspěvky, se kromě obce, každoročně na zajištění hodů
podílejí také firmy a jednotlivci. Proto jim všem patří poděkování za pomoc
při zachování této kulturní tradice v naší obci. Letos přispěli: Motorest
Sport, Hamé a. s., Bolio s. r. o., Rehos s. r. o., Terosat, Kovobath s. r. o.,
Pomoraví a. s., Gasol s. r. o., MUDr. M. Chytrá, Hostinec U Jakuba, Investa s. r. o.,
Smékal Jan, Stavebniny Buchlovice, Haberl s. r. o., Stamos, Stavebniny
Kodrla, Ekostav - Kartusek, TVT –Eurookna s. r. o., Hemar s. r. o., Kortan Pavel, Ing. Z. Habáň.
Z těchto příspěvků bylo letos zakoupeno 60ks židlí, 15 ks krušpánků, určených na každoroční hodovou výzdobu, 4 turčáky – na výzdobu sálu, pozvánky,
plakáty na hody, plátno na nástěnky.
Všem tedy ještě jednou děkujeme.
M. Maňásek, starosta obce
Zima/2008
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Knihovna
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“
André Maurois
„ Píšu, abych pobavila dítě, které je ve mně a doufám, že ostatní děti se budou bavit stejně jako já.“
Astrid Lindgrenová
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
vyhlásil na první adventní neděli II. ročník celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU, tu první
zorganizovala děčínská knihovna vloni. Tento den
je zaměřený na dětskou knihu, četbu i knihovnu.
Babická knihovna se do této akce zapojila poprvé a to až v pondělí 1. prosince a připravila pro děti
MŠ a ZŠ řadu akcí:
V přísálí kulturního domu si děti mohly prohlédnout výstavu Dětská kniha dříve a dnes.
Vystavené zde byly dětské knihy našich autorů a
ilustrátorů, kteří dostali nějaké ocenění např. Zlatou stuhu za rok 2006 a 2007, Cenu Hanse Christiana Andersena nebo byli zapsáni na Čestné listině
IBBY - mezinárodní sdružení pro dětskou knihu.
A jaké knížky v dětství četli ti dříve narození?
Sami čtenáři velmi ochotně reagovali na výzvu a
přinesli knihy, moc děkuji. Mezi ty nejstarší z roku
1902 i s věnováním pana učitele A. Bábeky svému
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pilnému žákovi Jeníčkovi patřila Babička Boženy
Němcové s ilustracemi Adolfa Kašpara.
S vazbou a výrobou knih děti seznámili studenti učňovského střediska Mesit.
Výtvarné práce dětí na téma Můj oblíbený literární hrdina, moje nejmilejší dětská knížka jako
velké leporelo byly vystaveny ve vestibulu kulturního domu.
Ti nejmenší, děti z mateřské školy a děti 1. – 5.
tříd ZŠ Babice a Huštěnovice shlédly loutkové
představení Kašpárek a skalní skřítek ochotnického spolku T. J. Sokol Uherské Hradiště.
Celé pondělní dopoledne patřilo dětem a dětským
knížkám, knihovna se tak připojila ke stovce dalších
knihoven naší vlasti, které pokračují v myšlence profesora Václava Františka Suka „Dobré knihy dětem“.
Příjemné prožití vánočních svátků, pohodové
a úspěšné dny v roce 2009 přeje všem čtenářům
Zoja Chodůrová - knihovnice MK Babice
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V KNIHOVNĚ
6. - 11. říjen 2008 - Týden knihoven v Babi18. listopad 2008 - zahájení výstavy Panoráma
cích: knihovnické lekce pro děti ZŠ a MŠ, pasová- - fotografie nejmenovaného člena BANI, výstava v
ní druháčků na čtenáře knihovny, Setkání broučků knihovně potrvá do 22. 12. 2008
a berušek, výlet Za pověstmi našeho kraje - Cesta za
krásami Kopanic

Knihovna upozorňuje:
Poslední půjčovní den v roce
je pondělí 22. prosince 2008.
Od 23. do 31. 12. 2008
bude knihovna uzavřena.
Zima/2008

!
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Kultura a sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
PROSINEC 2008
26. 12.

Setkání u jesliček - Cesta tří králů – divadelní hra - 16:00 hod., kostel

26. 12.

Štěpánská zábava FC Babice – 19:30 hod., KD

27. 12.

Svařákový pochod – sraz v 9:00 hod. u pošty, pořádá BAŇA

27. 12.

Předsilvestrovský večírek na Krájance – 19:30 hod.

31. 12.

Půlnoční setkání před OÚ
LEDEN 2009

4. 1.
17. 1.

Tříkrálová sbírka – od 14:00 hod.
Lyžařský výlet na Pustevny – odjezd 7:00 hod. zastávka ČSAD u Sportu,
informace a přihlášky do 15. 1. v knihovně (tel. 572585138)

Výstavka - Hrnečku vař!
Hrnečku vař! Tak zní přání v jedné pohádce.
Avšak i u nás, v Babicích, hrneček vařil, sice ne
kaši, ale příjemnou náladu a dobrou pohodu po
dobu jednoho týdne v měsíci listopadu. A kdo
přišel, jistě nelitoval. V malém sále byla možnost
shlédnout něco z kuchyňské výbavy našich babiček a maminek a že toho nebylo málo dosvědčuje
na 300 kusů exponátů, které se zde sešly. Ve velkém
sále zavanula vůně stovek nablýskaných a vzorně popsaných jablíček a dalších výpěstků našich
šikovných zahrádkářů. Ve zbytku sálu si pak návštěvníci mohli nakoupit hrníčky od keramiků z
okolí a další doplňky, které patří k vaření.
Výstavka byla otevřena v neděli 9. listopadu na
kulturním domě, kde ten pomyslný hrneček vařil.
Začal zpěvem mužského pěveckého sboru z Kudlovic. Pohled na pěkné „chlapy” a jejich zpěv rozehřál určitě každého. Do této velmi příjemné atmosféry přicházeli návštěvníci, aby si na pomyslném
jarmarku nakoupili hrníčky a jiné keramické předměty různých velikostí, tvarů a barev. Návštěvníky
upoutala krásná keramika paní Giblové z Traplic.
Jemný tvar hrnečků byl k vidění u keramika pana
Martina Šmída z Uh. Hradiště. Svojí modře zdobestrana 8

nou keramikou potěšila i paní Gabriela Májíčková
z Vések a rozkvetlou loukou zářily hrníčky paní
Denisy Chvátalové z Osvětiman. Zašlou slávu drátenického řemesla pak připomněla drátovaná keramika z dílny Renaty a Jaroslava Crlových z Buchlovic. Ukázky techniky drátování mohli shlédnout
zájemci v úterý během dne při předvádění. A kdo
měl chuť si něco zkusit vymodelovat z hlíny, měl
tuto možnost u stánku Domu dětí a mládeže Šikula
z Uh. Hradiště. K vaření nepochybně patří i vařečky
a ty nám přivezli přátelé ze Slovenska se spoustou
dalšího dřevěného náčiní potřebného k vaření. A
tak si návštěvníci mohli nakoupit škrabky, kráječe,
mašlovačky, různé dřevěné naběračky ale i velikonoční řehtačky. Při ukázce snadného čištění zeleniny a ozdobného krájení jistě neodolala leckterá hospodyňka a něco koupila. A k vaření patří i zástěrky,
utěrky a chňapky. Ty byly k dostání ve stánku paní
Jaroslavy Kneslové z Jičína. A pokud jste ještě váhali
co budete vařit, měli jste možnost sáhnout pro dobrou kuchařskou knihu, či příručku. I těch bylo na
pultě knihkupectví Portál velké množství na výběr
spolu s knihami se zahrádkářskou tematikou. Pokud
vaříte a děti potřebujete zabavit hrou, tak zde byla
Zima/2008
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možnost zakoupit jim ekologické textilní hračky,
které vytvářely ruce paní Zuzany Guryčové z Hluku. A když už je navařeno, každý si rád sedne k pěkně prostřenému stolu – krásné dekorace hrníčků a
drobné výzdoby z kytiček a přírodního materiálu
vytvořily ruce Radky Batůškové z Kudlovic. Ukázku výroby ozdob z kukuřičného šústí předváděla
Marie Šuranská, ukázky pletení ošatek a zvonečků
z pedigu Alexandr Bilík.
Výstavka „Hrnečku vař” byla sestavena ze zapůjčeného materiálu od místních občanů. Šikovné ruce
výtvarnice Ivany Bičanové vytvořily pracovní kout
kuchyně, kde byly hrnečky, vážky, mlýnky, hmoždíře, misky a menší kameninové hrnce. Nechyběly
ani „kredence“ s kořenkami různého typu, porcelánové dózy na sypký materiál, štíhlé nádoby na
olej a ocet , ale i keramický válek a množství dalších mlýnků. Kuchyňská kachlová kamna a sporák
s plotnou plnou hrnců, hrnečků a dalších pomůcek
byl jako živý. Kolem se povalovaly kýble, lopatka
se smetáčkem a plný koš dřeva. Pomyslné zákoutí
pečení bábovek, cukroví a chleba zářilo přehlídkou
těchto pomůcek. Každá kameninová bábovka měla
svůj vzor, velikost a tvar. Další potřebné pomůcky
pro vaření, či pečení byly nainstalovány v „komoře”,
kde nechyběly, mlýnky, máslenka, konvičky všech
velikostí, struhadla, lisy na brambory, hrnce na sádlo, mléko a na vařené trnky. Demižónky, patentové
sodovkové sklenice a originál sklenice na alkohol.
Kotulka s kotlem na vaření povidel mnohým připomněla staré časy. Uprostřed místnosti byly stoly s prostíráním pro všední a slavnostní den. Od
obyčejných talířů, konviček, kávových hrníčků,
příborů až po ty slavnostní - porcelánové. Výstav-
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ku doplnily vyšívané ubrusy, vyšívané kuchařky a
zástěrky. Kuchařské knihy Magdalény Dobromily
Rettigové zde byly vystaveny v několika vydáních
- ta nejstarší z roku 1897. Dále zde byly kuchařské
knihy ze 40. a 60. let minulého století a taky rozpočtové sešity z rodinných škol.
Krásnou atmosféru této výstavce dodávaly ty
dříve narozené „tetičky” – ženy, které o všech těch
věcech dovedly poutavě vyprávět a přiblížit dobu
jejich používání. Také občané, kteří nám zapůjčili
své skvosty do výstavky znali ke každému předmětu jeho historii a původ, měli k němu svůj vztah a
vzpomínku. Všem jim patří vřelý dík za jejich laskavost. Poděkování patří i týmu, který se podílel
na přípravě výstavky, všem kteří prodávali zboží
i těm dalším dobrovolnicím, které po celý týden
prodávaly keramiku a hlídaly výstavku.
Velký dík patří občanům, kteří svým dobrovolným vstupným, vytvořili nečekanou částku
4325,- Kč. Z této sumy byla částka 4 tisíce korun
navržena na podporu černošského chlapce v Africe v rámci akce Adopce na dálku.
Marie Bilíková, předsedkyně kulturní komise
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Předběžný plán akcí na rok 2009 v Babicích
Datum konání akce
4. leden
17. leden
7. únor
13. únor
14. únor
21. únor
22. únor
1. bĜezen
3. bĜezen
7. bĜezen
30. duben
10. kvČten
16. kvČten

Název akce
TĜíkrálová sbírka
LyžaĜský výlet na Pustevny
Místní výstava vín s ochutnávkou
Ples KSýM
Ples SRPDŠ
Fašank s pochováváním basy
DČtský karneval
Babický slavíþek
Beseda s I. BĜezinovou
Perníkový bál
StavČní máje, slet þarodČjnic
Den matek – Líbánky s operetou
Vystoupení KALINY

23. kvČten
30. kvČten
23. þerven
1. - 5. þervenec
11. þervenec
29. srpen

Tarokový turnaj
Seþení humen a záhumenek
Obnovená tradice „výletĤ“
Letní kino
Country bál
Zábava FC Babice se skupinou
DARKIL
5. záĜí
TFA 2009 – 2. roþník hasiþského
víceboje
5. – 10. Ĝíjen
Týden knihoven
9. Ĝíjen
Setkání brouþkĤ a berušek –
pohádkový lampiónový prĤvod obcí
10. Ĝíjen
Za povČstmi našeho kraje – turistický
výlet
10. Ĝíjen
Scrabble – kvalifikaþní turnaj
mistrovství republiky
17. – 18. Ĝíjen
Slovácké hody s právem
Listopad - prosinec Vystoupení CM Stanislava Gabriela
a KALINY
20.listopad
– 3 prosinec
4. prosinec
31. prosinec
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Telefon

Webové stránky

Knihovna, KUFR
ZO ýZS
KSýM
ZŠ
BAĕA, kulturní komise
MŠ
KALINKA, kulturní komise
knihovna
ýSŽ
BAĕA, kulturní komise
Kulturní komise
KALINA

572 585 138 www.kufr-usvit.cz
572 585 420
572 585 065
572 585 138
572 585 062
572 585 138
572 585 138
572 586 038
572 585 138
572 585 138
777 830 451

BAĕA
Kulturní komise
Kulturní komise
BAĕA, kulturní komise
FC Babice

572 585 060 www.bana.estranky.cz
572 585 138
572 585 138 www.babice.eu
572 585 138
605 458 929

Sbor dobrovolných hasiþĤ

732 749 123 www.hasicibabice.wz.cz

Místní knihovna
Místní knihovna

572 585 138 www.babice.eu
572 585 138 www.babice.eu

Místní knihovna

572 585 138 www.babice.eu

Scrabble - klub Žudro

572 585 128 www.scrabble.hrejsi.cz

Zastupitelé, kulturní komise
CM Stanislava Gabriela
KALINA

www.zsbabice.uhedu.cz
www.babice.eu
www.babice.eu
www.babice.eu
www.babice.eu
www.souborkalina.ic.cz

Kulturní komise

Kulturní komise

572 585 060 www.babice.eu
777 830 451 www.soubor736 186 917 kalina.ic.cz
www.cmsg.cz
572585 138 www.babice.eu

Vánoþní koncert StĜíbrĖanky
PĤlnoþní setkání obþanĤ pĜed OÚ

Dechová hudba StĜíbrĖanka
Zastupitelé

777 303 482
572 585 060 www.babice.eu
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Mateřská škola
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Tuto dobu prožívají děti v MŠ Babice každoročně
se vzdělávacími tématickými celky Mikuláš je hodný
pán, nosí dětem uhlí nebo marcipán? a Proč vánoce
přicházejí zase po roce? Oba tématické celky obsahují
cíle vzdělávací, cíle pomáhající u dětí vytvářet postoje
a cíle podporující rozvoj hodnot u dětí. Metody práce s dětmi předškolního věku mají co nejvíce probíhat prožitkem a přímou účastí dětí a jejich aktivním
podílením se na činnostech.
Letos jsme předvánoční dobu zahájili tradičně dopolední Mikulášskou nadílkou v pátek
5. 12. 2008. Svaté i rohaté nám již více let zajišťuje v rámci partnerství Základní škola Babice nejstaršími žáky. Tímto jim velmi děkujeme, jsou
vždy velmi pečlivě připraveni, připomenou citlivě
dětem jejich „hříchy“, letos dokonce zahrál anděl
na flétnu a jeden z čertů na housle. Každé dítě něco

Mikuláši předneslo či zazpívalo.
Některé roky jezdíváme do Slováckého muzea
na předvádění vánočních aktivit s lidovým zaměřením. Letos jsme jeli v úterý 9. prosince do
Slovácké galerie v Uherském Hradišti. Je zde překrásná výstava přibližně 80 kusů betlémů velmi
různého zpracování a velikostí. V den naší návštěvy zde byl i řezbář. Děti tak mohly shlédnout
vytváření figurky ze dřeva. Na nádvoří byl vystaven betlém v životní velikosti. Děti velmi zaujaly
zejména sochy tří králů, andělů. Marie s Ježíškem
v životní velikosti byla středem zájmu zejména
děvčátek. Tradičně jsme pozvali na tuto exkurzi žáky 1. a 2. třídy ZŠ Babice s jejich učitelkami. I oni byli výstavou nadšeni. Uvnitř galerie se
nemůže fotografovat, ale na jejím nádvoří jsme
mohli několik fotografií pořídit.

V pondělí 15. 12. 2008 jsme pekli a zdobili perníčky, strojili si stromeček a slavnostně jsme společně oslavili příchod vánoční doby. U stromečku
jsme si zazpívali, krájeli jsme jablíčka, pouštěli
jsme si lodičky z ořechů po vodě a radovali jsme
se z dárků – krásných nových hraček. Na chvilku
se ukázaly i LUCE – zkontrolovaly, zda tety umyly
dobře okna a zda si děti správně uklidily hračky.

Zima/2008
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Základní škola
ZŠ INFORMUJE
ČAS RADOSTI
Mikuláš, čert, anděl - tři postavy, které každoročně mnoho dětí rozveselí, ale i rozpláčou. „Byli jste
hodní?“ zní známá otázka. Většinou je odpověď kladná. Jak to dopadlo letos na naší škole? Mikuláš
jeden, ale čerty a anděly se to jen hemžilo. To si žáci devátých tříd připravili program pro děti z l. stupně. Přivedli je do improvizovaného nebe i pekla, dali záludné otázky, vyslechli písničky i rozechvělými
hlásky odrecitované básničky. Za to je všechny čekala sladká odměna od Mikuláše i začerněné tvářičky
od čertů. Jedna mikulášská družina přišla potěšit i děti v mateřské školce.Všichni byli spokojeni. Akce
se vydařila. A i o tom je přece ten školní život.
EXKURZE
V měsíci říjnu se uskutečnila dějepisná exkurze žáků 7. ročníku do Archeoskanzenu Modrá a na archeologické naleziště v Sadech. Žáci si mohli detailně prohlédnout to, co v hodinách dějepisu probírají. Učivo
o Velké Moravě tak bylo rázem barvitější a zajímavější. Největší úspěch u dětí slavila samozřejmě zvířata oblíbencem všech se stal především oslík Figo, všudypřítomné kozy a roztomilá koťata, ale také prohlídka
jednotlivých staveb skanzenu. Zajímavé bylo i povídání paní průvodkyně o všedním životě Moravanů a
expozice instalovaná ve velmožském paláci. Škoda jen, že jsme letos nemohli do exkurze zařadit i prohlídku Památníku Velké Moravy ve Starém Městě - z důvodu rekonstrukce je uzavřen.
PROJEKT „PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ“
Žáci 9. ročníků se letos poprvé v rámci projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje společnost Člověk
v tísni, zapojili do zajímavé akce. Dne 10. listopadu ve škole shlédli film Muž, který přecenil českou duši
aneb Útěky Josefa Brykse a poté se zúčastnili debaty s pamětníkem komunistické totality panem Vladimírem Drábkem. Tento předseda Konfederace politických vězňů v Uherském Hradišti žákům stručně popsal dobu po únoru 1948, své zatčení a věznění v komunistických žalářích a podělil se s nimi o
vlastní zážitky a vzpomínky z té doby. Pro všechny to byla velmi zajímavá debata, žáci pokládali mnoho
otázek a živě se zajímali o dobu, kterou naštěstí nemuseli prožít, ale měli by o ní vědět. Jen ten, kdo zná
svou minulost a poučil se z ní, nebude opakovat staré chyby, křivdy a bezpráví.

Vánoční
Nemám rád zimu, kdy rtuť nad nulou se zvedá,
déšť v bláto na cestách se mění.
Zato však stříbro z nebe když se vznáší
po něm tep srdce znatelně ztiší.
Od dětství sním o vánocích bílých,
jež Lada v obrázcích svých nabízel.
Nejenom sněhem, krajinu bílou,
krásné jsou vždy.
Svou atmosférou lásky,
rodinnou pohodou
i rozzářených dětských očí.
Vánoce! Mám vás rád.
Ať déšť, či sníh se vzduchem točí.
strana 12
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Investiční akce
ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Jak jsme vás již informovali, postupně se připravuje celková úprava návsi a
zpracovává se projektová dokumentace
na opravu komunikací Zběhy a Souhrady. V návaznosti na tyto projekty zvažuje Rada obce radikální změnu dopravního značení
v obci. Ta by spočívala ve zrušení stávajícího značení na komunikacích odbočujících z hlavní silnice
I/55 do obce = Nekázanec, Souhrady, Zběhy. Byly
by tady umístěny dopravní značky upozorňující, že
zde platí přednost zprava. Protože se jedná o radikální změnu, je nutné na ni upozornit předem, aby
nedocházelo ke kolizním situacím.

PŘÍSTŘEŠEK PRO MECHANIZACI
Z důvodu přibývají mechanizace pro údržbu obce bylo potřeba řešit její parkování. Proto
byl ve sběrném dvoře vybudován přístřešek, kde
bude příslušná mechanizace parkována. Jedná
se zejména o sekačky a traktor. Zděnou část přístřešku postavili zaměstnanci obce. Dřevěnou část
konstrukce pan Špalek z Huštěnovic.

ÚZEMNÍ PLÁN – etapa Koncept
Tato etapa je již poslední před konečnou verzí nového ÚP. Od Zlínského kraje se nám na tuto
část územního plánu podařilo získat dotaci ve výši
MECHANIZACE Z PROGRAMU LEADER 2008
150 000,-Kč. Celkové náklady na pořízení této
V rámci programu LEADER 2008 mohly obce,
části ÚP činí 226 100,-Kč.
podnikatelské subjekty a neziskové organizace
občanského sdružení Severní Chřiby a Pomoraví
OPRAVA NÁKUPNÍHO STŘEDISKA
podat žádosti o dotace na různé projekty.
Jako první byl v září proveden nový nátěr střeNaše obec podala žádost o dotaci na nákup
chy. Oprava fasády probíhala v měsících říjen, mechanizace – zametací kartáč, sněhová škrabka,
listopad a provedla ji firma Látal. Součástí oprav kropení, drtič – štěpkovač, regenerátor trávníků,
bylo také provedení nátěrů oken, parapetů, dře- vysavač listí, vlečka s nádstavbou a další drobné přívěného obložení. Natěračské práce provedla firma davné zařízení, vše v hodnotě 540 260,-Kč. Ovšem
Urbánek. Celkové náklady na opravu činily cca 80% ceny tj. 432 208,-Kč je hrazeno právě z této
500 000,-Kč.
dotace. Partnery projektu jsou také obec Kudlovice a Huštěnovice. Do budoucna budou mít občané
možnost tuto mechanizaci za poplatek využít.
Obec Spytihněv získala dotaci na mobilní
pódium s ozvučením, osvětlením, projektory, stoly, lavičky, gastronomické zařízení a prodejní stánky.
Celková hodnota zařízení je 1 019 000,-Kč. Ovšem i
tady je 80% ceny hrazeno z dotace. Na zbylých 20%
nákladů se podle počtu obyvatel podílejí všechny
obce sdružení.Toto zařízení si mohou obce občanského sdružení Severní Chřiby a Pomoraví, případně spolky a organizace těchto obcí dle potřeby
zapůjčovat.
Zima/2008
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Spolky
THE MOOD
Rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili Podtrženo a sečteno, The Mood překročili svůj vlastní
o radost z naší další desky, která vyšla tento rok stín, a potvrdili svůj status moravské indie jedničky.
na podzim. Nabízíme Vám zde ukázku jedné z
Děkujeme zastupitelstvu obce Babice a zejména
recenzí, které můžete najít na mnoha webech.
panu starostovi Milošovi Maňáskovi za jeho nevídanou podporu celého spektra kulturního vyžití
ZDROJ:
naší obce. Podpora, kterou jsme u naší obce zíswww.czechcore.cz
kali, je nedílnou součástí dosavadních úspěchů.
autor recenze: JIRZA (Brno / Yacht club)
Dále děkujeme dětskému folklórnímu souboru
THE MOOD – Makes us wonder (Absent Hour/ “Kalinka“, se kterým jsme spojili síly při nahrávání vokální části skladby RUN OUT OF LUCK.
Have a nice day/Can tatoo)
V pořadí třetí velkou desku si pro nás připraviTHE MOOD jsou:
la sympatická parta z nevelkých Babic u UherskéAleš Gajdošík – kytara, zpěv
ho Hradiště. Místa, kde se uskutečnila pěkná řádka
Kristýna Mlčáková – baskytara, zpěv
koncertů kapel z celého světa, jejíž organizaci má na
Ondřej Kroupa – klávesy, perkuse
svědomí parta Have a nice day, což je vlastně vedPřemek Mikeš – bicí
lejšák členů The Mood. Jak atmosféra koncertů tak
i hudba kapely má společný rys a to přirozený milý
http://themoodmusic.com
odér, který z této party do okolí vyzařuje. Nové alhttp://bandzone.cz/themood
bum Makes us wonder velmi plynule navazuje na
http://www.myspace.com/themoodmusiccom
předchozí tvorbu, s tím že právě s přibývajícími léty
http://www.myspace.com/handcrewmusic
hraní se daří odbourávat vrozené nešvary, jako příliš
česká angličtina apod. The Mood jsou ve znamení
Diskografie:
příjemného indie rocku, který je všech ostrých hran
2002 – Under pressure of time
nadobro zbaven. Chytlavé až taneční spodky popo2003 – Mad about ghost
háněné živými bicími jsou tím správným zákla2006 – Cupid in your pump
dem pro kytarovou hru hranou přes pár zvukově
2008 – Makes us wonder
modulujících krabiček. Do toho lehké space zvuky
synťáku, dodávající na zvukové hravostí a přitom
Největší úspěchy:
si stále držící mírný odstup, aby na sebe náhodou
Russia Tour 2006 – turné po Ruských metroponestrhli hlavní pozornost. Deska Makes Us Wonder je ve znamení střídání nálad od rozjuchaných lích k desce „Cupid in your pump”
Vybudování respektu a zakotvení obce Babice
discopunkových vypalovaček po instrumentální
zasněné pasáže pohrávající si s osekanými melodi- nejen v rámci ČR jako místa, kde se konají přeemi.To vše obohaceno o sborové popěvky, které asi kvapivě zajímavé a ojedinělé koncerty s nevídanou
svého vrcholu dosáhnou ve třetí skladbě „Run Out atmosférou.
Respekt u mnoha kapel, které jsme v minulosti
Of Luck“, kde vedlejší křoví si vezme na starost dětský
sbor. Ve spojení s drobnou výpomocí hostů, skvělého považovali za naše vzory a nyní jsme již déle dobzvuku, milého bookletu a bonusu ve formě videa ke rými kamarády.
Prezentace videoklipu RUN OUT OF LUCK v
skladbě Run out of luck, dělá z této nahrávky povinnost pro všechny milovníky lehce nasládlého indie rámci vysílání TV ÓČKO a ruské hudebně alterrocku. Nápaditý obal Makes Us Wonder je výtvorem nativní stanice A-ONE.
Aleš Gajdošík
výtvarnice Anežky Hoškové (A.M. 180 Collective).
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ZA MODROU STUHOU
Dne 2.12. 2008 se v reprezentativních prostorách
Rytířského sálu Valdštejnského paláce v Praze, v sídle
Senátu Parlamentu ČR, uskutečnilo setkání oceněných
vítězů soutěže Vesnice roku 2008. Měl jsem tu čest být
jeho účastníkem, jako člen delegace Babic - nejlepší
vesnice v oblasti společenského života a činnosti spolků ve Zlínském kraji a to mě přivedlo k zamyšlení.
Když, tenkrát v létě, přijela komise hledající nejlepší vesnici Zlínského kraje, byl jsem součástí předlouhého špalíru zástupců babických spolků a organizací, který se vinul celým kulturním domem. Než jsem
tehdy viděl všechny pohromadě, nikdy bych nevěřil,
že je jich tolik. Napočítali jsme devatenáct. Což je
číslo na vesnici takové velikosti obdivuhodné. Nechci tady všechny ty spolky, kroužky, sdružení, soubory vyjmenovávat, na někoho bych zapomněl a to
by byla škoda. Ocenění si zaslouží určitě všichni, od
nejmenších Sokolů po nejstarší zahrádkáře!
A jelikož se za vším skrývají konkrétní lidé, to
ocenění patří především jim. Těm desítkám obětavých, pracovitých, ochotných a šikovných, kteří se
naprosto nezištně a samozřejmě starají o fungování nebo samu existenci svých organizací. Kapitolou
pro extra uznání jsou ti babičtí, kteří se při této činnosti starají o děti. Pro všechny je to nejen koníček,

ale mnohdy srdeční záležitost, láska na celý život.
Z vlastní zkušenosti dobře vím, jak těžké je vysvětlit
rodině, proč to vlastně dělají, proč to dělají zadarmo, proč raději nedělají něco doma?
Proč?....Asi proto, aby tato dědina žila, aby neumřela na nezájem, lhostejnost, nevraživost a sváry,
aby byla společenstvím lidí, kteří se ctí a uznávají,
kteří si dokáží pomoct, sousedsky vyhovět a taky
přiložit ruku k dílu. Proto, aby sem lidi nejezdili
jenom na noc přespávat, ale žili tady pospolu, měli
tady přátele, brali Babice jako nejlepší místo pro
život a byli na Babice patřičně hrdí!
Proto přeji dědině, nejen do Nového roku, ale i
do budoucna, aby takových lidí měla co nejvíc!
Bronislav Hrdina

FC BABICE
Celý fotbalový podzim se nesl ve znamení velmi dobrých výkonů i výsledků našich mužstev.
Muži jsou po polovině soutěže na 1. místě
základní třídy s dvoubodovým náskokem na pronásledovatele a mají výbornou výchozí pozici pro
jarní boje o postup. Kanonýr Libor Soldán je navíc
s 18 góly nejlepším střelcem soutěže. Dorostenecký tým se po rozpačitém začátku rozehrál k solidním výkonům, i když je limitován hlavně úzkým
kádrem a nezájmem kluků o fotbal v tomto věku.
Opačné, příjemné starosti, má trenér žákovského mužstva, který má kolikrát málo dresů,
aby vůbec všechny kluky uspokojil. A ti se mu
odvděčují výbornými výkony a jsou taktéž v čele
své okresní soutěže. Silné fotbalové ročníky, které
v současnosti hrají v žákovské kategorii jsou i velkou perspektivou pro babický fotbal.
Zima/2008

V kategorii přípravek (5-10 let) došlo ke spojení se
Spartou Spytihněv. Domácí zápasy hraje drobotina v
Babicích, k zápasům venku zajišťuje dopravu náš soused. Tato spolupráce funguje velmi dobře, hlavně díky
spytinovskému fotbalovému nadšenci Vildovi Matějovi. U těchto malých dětí nejde vůbec o výsledky. Ono
totiž vidět plné hřiště malých fotbalistů i fotbalistek,
hrajících s úžasným nadšením a zaujetím, je nad všechny výhry. V této souvislosti je třeba říct, že fungování
celého našeho klubu je odvislé od nadšení a zápalu lidí
a v současné ,,éře peněz“ ve fotbale to není opravdu
jednoduché. Nemůžeme se sice rovnat svým zázemím
okolním ,,bohatším“ klubům, ale pracovitostí, jak při
úpravách hřiště, tak při sportovní přípravě se snažíme
tyto rozdíly smazat. O tom, že se nám to daří, svědčí
fakt, že většina našich odchovanců, kteří hrávali vyšší
soutěže je zpátky doma a snaží se buď jako hráči, nebo
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funkcionáři vrátit klubu to, co mu možná dluží. Sázka
na klubovou věrnost se nám vrací i v mládežnických
mužstvech, kde kluky vedeme k určitému patriotismu
a hrdosti na svůj klub a dědinu, kterou reprezentují.
A možná by se divili učitelé i rodiče těch kluků, kteří
mají určité studijní i výchovné problémy, jak na hřišti jezdí ,,po zadku“ a nechávají tam duši. Hrají totiž o
něco a za někoho a dávají do toho všechno! A o to by
mělo ve sportu jít!
Rádi zde také připomínáme, že dva ,,srdcaři“
z našich řad a stálice babického fotbalu oslavují v

závěru letošního roku životní jubilea. Trenér mužů
a žáků Emil Horníček -,,50“ a bývalý výborný fotbalista a stále aktivní funkcionář Vojta Křivánek
-,,70“. Přejeme jim proto hodně zdraví a elánu!
A když jsme u těch výročí: fotbal v Babicích slaví
příští rok 80.narozeniny a chystá se je důstojně oslavit. První akcí u příležitosti oslav bude Štěpánská
zábava 26.12. 2008, na kterou vás srdečně zveme.
Děkujeme našim fanouškům za přízeň a přejeme vám hezké Vánoce a vše dobré v roce 2009!
Výbor FC Babice

Dole ležící: Škrabal M.,zleva Machuča D.,Býček R.,Horníček K.,Horníček E.,Kostílek L.,stojící zleva:Hrdina B.-vedoucí,Vranka M.,Omelka J.,Harásek M.,Číž J.,Nosterský M.,Harásek Mar.,Hrdina M.,Kováč
O.,Horníček Em.-trenér.

DARUJ HRAČKU
Český rozhlas ve spolupráci se společností Tango Havlíčkův Brod, v. o. s., pořádal ve dnech
22. listopadu - 14. prosince 2008 již desátý ročník celorepublikové sbírky hraček ve prospěch dětí
s různými handicapy. Sbírka je určena dětem v dětských domovech, ústavech sociální péče a stacionářích, dětem znevýhodněným fyzicky, mentálně, smyslově či sociálně. Na internetových stránkách Českého rozhlasu si každý může vybrat dětský domov nebo ústav, kam chcete svoji pomoc
směřovat a nalezne zde seznam dětí, které chtějí splnit své přání. Vybraný dárek se zašle poštou
na adresu Českého rozhlasu Praha. Na Štědrý den pak bude mít každý menší či větší človíček svůj
dárek pod stromečkem. A mnohdy to bude poprvé v jeho životě, kdy mu někdo - „Ježíšek“ - jeho
přání splní. Více informací najdete na www.rozhlas.cz/darujhracku
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Z historie
BABICKÝ MÍSTOPIS (5)

Minule jsme ukončili procházku po obci na Zběhoch u sochy P. Marie. Tato socha stávala na Ceronech, v místě, kde je dnes sběrna kovů, vedle Bajajového č. p. 310. V padesátých letech byla zrušena,
sokl byl přemístěn do zahrádky manželů Šohajkových ( č. p. 341) a socha P. Marie byla pořízena nová.
Sochu zhotovili žáci kamenické školy v Hořovicích.
Původní socha bývala jiná – barevná. Co se s ní stalo nevím, snad některý čtenář se rozpomene a doplní nám její osud. Vedle domku č. p. 150 stával ještě
jeden dům, který byl zbourán a prostranství odkoupily Stavební stroje. Za těmito domky tekl Kudlovický potok. V domku č. p. 141 bývala pekárna u
Večeřů. Na rohu Zběhů a Souhrad stojí dům č. p. 95
– tam bydleli a prodávali obuv manželé Chmelovi.
Později tam byly kanceláře SELPA, ale co bylo náplní této organizace nevím. Také v té budově bývala
správkárna obuvi. Po boku tohoto domku stojí kříž
z roku 1762 – je to nejstarší kříž v Babicích. Tam se
obyvatelé Babic loučili se svými zemřelými, když se
ještě pochovávalo ve Spytihněvi. Původní hřbitov ve
Spytihněvi byl kolem kostela, z části se dnes nachá-
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zí pod hlavní silnicí, z části je zastavěn kulturním
domem a zbytek kryje zelená plocha kolem kostela.
Ostatky našich prapředků tam zem ukrývá dodnes.
Když byla zřízena farnost v Babicích, tak u tohoto
kříže v Souhradech vítal pan farář smuteční průvod
z Kudlovic, aby jej doprovodil do kostela a poté na
místní hřbitov. Naproti kříže je rodný dům dominikána Pavla Škrabala, který byl pravděpodobně nejvzdělanější babický rodák. V padesátých letech byl z
politických důvodů vězněn a po propuštění brzy na
následky nelidského zacházení v kriminálu zemřel.
V Souhradech stávala Valentova kovárna, kde pan
Fabián Valenta svou prací a umem dal základ Stavebním strojům. Dále za vzpomínku stojí zmínka
o domě č. p. 177, kde bydlel první lékař, který se
za první republiky usadil v Babicích. Byl to doktor
židovského původu, MUDr. Glik, který se s rodinou
těsně před válkou vystěhoval do Palestiny. Po něm
převzal tuto ordinaci doktor Kostelník. Také na
zubního dentistu pana Daňka, který tam bydlel po
rodině pana doktora Kostelníka nelze zapomenout.
U hlavní silnice, když se budeme dívat směrem k
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Ceronům, je restaurace Sport z počátku šedesátých
let minulého století. Na protější straně stojí požární zbrojnice, ta se také v rámci akce „Z“ budovala
koncem padesátých let. Ostatní stavby jsou nové.
Přejdeme-li hlavní silnici, po levé ruce máme dům,
který si postavil a také tam ordinoval pan doktor
Petrželka, později pan doktor Bychler. Před námi
zůstává Severní železná dráha císaře Ferdinanda
I., která vedla z Vídně do Krakova a do provozu
byla uvedena kolem roku 1840. Dnes je to hlavní

železniční koridor Přerov – Břeclav. Za dráhou – na
Dílech, je bývalá Mykoprodukta, tam se pěstovaly
žampiony a za minulého režimu tam našlo mnoho
babických žen práci. Nyní je v tomto objektu výroba
nábytku pana Hejdy. Nedaleko za dědinou v trati
zvané Čtvrtky, máme společně s Kudlovicemi hřbitov, který byl vybudován v roce 1926 a smuteční síň,
kterou v akci „Z“ vybudovali občané Kudlovic.
Toto je osobní vzpomínka, jak si autor článku
Babice pamatuje on. A jak si je pamatujete vy?

Listárna diskuse ne vebových stránkách
Tradiční slovácké hody [Anička] 21.10.2008
Ráda bych dala námět na diskusi k Tradičním slováckým hodům. Snad se připojíte svým názorem.
Organizace hodů určitě není jednoduchá záležitost. Ale když už se dokázala překonat tradice pořádání z
neděle a pondělí na sobotu a neděli, také skladba průvodu podle tradice společně šohajíci před děvčicama a
letošní průvod ve dvojicích, tak by stálo za zamyšlení soustředit program sobotních hodů do areálu U Střešně. Vyzvednout stárky z ozdobených domů, u těchto domů nepodávat žádné koláčky a víno, jen taneček pro
stárka /stárky/ a průvod ukončit v areálu, kde by chasa předvedla program. Také vystoupení dětí mateřské
školy by více vyznělo na tomto místě. A hodová hostina v podobě koláčků a vína by se podávala jen tady.
A tím si myslím, že by se lépe dařilo přemlouvat potencionální stárky pro pořádání hodů. Nebyla by to
tak velká zátěž pro rodiče stárků a také by stárky mohli být jen ti nejlepší tanečníci. A také by se na hody
diváci mohli soustředit na jednom místě - U Střešně - a sem by mohli přijít /nebo se nechat přivézt/ i starší
občané, kteří by si také rádi na tradiční hody zavzpomínali.
Slovácké hody [Marie Bilíková] 6.11.2008
Milá Aničko, jsem velice ráda, že je někdo stejného názoru jako já pro organizaci hodové obchůzky a pohoštění během průvodu a také vystoupení dětí mateřské školky, které si myslím, že jako budoucnost této obce si
zaslouží vystoupení na důstojnějším místě než uprostřed prašné silnice. A jejich vystoupení bych směřovala spíš na
samostatné jiné nedělní odpoledne, kde bychom všichni mohli shlédnout jak jejich tancování tak i jejich výtvarné
práce. Přidávám ještě další návrh - zda by hodová obchůzka druhý hodový den mohla být již společná z jednoho
místa - např. Krájanka, odkud by vyšli všichni účastníci (myslím tím i stárky) a prošli v dědině ulice, které v sobotu
nebylo možné projít. Nedělní obchůzka pro stárky s úplně stejným říkáním je už jaksi neaktuální.
Svoje by si k tomu ale měla říct hodová chasa, které se to především týká. Proto navrhuji aby se všichni příznivci
(občané, kterým jde o dobrou věc, pamětníci, mládež), kterým záleží na zachování hodové tradice v obci sešli někdy
po novém roce a popovídali si o těchto návrzích a připomínkách a vytvořili tak podklad pro nastávající hody.
Jistě to nejsme jen my dvě, které se na to tak dívají.
A na závěr chci pochválit hodovou chasu a všechny krojované účastníky hodů, kteří byli pěkně „vyšňoření“.
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Slovácké hody [Anička] 12.11.2008
Děkuji za reakci na HODY paní Bilíkové. Velmi dobrý nápad pro schůzku, třeba i celé nedělní odpoledne u slováckých písniček a k prostoru pro diskusi na „nový kabát“ SLOVÁCKÝCH HODŮ.
Líbí se mi i návrh na druhý den. Opakovat dvakrát to stejné opravdu není to pravé „ořechové“. Snad se
k nám ještě někdo v tomto fóru přidá a sdělí svůj názor.
Opět neděla-tentokrát hodová [Bronislav Hrdina] 27.11.2008 11:19
Ještě na nedělní notečku...,,přiženil“ jsem do Babic, když hody vedl, a to skvěle, Zdena Kroča, předtím Laďa Ulman
aj. a můžu říct, že mě okouzlily svou vysokou úrovní, rozsahem, výborným pásmem. Byla vidět disciplína, autorita.
Z této podstaty babické hody žijí dodnes a vůbec si nemyslím, že by byly špatné. Opravdu by to jen chtělo, aby se zase
,,obětoval“ nějaký blázen, který tu káru potáhne dál! Pokud to bude Mirečka Maňásková - výborné! V diskuzi zmiňované nedostatky byly určitě tehdy prosazeny z prozaických důvodů. Občerstvení ,,na dědině“ - aby se odlehčilo rodičům stárků, tanečky děcek - protože o ně byl obrovský zájem (a dosud je). A nedělní kopírování? Asi, aby se předešlo
bloudění neidentifikovatelné tlupy, různě vymustrovaných hodařů, po celé dědině do pozdních večerních hodin - jak
to známe z okolních dědin. Ale to je věc diskuze, proto by ta schůzka na jaro byla určitě přínosná!

ZAMYŠLENÍ
Asi stárnu nebo co. Dělám věci, které jsem dříve nedělala, vidím to, co předtím ne. Normálně má zamyšlení
končívala v šuplíku, ale ten, jak sami uznáte, nezvládne objektivně kritizovat. Od toho jsou tu lidé.
Nejdřív bych chtěla říct, že naše Babice budu vždycky považovat za svůj domov, přestože jsem se tu nenarodila.
Ale žiju tady několik desítek let. Mám je ráda a chci tu zůstat. Nabídku, abych se přestěhovala do jiné, nádherné
vesničky, jsem nepřijala. Sice je tam hodně kopečků, úžasných výhledů, vinohradů, zkrátka „úrodný kraj pod Buchlovem“, ale já jsem doma tady. Naše rovina je také kouzelná. Když třeba procházím chodníčkem pod borovicemi
u hřiště, dýchne na mě celý les. Jen si říkám: „Holky, jste tu už tak dlouho, musíte ještě vydržet!“ Neumím si představit, že by se stářím pokácely. To místo mě vždycky nabije energií. Nebo vycházka ke kanálu, k přístavišti, Pod
Válkovo či na Pískáč, naplní člověka klidem a pohodou stejně silně.
Vesnice se za celá léta hodně změnila, je upravená, zmodernizovaná, lidem jsou dostupné služby, obchody atd.
Zabralo by pár řádků, kdybych chtěla všechno vyjmenovat. Bylo by to zbytečné, my víme, kolik výhod máme oproti
jiným vesnicím. Také proto se Babice tak rozrůstají. Hodně zájemců je o koupi domků u nás. Obětaví lidé pořádají
spoustu akcí pro veřejnost. Mladí předvádějí svůj talent, úžasné schopnosti a zručnost na různých vystoupeních.
Všichni si odnášíme plno krásných dojmů z každé akce, kterou navštívíme.
Co mi třeba vadí? Každý se baví jinak. Někdo sbírá známky, jiný pohledy, tamten novinky od sousedů. Najdou
se ale i tací, co dokážou „jen tak“ zazvonit u starých lidí. Těmto nohy neslouží a trvá jim, než se dostanou ke dveřím. Jaké je jejich překvapení, když otevřou a venku nikdo není. A čeká je pomalá cesta zpátky. Nevěříte? Věřte.
Jak pochopit seberealizaci dalších, když popřevrací koše, popelnice, lavičky. Víte, jak „frajersky“ si připadá ten, kdo
rozhází odpadky kolem vysypaného koše? Však on to někdo sesbírá, aby bylo u nás v Babicích pořád krásně. Odhaduju to na mládež. Také jsme byli mladí, ale bavili jsme se jinak. Ale jiná doba – jiná úskalí. Dá se počítat s tím, že
mladí z toho vyrostou – až na pár výjimek. Mladé lidi mám ráda, proto mě to mrzí. Horší je to se středním věkem,
pokud nejde o „zastydlou pubertu.“ Někteří lidé se nenaučí zdravit. Starší lidé pak odpovídat na slušný pozdrav
mladších. Pár dětí si mi postěžovalo: „Proč mám zdravit, když neodpoví?!“ Všichni „nevyčníváme“ z davu. Já chápu, že ti, co se přistěhovali později, třeba neví, že jsem místní, neznají mě. Ale když se potkáváme během týdne na
stejném místě, už se nejedná o neznalost. Nezdraví mě. Pro jistotu. Co kdybych byla přespolní? Nezabírám si to.
Já si stejně udělám po svém – usměju se a pozdravím. Bez ohledu na věk. Tak mě to totiž rodiče naučili, že mám
zdravit, protože možná toho člověka neznám, ale on třeba zná mě. Vesnice není tak anonymní jako město.
Mé zamyšlení nemělo působit jako „zvednutý prst mravokárce.“ Spíš jsem si řekla, pokud se v něm najde, byť
jen jeden jediný člověk, a zamyslí se sám nad sebou, nepsala jsem to zbytečně.
A když ne, tak budu zkritizovaná já a pak další případné zamyšlení přenechám znovu šuplíku.
Podpis raději vynechám ( co kdyby mě přestali zdravit i ti, kteří mě doposud zdravili).
Babičanka
Zima/2008

strana 19

Babický zpravodaj

STALO SE...

6. prosinec 2008 - Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

6. prosinec 2008 - Slavnostní vítání občánků - Tomáše Grebeníčka
a Adélky Dovrtělové na OÚ

5. prosinec 2008 - Vánoční
koncert Stříbrňanky

22. listopad 2008 - Výstava
Moravskoslezského sdružení
chovatelů poštovních holubů

15. listopad 2008 – Myslivecký
hon

8. listopad 2008 - oprava Chalůpského mostu přes Baťův
kanál, kterou prování Povodí
Moravy

18. - 19. říjen 2008 - Slovácké hody s právem

13. - 15. říjen 2008 - Bazárek

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví a štěstí do nadcházejícího roku
Vám přeje
redakce zpravodaje
13. 12. 2008 - Betlémek - divadelní představení pro děti
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