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Vážení spoluobčané.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vám, kteří jste se svou činností podíleli
na získání Modré stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku. Toto ocenění
přineslo obci jak zviditelnění, tak otevřelo možnosti získání finančních prostředků. 50 000,-Kč, které poskytl Zlínský kraj budou použity na financování
letošních hodů, částka 600 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj bude
pravděpodobně investována do připravované opravy kulturního domu. Jedná
se hlavně o výměnu oken a zateplení budovy.
Další poděkování patří těm, kteří se zúčastnili zářijových Slavností vína v
Uh. Hradišti. Babice měly v průvodě přes sto krojovaných (Kalinka, Kalinka,
cimbálová muzika St. Gabriela, Baňa, hodová chasa, občané), které neodradilo ani nepříznivé počasí a podíleli se na vytvoření českého rekordu v počtu
krojovaných, kterých bylo v průvodě celkem 4 135. Celková prezentace obce
nám tak vynesla další ocenění a tím je
titul Vinařská vesnice roku 2008. Tato
cena byla udělena v rámci Mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových
muzik, který se uskutečnil 10. - 12. října
v Uh. Hradišti.
Miloslav Maňásek, starosta

Osobnosti
Spolky
Z historie
Stalo se

Slavnosti vína
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USNESENÍ ZO č. 12/2008 ze dne 19. 6. 2008
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu: 1. Převzetí Chalůpského mostu přes Baťův kanál
I. Bere na vědomí:
do vlastnictví obce
1. Informace v bodě 5 a 6 zápisu
2. Záměr obce darování Chalůpského mostu
II. Schvaluje:
3. Půjčku z fondu FKSP paní Vlastě Řimákové

USNESENÍ ZO č. 13/2008 ze dne 10. 7. 2008
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Bere na vědomí:
1. Informace v bodě 4 a 5 zápisu
II. Schvaluje:
1. Darování Chalupského mostu, číslo HM 102
(č. dle evidence majetku obce) v kilometru 41,742
plavební cesty na pozemcích p.č. PK 2278/2
a p.č. PK 2278/3 v k.ú. Babice do majetku Povodí Moravy a.s.
2. Odkoupení částí pozemků v areálu hřbitova za
cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o p.č. : 663/2, 664/, 664/2,
665/1, 665/2

III. Ukládá:
Starostovi:
1. Předložit příštímu jednání ZO výsledky ankety
o vybudování mostu přes potok u hřiště a ankety týkající se znaku a praporu obce
2. Jednat znovu s městem Uh. Hradiště o podmínkách odkoupení pozemku pláže na Uhliskách
Ing. Knotové:
1. Připravit kupní smlouvy na části pozemků p.
č. 663/2, 664/1, 664/2, 565/1, 665/2 v areálu hřbitova

OÚ informuje
OBEC UPOZORŇUJE
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 2008 probíhá každou první středu v měsíci tj. 5. 11., 3. 12.
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 2008 – 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. Od poloviny září byl zrušen kontejner na železo – to je možné odevzdat ve sběrně kovů. Připomínáme občanům, že i ve sběrném dvoře je potřeba odpad třídit.
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2008 je nutné mít na pronájem prostor kulturního domu uzavřenou nájemní smlouvu. Smlouvy uzavírá paní V. Šurmánková.
Nové pohlednice obce a spolků jsou v prodeji U Kopřivů nebo na obecním úřadě.
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 vegetaci kolem silnice. V zimě se pak ještě připojují
komplikace s údržbou vozovek. Porušováním zákona se občan vystavuje patřičným sankcím.
Uzávěrka zpravodaje č. 4/2008 je 5. 12. 2008.
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Listárna
V poslední době se na webových stránkách obce rozvíjí polemika na používání hlučných strojů
a zařízení v neděli - pily, sekačky na trávu, traktory. Zajímá nás i váš názor – zda jste pro zavedení
nedělního klidu formou obecně závazné vyhlášky. Své názory zasílejte elektronickou poštou na adresy:
obecbabice@uh.cz nebo babice@uh.cz nebo je možné vhazovat své připomínky do poštovní schránky
na obecním úřadě.
Rušení nedělního klidu. [R]
24.8.2008 19:14
Kde nefunguje ohleduplnost a slušnost, tam přicházejí předpisy. Hodil by se bohužel i u nás:
http://domaci.ihned.cz/c1-26659280-mistniproti-chatarum-referendum-v-nemcovicichzakazalo-sekani-travy
Místní proti chatařům: referendum v Němčovicích zakázalo sekání trávy
Lidé v Němčovicích na Rokycansku si nepřejí,
aby jejich nedělní klid rušil hluk ze sekaček na trávu, motorových kos, křovinořezů, pil a dalších hlučných strojů. Rozhodli o tom v obecním referendu.
add Nedělní klid... [Občan]
4.9.2008 13:57
... jen tak ze zvědavosti se zeptám, proč zrovna v
neděli má být klid?
add Nedělní klid ... [ARIEL]
15.9.2008 22:29
protože neděle patří odpočinku a klidu, to je nad
mraky jasné či snad ne
add Nedělní klid ... [Občan]
17.9.2008 08:12
proč nepatří odpočinku a klidu třeba čtvrtek
odpoledne? V čem je neděle tak výjimečná?

Ale teď trochu vážněji. Mnohem horší problém jsou
kreténi, kteří pálí ve svých kotlech na tuhá paliva odpady a zamořují tak své okolí nebezpečnými zplodinami
z nedokonalého spalování plastů, formaldehydových
dřevotřísek atp. Na toto by se měla obec zaměřit.
Nedělní klid. [M]
17.9.2008 21:03
Občane, to je snad jasné: u muslimů pátek, u židů
sobota, u křesťanů neděle (u Římanů ten čtvrtek,
pokud je libo). Je celkem jedno, jestli je někdo daného
náboženství, den klidu jednou týdně prospěje každému. Desetidenní pracovní režim francouzské revoluce nevydržel a současní páni továrníci (ti rozumnější)
to taky opouští. - Pálení je v Babicích taky problém,
ale proč kvůli jednomu neřešit druhý? K pálení by se
hodilo napsat ve zpravodaji, co dělat ve chvíli, když
někdo pálí igelit a nedá si říct. Jde hned volat hygieniky, aby to změřili? Na koho se obrátit?
add Nedělní klid [ELIS]
17.9.2008 21:06
V čem je neděle vyjímečná ....už tím,že vůbec je.
A co se týká toho odpočinku - už v Bibli se říká, že
sedmý den v týdnu má být zasvěcen Bohu a klidu
- potud citát. Přeji všem slušným lidem příjemné a
ničím nerušené nedělní chvíle.

Ke spalování rostlinných materiálů lze jen připomenout, že spalování je povoleno pouze ve středu
a v sobotu v době od 12 do 16hod. a to pouze za příznivých klimatických podmínek, Spalováním,
kouřem, popílkem, plyny, prachem nebo pachy se nad míru přiměřenou obvyklým poměrům nesmí
obtěžovat sousedy nebo jiné osoby.
Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí Rada obce a Komise životního prostředí Rady
obce. Členy rady jsou Milan Dostálek, František Kunc, Marie Knotová, Pavel Horňák, Miloslav Maňásek a je nejlepší se obrátit na radního, který je nejblíže vašemu
bydlišti.
Porušení těchto povinností se postihuje u fyzických osob podle Zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, u právnických osob
a u fyzických osob oprávněných k podnikání podle Zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.
Podzim/2008
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Knihovna
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Knihovnu zdobily víly
Obrázky jako vystřižené z dětské knížky zdobi- Pasovací listině, kterou obdrží při pasování na čtely babickou knihovnu v srpnu a září. Svá díla zde náře knihovny. S její tvorbou se můžete setkat v
představovala mladá malířka Bohumila Becerra prosinci na Vánočním jarmarku v Babicích.
– Gablasová, rodačka z Babic, která tvoří a žije ve
Francii.
Vystudovala SUPŠ – obor propagační výtvarnictví, grafika v Uherském Hradišti, v roce 2000
zamířila studovat do Francie, kde nakonec zakotvila natrvalo. Přestože se zabývala studiem řady
různých výtvarných technik, její vlastní děti ji
přitáhly k ilustracím, maluje akvarelovými pastelkami. Od roku 2004 spolupracuje s agenturou Edition de correspondances v Grenoblu
(www.correspondances.com).
Pro knihovnu namalovala obrázek k Noci s
Andersenem a její ilustrací se potěší i druháci na

Mateřská škola
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Poslední červnový čtvrtek se v mateřské škole loučili předškoláci se školkou a školka s nimi.
Dvanáct dětí se po prázdninách vydá do první třídy základní školy. Na tuto slavnost se děti už těšily
a pečlivě si připravovaly program se svými paními
učitelkami. Rodičů a příbuzných se sešlo hodně a
všichni byli na své děti zvědaví. A myslím, že je
jejich děti nezklamaly, ale příjemně překvapily.
Ukázaly nám, co všechno je paní učitelky naučily
a jak se už do školy těší.
Pozdravit je ze školy přišli pan ředitel, paní
zástupkyně pro první stupeň a z obecního úřadu
pan starosta. Na závěr programu obdržely děti
dárečky, které jim budou připomínat pobyt v
mateřské škole.
Děkujeme paní ředitelce i paním učitelkám za
pěkně připravené odpoledne a dětem přejeme, ať
se jim ve škole daří.
Monika Volfová
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE OPĚT O PRÁZDNINÁCH BUDOVALO
V minulých sedmi letech vždy o prázdninách
procházela budova mateřské školy velkými stavebními úpravami. Izolace zdiva, rekonstrukce střechy, nová okna, dveře, fasáda, zahradní
domečky, rekonstrukce pískoviště, nový chodník
před budovou, kompletní nové vybavení pro provozní práce – kvalitní automatická pračka, sušička prádla, myčky nádobí, nerez vybavení pro
dovoz stravy, nový nábytek do výdejny stravy,
nové skříňky do šatny dětí, knihovny, počítačové vybavení pro účetní a administrativní práce a
vedení pedagogické dokumentace a v letošním
roce nová lehátka pro děti vyhovující hygienickým požadavkům významně podporují pedagogické úkoly mateřské školy.
Na prázdniny v letošním roce bylo plánováno, že se bude moci ředitelka věnovat uspořádání
a archivaci dokumentace o práci MŠ za minulé
období na což nezbýval v minulém období čas.
V průběhu školního roku se ale začala projevovat závada na odpadním potrubí a to si
vyžádalo jeho celkovou rekonstrukci. Byl na ni
nejvyšší čas, to ukázal stav vybouraného potrubí
s dírami a téměř úplně ucpanými místy minerálními usazeninami. Konečný rozsah prací měl za
následek to, že MŠ zahájila omezeně provoz až
4. září 2008 a plný provoz byl zahájen až 10. září.
Byly vybudovány kompletně nově odpady v celé

budově, do 3. třídy byla přivedena voda pro hygienické zajištění pitného režimu a pedagogických
činností. Na obou WC byly udělány kompletně
nové obklady i dlažby. Zbývá jen dokončit dělící
přepážky a vymalovat. Tímto se stav hygienického zařízení dostal na kvalitativně zcela jinou úroveň odpovídající dnešní době. Rovněž na chodbě
v přízemí, kde byla vybouráváním velmi narušena podlaha, byla položena nová dlažba. I zde
rozdíl mezi starou podlahovinou z linolea a nově
položenou dlažbou výrazně zvýšil funkčnost i
estetiku prostředí pro děti.
Pokud to po čtvrtletním vyhodnocení rozpočtu MŠ ke 30. 9. 2008 umožní stav finančních prostředků, budou zbývající práce na WC provedeny
ještě v letošním roce. Jinak zůstanou k realizaci
pro rok 2009. V obou umývárnách se vybouraná
místa ve zdivu jen omítla a pro rok 2009 bude
MŠ žádat zřizovatele o finanční zajištění provedení nových obkladů a dlažeb i zde. Zastupitelstvu obce náleží poděkování za zájem trvale
finančně řešit potřeby mateřské školy. Průběžné
a trvalé finanční zajištění řešení nedostatků ve
stavu budovy MŠ a jejím vybavení pak postupně
umožňuje ředitelce a učitelkám více času věnovat
pedagogickým úkolům školy a dětem.
Zpracovala Marie Maňásková,
ředitelka MŠ Babice

Základní škola
AKCE ŠKOLY
VYÚKA V PRAXI
Babice. Seznámil žáky se základními údaji týkajícími
V rámci výuky Občanské výchovy v 9. třídách při- se chodu OÚ nejen v Babicích, ale i v okolních obcích.
šel na naši školu pan Miloslav Maňásek, starosta obce Společně si pak povídali o volbách, o radě, jednotliPodzim/2008
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vých komisích, o rozpočtu, o akcích, které se v rámci obce uskutečňují. Pan starosta byl milý, příjemný
a všichni se těšíme, že na naši školu opět zavítá.
Následně se pak deváťáci vydali na OÚ v Babicích za paní Šurmánkovou. Poutavě povídala o práci
matrikářky, co vše do její činnosti spadá. Žáci si se
zájmem prohlédli staré matriční knihy, které se na
OÚ musí archivovat 100 let. Velmi užitečné byly i
rady týkající se vyřizování občanských průkazů.
Výuka v praxi se velmi osvědčila.
KONCERT
V úterý 23. 9. 2008 se žáci 1. - 3. třídy zúčastnili
koncertu FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ VE ZLÍNĚ s programem NÁVSTĚVA ZOO.
Nástroje vyjadřovaly hlasy zvířat a žáci si je na základě vlastní fantazie představovali.
Za měsíc bude další koncert, tentokrát pro žáky 3.
- 5. třídy na téma VESMÍR
CELOKRAJSKÁ PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH
ŠKOL
Ve čtvrtek 25. září 2008 navštívilo všech našich

33 deváťáků Celokrajskou přehlídku středních škol
ve Zlíně, kde se prezentovaly všechny střední školy
ze Zlínského kraje. Tato přehlídka nahradila Burzy
škol ve Zlíně a v Uherském Hradišti, které jsme pravidelně navštěvovali. Zlínský kraj zajistil pro všechny
základní školy autobusy, které nás zdarma do Zlína
zavezly i odvezly.
Žáci měli možnost seznámit se se všemi možnostmi studia po základní škole v našem regionu.V pátek
26. 9. a v sobotu 27. 9. pak mohli znovu přijet se
svými rodiči a ještě jednou upřesnit volbu tří středních škol, na které budou letos poprvé podle nových
pravidel podávat přihlášky.
V říjnu je pak ještě čeká návštěva Informačního a
poradenského střediska při Úřadu práce v Uherském
Hradišti a opět mohou navštěvovat jednotlivé školy
ve Dnech otevřených dveří.
Zástupci těch středních škol, kam již tradičně
odchází nejvíce našich žáků, budou v listopadu
pozváni na třídní schůzku rodičů.
Věříme, že všechny tyto akce usnadní žákům
jejich první vážné rozhodování a přispějí ke správné
volbě jejich budoucího zaměstnání.

AKCE ŠKOLY
Září:

Říjen:

Listopad:
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- Slavnostní zahájení školního roku
- Exkurze žáků 9. tř. na OÚ Babice
- Výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
- Celokrajská přehlídka středních škol Zlín (burza škol)
- Sběr starého papíru
- Pasování žáků 2. třídy na čtenáře
- Dějepisná exkurze – Archeoskanzen Modrá (7.tř.)
- Vystoupení Jaroslava Uhlíře – žáci 1.stupně
- Adaptační pobyt žáků 6.ročníků (3 dny – Na Novém světě u Vsetína - SVČ)
- Dopravní hřiště Uherské Hradiště – 4. třída
- Knihovnické lekce – pro žáky všech ročníků školy – MK Babice
- Výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
- Turnaj v kopané – chlapci 8. – 9. tř. – Staré Město
- Přírodovědný klokan – soutěž žáků 8. – 9.tř.
- Divadelní představení MD Zlín I. st.
- Návštěva pracovního úřadu – žáci 9. tříd
- Beseda zástupců středních škol regionu s rodiči vycházejících žáků v ZŠ Babice
- Divadelní představení pro žáky II. st. (kroužek spol.vých.)
- testování žáků 9. tříd - Sciotesty
- Exkurze – Planetárium a Technické muzeum Brno – 6. – 7. ročník
- Školní turnaj v basketbalu
Podzim/2008
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Prosinec:

Leden:
Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Podzim/2008

- Den pro dětskou knihu – 1. 12. MK Babice
- Vánoční dílničky
- Lyžařský týdenní výcvikový kurz žáků 7. tříd
- Soutěž zručnosti – SOŠ Mojmír, Uh. Hradiště
- Mikuláš
- Rozsvěcení Vánočního stromu
- Společná besídka ZUŠ Napajedla a ZŠ Babice pro rodiče
- Třídní vánoční besídky
- Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru a předání odměn
- Gotika – představení pro 1. a 2. stupeň
- Dějepisná olympiáda
- Testování žáků 9. tříd společností CERMAT
- Matematická olympiáda
- Zápis do 1. ročníku
- Ples SRPDŠ – předtančení polonézy žáky 9. tříd
- Zimní karneval školní družiny
- Brazílie – zeměpisná beseda – žáci 2.stupně – Otrokovice
- Olympiáda školních družin – Traplice
- Matematický klokan – matematická soutěž 2. – 9.tř.
- Týdenní výchovně vzdělávací pobyt v CEV Rychta Krásensko – žáci 8.tříd
- Dílničky školní družiny
- Tenisový turnaj žáků školy
- Návštěva Brna + divadelní představení
- Babická laťka – závody žáků ve skoku vysokém
- Kněžpolský les „Akce VIS“ – 7.r.
- Minimální preventivní program Interaktivní přednášky Poradny pro ženy Zlín 2., 3., 4.,
5., 6., 7.,8.,9. tř.
- Exkurze ve firmě Kovosteel Staré Město, Purus – žáci 7. třídy
- Jarní sběr starého papíru
- Přijímací řízení na střední školy
- Matematická olympiáda
- Pythagoriáda
- Fotbalový turnaj Coca Cola Cup – žáci 2. stupně
- Mc Donald Cup – turnaj žáků 1.stupně
- Minimální program Interaktivní přednášky Poradny pro ženy Zlín 3., 4., 6., 7.tř.
- Exkurze Osvětim – žáci 9. tříd
- Barevný týden – týdenní akce pro žáky všech ročníků
- Den otevřených dveří pro rodiče žáků z Kudlovic a Huštěnovic
- Školní turnaj ve florbalu – žáci všech tříd
- Společné vystoupení ke Dni matek – ZUŠ Napajedla, ZŠ Babice
- Návštěva Prahy + divadelní představení
- Škola v přírodě žáků 1. stupně (Jelenovská)
- 5. ročník Českomoravského kutálení – sportovní závody v ZŠ Babice
- Projektový den Slovácký region
- Mišš a Miššák školy – pro žáky všech ročníků
- Sportovní olympiáda 1. stupně pro žáky ZŠ Babice a okolních škol
- Školní výlety
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Kultura a sport
Kulturní a sportovní akce v Babicích
ŘÍJEN
4. 10.
* Vzpomínky na Macao – vystoupení KALINY a CM Stanislava Gabriela 19:30 hod., KD
2. - 30. 10. * Výstava portrétní fotografie Barbory Tiché v knihovně - Zahájení výstavy 2. 10. v 18:00 hod.
6. - 12. 10. * Týden knihoven:
7. 10.
* Pasování druháků na čtenáře knihovny – 8:00 hod.
9. 10.
* Čtvrteční večer v knihovně – Prázdninová putování – 19:00 hod.
10. 10.
* Setkání broučků a berušek – 18:30 hod., areál „U Střešně“
11. 10.
* Za pověstmi našeho kraje – Cesta za krásami Kopanic - Turistický výlet, sraz 6:30 hod.
zastávka ČSAD u Sportu
11. 10.
* Turnaj Scrabble – 8:00 hod., KD
13. - 15. 10. * Dětský bazárek - KD
18. – 19. 10. * Hody
LISTOPAD
9. – 15. 11. * Tradiční výstava zahrádkářů s výstavkou Hrnečku vař – KD od 10:00 – 17:00 hod.
Zahájení výstavy 9. 11. v 14:00 hod.
22. 11.
* Výstava holubů – pořádá ČSCHPH, 8:00 hod.,KD

1. 12.
5. 12.
6. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.

PROSINEC
* Den pro dětskou knihu – 8:00 hod., KD, knihovna
* Vánoční koncert Stříbrňanky – 19:30 hod., KD
* Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou – 14:00 hod., KD, areál „U Střešně“
* Štěpánská zábava FC Babice
* Předsilvestrovský večírek na Krájance – 19:30 hod.
* Půlnoční setkání před OÚ

Ve středověku existovala Via Romea Slavorum, Cesta slovanských římských poutníků. Ta by
mohla někdy být páteří evropských poutních cest.
Vede od baziliky Panny Marie a svatých Cyrila a
Metoděje na Velehradě k bazilice Panny Marie na
Svatém Hostýně.
Pro poutníka, který po této cestě půjde, je vydán
průvodce na cestu. Připravil jej Dr. Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských. Obsahuje místopisné
strana 10

informace, mapky a další zajímavosti. Je v něm i místo na otisk razítek, která na určitých místech dostane.
V obou cílech cesty je možné si po předložení razítek
vyžádat pamětní list. Za 50,- Kč je možné poutní sešit
zakoupit na Svatém Hostýně i na Velehradě.
Po cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s
informacemi turistickými, poutnickými i náboženskými. Součástí každého přístřešku jsou dvě lavičky
a panel, kde je kromě místopisných informací napsáno, kolik kilometrů má poutník za sebou a kolik před
sebou a jména dárců. Na panelech jsou také citáty z
Písma, které vybral arcibiskup Jan Graubner s ohledem na místa, kde poutník právě bude. Instalace připravil Dr. Jiří Troneček, autor naučných stezek a nové
expozice ve Svatohostýnském muzeu. Podrobnější
informace naleznete na www.maticevelehradska.cz
Podzim/2008
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OBEC BABICE A ýZS
poĜádá 9. – 15. listopadu 2008
v sále kulturního domu Babice

a výstavku

zahájení 9.listopadu 2008 ve 14:00 hod.
Co bude k vidČní :
x vybavení kuchyní z období 20. až 60. let 20.století
x hrneþky, hrnce, sádelĖáky a látky, kameninové bábovky,
taléĜky a pĜíbory, misky, konvice, vaĜeþky,
formiþky, cezany, maslenky, uhláky,
vyšívané kuchaĜky, kuchaĜské knihy a další starožitnosti
x k vidČní i prodeji budou výrobky keramikĤ pĤsobících
v okolí, ukázky vypČstovaného ovoce, zeleniny a produktĤ
z nich, vazba kvČtin, pletení ošatek, pletení ze šústí,
med a medovina, kozí sýr
Výstavka i prodej keramiky, drobných textilních a dekorativních
pĜedmČtĤ bude probíhat dennČ od 10:00 do 17:00 hod.
s ukázkami nČkterých technik
Vstupné dobrovolné
Obþerstvení zajištČno
SRDEýNċ ZVOU POěADATELÉ !

Podzim/2008
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Blíží se podzim a ze zahrádek a polí se sklízí úroda. Jakou úrodu sklízí kulturní komise je asi věcí
občanů obce, aby oni sami zhodnotili naši činnost.
Kulturní komise pro letošní rok pracuje ve složení
Marie Bilíková – předseda, Jitka Baštincová, Zoja
Chodúrová, Alena Smýkalová, Martina Vranková.
Ještě k nám patří i sdružení babických nadšenců
Baňa, jehož duchovním otcem je Bronislav Hrdina.
Jenom tak pro připomenutí uvádíme některé akce,
které snad obohatily kulturní dění v obci. Hned v
únoru to byly Babické končiny pořádané sdružením
babických nadšenců Baňa. Průvod složený z nové
masky medvěda, cikánek, ženicha a nevěsty a dalších
postaviček doplnil i podšavlář s novou šavlí a dělo.
Určitě průvod obcí připomněl starší generaci jejich
mládí a těm mladým zase staré tradice naší obce.
Že velikonoční hrkání a následná šlahačka patří mezi ty samozřejmé kulturní tradice obce není
pochyb. Letos ji zpestřila i skupina ženáčů Baně
oblečených do dobových oděvů. Mašle na velikém
tataru dokazovaly úspěšnost této skupiny.
Nově vznikající tradicí – spíše recesí, byl již druhý
slet čarodějnic v podvečer 30. dubna. Motorizované
čarodějnice projely obcí a přistály na hřišti pod čerstvě postavenou májkou. Zde je již očekával netrpělivý
roj mladých čarodějniček, čarodějů, černokněžníků
a hejno diváků. Po krátkých soutěžích a občerstvení
byl zapálený oheň a veselí všech pokračovalo.
Pěknou akcí pro ženy byla i oslava svátku matek.
Ženy – maminky a babičky, které přišly do kulturního domu dostaly milou pozornost v podobě dárkově zabaleného muškátu. V sále kulturního domu
je čekalo pestré vystoupení Kalinky, Babér, skupiny
tanečnic břišního tance a malých Sokolek. Závěr
akce patřil ženskému pěveckému sboru z Otrokovic,
v jehož podání zazněly krásné melodie.
Další akcí bylo sečení humen a záhumenek. Je to
malé připomenutí starých časů, kdy za ranního zpěvu ptactva se z lúk a humen ozývalo to tiché zasvištění kosy při dotyku s trávou a ostrý zvuk brousku přibrušujícího kosu. Sečení proběhlo na záhumenkách
u Krájanky. Na neoficiální konferenci s tématem
„Slivovica, borovica, babická pálenica“ zazněl jeden
z nejlepších příspěvků, který jste si mohli přečíst i v
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Babickém zpravodaji č. 2/2008. Letos nás navštívila i malá skupina krojovaných přátel z Kostelan,
kterým jsme pomáhali séct moravní hráz týden
předtím.
Trošku zklamaně pro nás skončila filmová kinokavárna. Návštěvnost v letošním roce byla malá.
Víme, že letní kino patří pod letní oblohu. Bohužel,
pro tuto sezonu nebyl k dispozici promítací venkovní aparát ze Zlína (jak tomu bylo loni) a Městské
kina v Uherském Hradišti tuto aparaturu nevlastní.
Proto jsme řešili promítání filmů v sále kulturního domu a vybrali jsme pro Vás filmové novinky.
Nemusíte se vymlouvat, že jste to nevěděli. Do
každé domácnosti byl v poště předán informační
letáček. Tak snad příští rok Vám to vyjde a nám se
zadaří zajistit promítání v areálu „U Střešně“ pod
letní oblohou.
Úspěšnou akcí byla účast na Slavnostech vína v
Uherském Hradišti, kde jste svojí účastí podpořili
myšlenku letošních slavností „Putování za vínem“.
Naše velká krojovaná skupina patřila mezi ty úspěšné, která svým krojovým vybavením a rekvizitami
vyjadřovala motto slavností. Prezentace obce probíhala v prostorách nádvoří Staré radnice, kde na
dvou panelech byla fotografická ukázka společenského života v obci. V rámci mikroregionu Staroměstsko byl společný prodej koláčků, vína a slivovice. Všem účastníkům děkujeme.
Společnou akcí všech, komu záleží na uchování tradic v naší obci, budou 18. a 19. října hody.
Jako tradičně s hodovými právy a průvodem po
dědině. Staršími stárky budou Tomáš Lahola a
Eva Hnátková, mladšími Marek Mixa a Monika
Zelená.
Od 9. - 15. listopadu bude v sále kulturního
domu Tradiční výstavka zahrádkářů s výstavkou
„Hrnečku vař“. Chceme zde prezentovat vybavení
kuchyní z počátku 20. let 20. století až po šedesátá
léta. K vidění budou hrnečky, hrnce, kameninové bábovky, sádelňáky a látky, taléřky a misky. Ale
také užičky, vařečky, cezany, formičky a mlýnky,
maslenky, uhláky, vyšívané kuchařky, staré ubrusy, kuchařské knihy a další starožitnosti. Budeme rádi, když nám něco z těchto starých skvostů
Podzim/2008
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zapůjčíte do výstavky. Součástí bude i výstava ČZS
s tradiční ukázkou vypěstovaného ovoce, zeleniny
a produktů z nich, k vidění budou i výrobky keramiků působících v okolí. Výstava i prodej budou
zpřístupněny po celý týden a budou doplněny některými ukázkami.
Ještě jednou se s Vámi chceme setkat v tomto
roce v kulturním domě a to 5. prosince na tradičním
vánočním koncertě Stříbrňanky a 6. prosince u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu spojeného
s mikulášskou nadílkou pro děti a vánočním jarmakem. K vidění a nákupu zde budou vánoční pohlednice a knížky z Karmelitánského nakladatelství, kera-

mika Jany Hastíkové, textilie z Dekoru Malenovice,
bižuterie z Rožnova pod Radhoštěm, sušené ovoce a
oříšky v čokoládě, textilní hračky, svíčky a voskové
výrobky, vánoční vazby Radky Batůškové, výrobky
Chráněné dílny a další výrobky místních výrobců.
Pro hladové bude zajištěno občerstvení v podobě
opékaných klobás a bramboráků s výběrem nealko
i alko nápojů.
Zapojte se svou účastí do námi připravovaných
akcí, přijďte se podívat a na chvilku se zbavit všedních starostí a také nám přinést Vaše nápady a zkušenosti.
Marie Bilíková, předsedkyně kulturní komise

VÝZVA
Milí spoluobčané, kulturní komise a místní skupina zahrádkářů pořádají již tradiční podzimní
výstavku vypěstovaného ovoce a zeleniny a současně výstavku Hrnečku vař.
Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení Vašich výpěstků ze zahrádek a též „starožitného“ materiálu do výstavky. Jedná se o hrnečky, kávové soupravy, talířky, event. jídelní soupravy, příbory, kořenky,
solničky, naběračky, mlýnky na cokoliv, vylévané i plechové kbelíky, kameninové hrnce – látky velké i
malé, větší hrnce na vaření, formy na pečení, formičky, desky na válení. Dále vyšívané kuchařky, „zuby
do kredenca“, ubrusy staršího data a pod. Přivítáme taky staré kuchařské knihy a kuchařské zápisky
Vašich maminek a babiček. Materiál nám přinášejte 7. a 8. listopadu od 16:00 – 18:00 hod. do sálu kulturního domu.
Dále prosíme ženy, které jsou doma a mají zájem nám pomoci pohlídat výstavku během jejího trvání, ať se přihlásí u paní Chodúrové v knihovně.
Předem Vám děkujeme za Vaši ochotu a podporu akce.
kulturní komise a zahrádkáři

Podzim/2008

strana 13

Babický zpravodaj

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 na všech místních komunikacích v obci platí
přednost zprava. Protože se jedná
o radikální změnu, je nutné na ni
upozornit předem, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
OPRAVA POMNÍKU I. a II. SV. VÁLKY
- na opravu pomníku obětem I. sv. se podařilo
obci získat dotaci z Fondu kultury ZK a to ve výši
30 000,-Kč. Celkové náklady budou ve výši
75 000,-Kč. Opravuje se i pomník obětem II. sv.
války. Tuto opravu hradí ze svého rozpočtu obec a
to ve výši 13 322,-Kč. Opravu obou pomníků provedl Ing. Habáň z Huštěnovic.

TRÉNINKOVÁ STĚNA – byla postavena u
tenisových kurtů a slouží pro nácvik základních
tenisových úderů. Je dobrou příležitostí pro začínající hráče zkusit své první tenisové kroky, aniž
by museli obsazovat přímo kurty nebo čekat až
se uvolní. Rovněž tak došlo k navýšení kapacity a
hodnoty tenisového areálu. Na tuto akci se podařilo získat finanční prostředky z dotací Ministerstva
pro místní rozvoj a to ve výši 164 000,-Kč. Celkové
náklady činily 242 727,-Kč a stavební práce provedla firma Stavebniny Kodrla Huštěnovice.

CHODNÍK PŘÍMÁ STRANA – cenové nabídky, které obec dostala od oslovených firem se pohybovaly kolem 900 000,-Kč, proto bylo rozhodnuto,
že přeložku chodníku provedou zaměstnanci obce.
Chodník je dokončen k č. p. 10 a náklady se zatím
pohybují v částce okolo 180 000,-Kč.

SMUTEČNÍ SÍŇ – V budově se již několik let
řeší problém vlhkého zdiva. V letošním roce bylo
provedeno osekání vnitřních omítek, kolem budovy byl vykopám odvodňovací kanálek, byla zprovozněna studna na novém hřbitově a připravuje se
zprovoznění sociálního zařízení.
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CYKLOSTEZKA BABICE – SEVER – na tuto
akci byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Na babický úsek tj. Babice – Spytihněv činí podíl dotace částku 3 026 000,Kč. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
a pokud vše půjde podle plánu měla by být stavba realizována v květnu – červenu 2009. Obec se
také nadále pokouší získat finanční prostředky na
sjednocení povrchu cyklostezky Babice – Huštěnovice. Odhadované náklady na asfaltový povrch
na babickém katastru činí téměř 3 000 000,-Kč. Je
proto veliká škoda, že Povodí Moravy nesouhlasilo tento povrch vybudovat při stavbě cyklostezky
Babice – St. Město již v roce 2007.
DŮM U PŘÍVOZU – byl pro rekreační účely
zprovozněn na začátku prázdnin. Po dobu letní
sezóny se tu vystřídalo 37 rekreantů.

CHALŮPSKÝ MOST – havarijním stavem
těchto mostů se zabývalo zastupitelstvo obce již
v měsíci červnu a červenci, kdy byl převeden do
majetku obce a následně darován Povodí Moravy.
Povodí Moravy se podařilo získat finanční prostředky na jeho opravu a tato by měla být provedena během letošního podzimu.
PROTIHLUKOVÁ STĚNA – České dráhy
vyčlenily finanční prostředky ve výši 13 655 000
Kč na vybudování protihlukové stěny při železniční trati v úseku Horní Cerony. Jejím účelem je
snížení hladiny hluku. Stěna bude v délce 470 m,
o výšce 3,5 m. Barevně bude provedena ve dvou
odstínech zelené, ze strany obce bude ozeleněna.
Soklová část bude v šedém odstínu.
Stavbu bude provádět V-Stav group Olomouc a měla
by být dokončena do konce letošního roku. Doprava na
trati by stavbou neměla být výrazně ovlivněna.
Podzim/2008

PODPORA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Jistě jste si všimli, že řada
oprav sakrálních staveb je
prováděna za finančního přispění ZK. S touto finanční podporou byly již opraveny Kříž na Dílech, u Horníčkového, před Hřbitovem,
socha. sv. Josefka a nyní pomník obětem I. sv. války.
Zlínský kraj ale také podporuje jiné činnosti a aktivity. Je to třeba také poskytnutá neinvestiční dotace
ve výši 250 000,-Kč na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce Babice kategorie JPO II či příspěvek ve výši 150 000,-Kč na zabezpečení provozu
pečovatelské služby.
LEADER MAS - Jak jsme vás informovali již
v loňském roce, naše obec je součástí občanského
sdružení MAS Severní Chřiby a Pomoraví (www.
severnichribyapomoravi.org ) V letošním roce toto
sdružení obcí, podnikatelů a neziskového sektoru
uspělo v programu Leader ČR 2008 zaměřeného na
zlepšení života ve venkovských oblastech. Projekty,
které mohou podávat obce a podnikatelé, mají být
zaměřeny na „Infrastrukturu a vybavení pro obnovu a rozvoj vesnic“ a „Infrastrukturu a vybavení pro
rozvoj podnikání na venkově.“ Výběrová komise
složená z členů MAS vybere pět nejpřipravenějších
projektů a mezi ně rozdělí částku 3 240 000Kč, které
mají být vyčerpány ještě v letošním roce.
MOSTEK PŘES POTOK – Ke stavbě mostku se
vyjádřilo 65 občanů pro, 58 proti. Objevily se připomínky: použít přírodní materiály, oddělit auta a
chodce, pořídit raději nový povrch na cyklostezku,
zjednosměrnit Mlýnskou ulici, nevyhovující šířka
navazujících komunikací, ohrožení dětí, narušení
klidové zóny. RO se stavbou mostku bude znovu
zabývat až po opravě kanálového mostu. Tu bude
provádět firma, která zpracovala projektovou dokumentaci na mostek přes Kudlovský potok a bude tak
možné zhodnotit vzhled a kvalitu práce.
OBECNÍ ZNAK A VLAJKA - K návrhům na zhotovení obecního znaku se vyjádřilo celkem 42 občanů.
Největší počet hlasů získal návrh č. 4, který obsahuje,
strom, lva, berlu, vlnky. RO ale doporučuje, aby byla
zvolena jednodušší varianta znaku. Výběrem nového znaku a praporu se
bude zabývat na svém
jednání zastupitelstvo
obce 9. října 2008.
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Osobnosti
BABIČTÍ (11)
Každý člověk je výjimečnou a ojedinělou bytostí a každý z nás umí či dovede něco jiného. Proto
o každém se dá psát, neboť život jedince je složen z pestrobarevné mozaiky věcí velkých, ale i těch
zdánlivě všedních, které by neměly být zapomenuty. Zkusme se dívat kolem sebe a připomínejme si
lidi, kteří jsou či byli babickými rodáky nebo v Babicích žili nebo žijí. Určitě budeme překvapeni, kolik
zajímavých osudů se k nim váže.

Poď, já tě to naučím…
(Vzpomínka na strýčka Pavla Maňáska)
Strýčka Pavla jsem měl rád a to hned z několika důvodů – byl to otec mého kamaráda, se kterým jsem zažil spoustu dobrého i horšího v našem
společném folklórním životě a také proto, že můj
dědeček, kterého jsem nemohl poznat, byl švec.
Šídlo, kopyto a jediná písnička mi po něm zůstala,
tu jsem „podědil“:
Já husárek malý,
boty roztrhaný,
já na vojnu nepojedu,
až budu mít nový.
Tatíček to slyšel,
ven z komůrky vyšel,
boty mu dal udělati,
na vojnu jít musel.
Vím, že i vás potěší lidé vstřícní, usměvaví,
nerozdávající kolem sebe své trable a nejistoty. A
takový strýček Pavel Maňásek byl – úsměv jako
strana 16

základ pro pohodové setkání, ten jsem cítil
hned ve dveřích, když jsem vcházel v Babicích
do domu číslo 30. Kolikrát jsem se jen tak, bez
ohlášení, zastavil, třeba s poškozenou botou v
ruce – strýček Pavel botu vzal, třeba s tím něco
uděláme, chvíli jsem pak poseděl s tetičkou v
kuchyni, nějaký ten recept jsem si vzal – na
buchty, na zelí – a po krátkém čase jsem odcházel obut po svých. Také jsem k němu doporučil
mnoho svých známých a přátel, po domluvě s
ním, nebylo-li to nutné, neodmítl žádného. A
tak v jeho krojových botách si dnes na hodech
či na festivalech vykračuje nejeden šohaj, děvčata se krásně vypracovanými botami chlubí a
v tanci chválí. Jeho zásluhou bude zachováno
toto hmotné dědictví v dalším pokolení!
K Maňáskům jsem chodívával v době burčáků spolu s dalšími kamarády na pravidelné
„sirkové komise“. Ty měly za úkol odhalovat
v jednotlivých sklepech vady mladých vín,
ale především to byly schůzky začínajícího
mužského pěveckého sboru. Strýček s úsměvem a bez reptání nás postupně vpouštěl do
stavení a směroval ke sklepu mladého Pavla.
Nikdy mu nebylo zatěžko přijít nás pozdravit, vypít skleničku, poslechnout písničku a
popřát pěkný večer těmto zvláštním vetřelcům
a myslím, že mu dokonce dělalo dobře, když
slyšel, jak se z předsklepí či ze sklepa směrem k
Ceronskému dvoru nesou písničky, které byly
zpívány možná před sto lety.
V práci byl pečlivý a trpělivý a to řemeslo
mu „pasovalo“, i když vím, že k němu nebyl
předurčen. Ale on si je vybral a to je ještě lepší! A tak, když jej zavolali z Muzea obuvi ve
Zlíně, aby v rámci „Ševcovské pouti“ na den
Podzim/2008
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sv. Kryšpína a sv. Kryšpiniána ukázal cosi ze
ševcovského řemesla, neváhal a opakovaně
rozdával radost z dobré ševcoviny. Připadalo
mi to zvláštní, že si zvali ševce z Babic, když ve
Zlíně bývalo tolik ševců, jak o tom zpívá jedna
zlínská písnička:

speciální buňky, ale je to veliká škoda, že člověk,
který měl o ševcovském řemesle mnoho vědomostí a mohl by nás toho ještě mnoho naučit,
už nám nic nepoví. Toš, tak už to v životě chodí,
milí moji, děkuji strýčkovi za jeho přátelství a
nás, co jsme tady zůstali – potěš Pánbu!
Miloslav Hrdý

Na tom zlínském rynku tam je ševců,
ale ich děvčátka žádné nechců,
nechců, nechců, nechců milovat,
protože by mosely boty pucovat.
A strýček Pavel ševcoval, až floky od podpatků lítaly! Kolem jeho verkštatu se shromažďovali staří i mladí a on s úsměvem každému
nabízel: „Poď, já tě to naučím raz dva a potom
už to nebudu moset dělat a budu vysedávat na
zahrádce a chodit do hospody!“ Ne že bych
tomu uvěřil a že bych byl schopen něco takového se naučit, pro fortel musí mít člověk úplně

Spolky
CO NOVÉHO V ORGANIZACI ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU?
V naší organizaci se stále něco děje, jsou to
opravy, nátěry, sečení trávníků a podobně. V pálenici byla provedena výměna skla, takzvaný kopylit. Starý byl velmi popraskaný a hrozilo nebezpečí
vypadnutí.
U nájezdní rampy je nově vybudovaný výtah
na ovocné kvasy. Je to pro občany, kteří přijedou s
přívěsným vozíkem, který zde přistaví a kvas přeloží na výtah.
Do Domu zahrádkářů byla pořízena myčka na
nádobí od firmy ZANUSI, kterou nám zajistila
obec. Věříme, že se osvědčí a bude dobrým pomocníkem našim pracovnicím při různých akcích.
Byly vyměněny baterie v sociálním zařízení a
ventily u pisoárů.
Každý měsíc obnovujeme vývěsky uprostřed
obce. Rostlinolékařská služba Uherské Hradiště
zde signalizací upozorňuje na nemoci rostlin a
jejich ošetření.
6. září tohoto roku se uskutečnil zájezd na PraPodzim/2008

děd. Taky jsme navštívili Karlovu Studánku, kde
jsme se prošli po lázeňském parku. Počasí nám
přálo, zájezd se vydařil.
Od 9. do 16. listopadu připravujeme s kulturní
komisí Tradiční výstavu zahrádkářů s výstavkou
Hrnečku vař. Sběr vzorků ovoce a zeleniny bude
7. a 8. listopadu v Kulturním domě od 16:00 do
18:00 hodin.
V sobotu 27. prosince se uskuteční Předsilvestrovský večírek v 19:30 hodin na Krájance.
V každém čísle Babického zpravodaje si neustále musíme stěžovat na naši mládež. Dělají kolem
Domu zahrádkářů velký nepořádek, na který nejvíce upozorňují hosté, kteří se zúčastňují zdejších
akcí.
Naši členové jsou většinou lidé středního a staršího věku, velmi rádi bychom mezi sebou přivítali
i mladší členy. Zájemci se mohou přihlásit u předsedy – Nová ulice č. 544.
Stalzer Josef, předseda ZO ČZS Babice
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FOLKLORNÍ SOUBOR KALINA
Folklorní soubor Kalina spolu s Cimbálovou
muzikou Stanislava Gabriela z Babic navštívili exotické Macao (samostatná administrativní
oblast Čínské lidové republiky), kde se účastnili Mezinárodního tanečního festivalu mládeže
2008.
Když v březnu přišlo pozvání, všichni měli
obrovskou radost. Začalo období zkoušek, pilování programu a také shánění peněz ať už od státních subjektů nebo soukromých sponzorů. Díky
finanční podpoře Zlínského kraje, Ministerstva
kultury ČR, obce Babice a dalších sponzorů se
soubor s CM mohl tohoto festivalu zúčastnit a
během desetidenního pobytu (3.–12.7.2008) tak
získat mnoho zkušeností a zážitků.
Cesta do Macaa byla dlouhá. Nejprve do Vídně na letiště, pak letadlem přes Abu Dabi a Taipei do Hong Kongu a odtud lodí do Macaa. Celkem je to asi 24 hodin z Babic do Macaa. Pobyt
byl téměř bezproblémový. Počasí sice tropické
– pro Evropany nezvyklé – ale i to se dalo zvládnout. Festival byl skvěle organizačně zajištěn,
publikum nadšené a lidé velmi milí.
Čtrnáct účastnických zemí hostům festivalu přineslo pestrou taneční přehlídku folkloru,
moderního tance, baletu, tanečního divadla až
po scénický tanec. Zástupci z Nového Zélandu,
USA, Srí Lanky, Slovinska, Estonska, Polska,
Portugalska, České republiky, Singapuru, Filipín, Thajska, Koreje, Velké Británie, Hongkongu a osmi domácích souborů různého zaměření
předvedly to nejlepší, co jejich země v oblasti
tance nabízí. Všechno se odehrávalo za hojné
účasti diváků přímo v Macau. Folklorní soubor
Kalina zde prezentoval tradiční lidové tance,
písně a kroje oblasti uherskohradišťského Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí v rámci dvou vystoupení a také během slavnostního
průvodu městem. Zajímavé bylo také to, že soubor měl jako jediný živý hudební doprovod v
podání cimbálové muziky Stanislava Gabriela.
Většina skupin totiž tancovala na playback.
Během festivalu se uskutečnilo i společné vystoupení zástupců všech souborů. Ti se
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zúčastnili mimořádných zkoušek, aby se naučili
společné choreografie pro zahajovací a závěrečné představení. Na posledním vystoupení se pak
na závěr pořadu sešly všechny soubory na jevišti
a rozloučily se tak s publikem a festivalem.
V rámci festivalu proběhly také workshopy, díky nimž se soubory mohly vzájemně učit
tancům zúčastněných zemí. Kalina vyučovala
hodinu a půl tance a taneční hry z regionu uherskohradišťského Dolňácka. Soukromé hodiny si
pak vzaly tanečnice z Nového Zélandu, kterým
se moc líbil Tanec za mašličku a chtěly se ho
naučit. Členové souboru se pak zúčastnili několika workshopů, patřil sem Nový Zéland – tance
z Polynésie, Srí Lanka, Estonsko – tradiční tance, USA – havajské tance, Velká Británie – Street
dance.
Tanečníci a muzikanti v Macau načerpali
nové zkušenosti a získali spoustu zážitků, např.
tradiční masáže, místní speciality (smažené
chobotnice, červy, krevety a podobné dobroty),
luxusní kasina (Macao je považováno za „Las
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Vegas Asie“), celková atmosféra Macaa, výlet do
Hong Kongu na Buddhu, průvod městem a závěrečné vystoupení, setkání s českým více-konzulem René Zeleným, zahajovací party, družba s
jinými soubory a mnoho dalších věcí.
Bohatou fotogalerii ze zájezdu je možné
shlédnout na webových stránkách souboru:
www.soubor-kalina.ic.cz
Kateřina Polášková, vedoucí souboru
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OVEČKA – PRÁZDNINOVÝ POBYT V BESKYDECH
Tábor s Ovečkou.
Jely jsme s kamarádkou prvním rokem na tábor s
farní Ovečkou. Na týden jsme byli ubytovaní na chatě.
Chata je na velkém kopci a podle toho je pojmenovaná
Orlí hnízdo. Je odtud krásný výhled na okolí. Jeli jsme
vlakem. Celý týden jsme chodili na túry po kopcích a
taky jsme byli ve Štramberku. Líbily se mi společné hry
a to, že jsme se mohli koupat v bazénu u chaty. Počasí
bylo krásné až na předposlední den. Šli jsme na túru
a zastavili jsme se v takové pěkné hospůdce. Potom z
ničeho nic začalo pršet, takže jsme hodně zmokli. Vrátili jsme se do chaty, tam se rozdělal oheň v krbu, aby
nám nebylo zima. Na tenhle tábor s Ovečkou dlouho
nezapomenu. Děkuju paní Černuškové, že se mnou
mohla jet kamarádka. Děkuju Pavlovi Černuškovi, že
kvůli nám ráno dřív vstával a jezdil pro čerstvé pečivo, aby jsme měli k snídani. Děkuji naší profesionální
kuchařce, že nám tak dobře vařila. Děkuji maminkám
ostatních dětí, že nám tak dobře chystaly svačinky,
když jsme šli na túry. Děkuji všem dospělým, jak se o
nás starali. Tábor na Orlím hnízdě byl skvělý.
Jana Tichá
Ze všeho nejvíc se mi líbila cesta na palačinkovou horu ( Ondřejník). Ještě se mi líbila hospůdka u
Opálené. A ze všeho nejvíc se mi líbilo Orlí Hnízdo.
Stálo to za to. Ale mrzí mě, že jsme nedostali palačinku na Ondřejníku.
Iveta Palečková
Ze všeho nejvíc se mi líbila hospůdka u Opálené.
Měli jsme palačinky a kofolu. Sice začalo pršet, ale
stálo to za to. Sobota 2. 8. byl pro mě kritický den.
Mé narozky. Dostala jsem hodně dárků. Také jsme
se koupali v bazénu. Budu navždy vzpomínat.
Darka
Na tomto pobytu se mi asi nejvíc líbil bazén,
ale i bazén má svou špatnou stránku – dno je totiž
z betonu a mám z toho rozedřené prsty u nohou.
Nelíbily se mi túry, i když jich moc nebylo. Nejvíc
dlouhá túra byla na daňky. Ale ze všeho nejvíc se mi
nelíbilo vstávání. Jinak to bylo dobré.
Anežka Berecková
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Ze všeho nejvíc se mi líbilo: bazén, palačinková
Co se mi líbilo a nelíbilo na Orlím hnízdě.
Líbilo: bazén u chaty, houbová pizza, noc na bal- hora, daňci, pohádky, ovečky, hospůdka Opálená,
koně, procházka v bouřce ( 2,5km), klavír v té hos- Orlí hnízdo.
půdce, pohádka o sopce a Červené Karkulce, všechny
Adélka Čevelová
pohádky o vyloupaných očích a usekaných jazycích,
módní přehlídka, kostkománie, Štramberk, zatmění
slunce, tetování.
Nelíbilo: procházka k daňkům, zákaz sbírání
veškerých hub, neodtékající sprcha, nedovírající se
dveře, blikající žárovka v našem pokoji, průchod
naší ložnicí do dalších dvou pokojů, že mi všichni
pořád říkali Anežko.
Veronika Berecková
Nejvíc se mě líbilo, že jsme chodili na túry a
bazén. Nevím, co se mě nelíbilo.
...
Líbil se mi bazén, hospůdka Opálená a Štramberk.
Jindra Berecka
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TFA BABICE 2008
Dne 6. 9. 2008 se uskutečnilo již druhé pokračování nejtvrdší hasičské soutěže a to první ročník
TFA Babice 2008. Své síly přijelo změřit 43 borců z
celé republiky - 23 borců v kategorii „A“ s aktivním
dýchacím přístrojem a 20 hasičů v kategorii „B“ s
dýchacím přístrojem jen jako zátěž bez nasazené
masky. Trať se skládala z roztažení šesti hadic „B“,
překonání 2m bariéry, třiceti ran nahoru a dolů devítikilovým kladivem v hammerboxu, přenesení dvou
20kg kanystrů přes kopeček, vytažení 20kg zátěže
na plošinu lešení, výstup do třetího patra s dvěmi
„C“ hadicemi a v závěru odtažení 70kg figuríny do
cíle. Závod nakonec nedokončilo pět závodníků tři vzdali na bariéře a dva postihl kolaps z přehřátí
na schodech a skončili v rukou zdravotnic.
Díky přízni sponzorů bylo nakonec oceněno patnáct nejlepších v kategorii „A“ a deset v
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kategorii „B“. Absolutním vítězem se stal podnikový hasič Aleš Navrátil z DEZY Valašské Meziříčí následován loňským vítězem hodonínským
Petrem Molešem. Třetí skončil Jaroslav Zehnálek
startující za HZS Přerov. V kategorii „B“ dominoval Vít Malenovský z JSDH Žeravice následován Petrem Vlkem z JSDH Nivnice. Na bronzové
příčce skončil loňský vítěz béčka Tomáš Koutný z
JSDH Prostějov - Žešov.
Závěrem patří velký dík sponzorům, závodníkům za předvedené výkony, slečnám starajícím
se o naše zdraví, všem kteří pomohli s organizací a nakonec také organizátorům. Letošní ročník
se snad povedl, což musí zhodnotit hlavně sami
soutěžící, a snad se všichni zase uvidíme za rok na
dalším pokračování TFA Babice 2009. Podrobnější informace na www.hasicibabice.wz.cz

Podzim/2008

Babický zpravodaj

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BABICE
Pečovatelská služba Babice byla dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách zaregistrována dne 10. 10. 2007. Sídlí v Domě s upravitelnými
chráněnými byty v Babicích. Zřizovatelem Pečovatelské služby Babice je Obec Babice.
Uživateli Pečovatelské služby jsou osoby, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Dále také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Služby jsou uživatelům poskytovány v jejich
vlastních domácnostech nebo v Domě s upravitelnými chráněnými byty.
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní
činnosti:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a
pití, oblékání, svlékání)
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (dovoz obědů ze školní jídelny)
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např.
úklid, nákupy, praní, žehlení prádla)
- Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (např. doprovod k lékaři, na úřady, do
školy)
Nabízí také další služby např. dohled nad dospělou osobou či dítětem a zajištění pedikérských
služeb.
Služby jsou poskytovány pečovatelkami s akreditovaným kurzem na základě písemné smlouvy,
a to v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00
hodin (nebo dle dohody pracovníka Pečovatelské
služby s uživatelem). Vyúčtování za služby se řídí
platným Ceníkem.
V případě zájmu o výše uvedené služby se obraťte
na pracovnice Pečovatelské služby telefonicky nebo
osobně v Domě s chráněnými byty. Poskytnou vám
další potřebné informace včetně Ceníku.
Kontaktní údaje:
Pečovatelská služba Babice
687 03 Babice 594
Telefon: 724 149 246
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Provoz
Pečovatelské
služby Babice je dotován z
rozpočtu Zlínského kraje
od srpna 2008.
Sazebník Pečovatelské služby Babice dle vyhlášky 505/2006
platný od 10. 10. 2007
Úkon pečovatelské služby
v Kč
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
60/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
60/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
60/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
60/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
60/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
60/hod.
pomoc při použití WC
60/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla
5/oběd
pomoc při přípravě jídla a pití
60/hod.
příprava a podání jídla a pití
60/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
60/hod.
údržba domácích spotřebičů
60/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
80/hod.
např. sezónní úklid, úklid po malování
donáška vody
60/hod.
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
60/hod.
běžné nákupy a pochůzky
60/hod.
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti
60/hod.
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50/kg
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři
a doprovázení zpět
60/hod.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 60/hod.
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
Fakultativní služby
Použití vany v DsUCHB s obsluhou a hygineckými potřebami 50/úkon
Použití vany v DsUCHB bez obsluhy a vlastními hygineckými
potřebami
20/úkon
Pedikúra
dle smlouvy s pedikérkou
Kadeřnictví, holičtství
dle smlouvy s kadeřnicí
Dohled nad dospělou osobou s I.,II.III.,IV. stupeň závislosti 90/hod.
Cesta k uživateli - kolo - v rámci obce
5 Kč
Cesta k uživateli - automobil - v rámci obce
6/km
Cesta k uživateli - automobil - mimo obec
5/km
Úhrada za dopravu - automobil - mimo obec
5/km
Čas pracovníka strávený při odvozu a montáži pomůcek
100/hod.
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Z historie
BABICKÝ MÍSTOPIS(4)
Tentokrát vás formou osobní vzpomínky zavedeme do části obce Zběhy.
V minulém čísle jsme procházku obcí ukončili u
nákupního střediska. Na tomto místě stávala hospoda. Posledními jejími majiteli byla rodina Frýbortová. Protože silnice vedoucí přes Zběhy byla hlavní
(silnice zvaná betonka, vedoucí od sochy P. Marie
až po družstvo byla vybudovaná až za II. světové
války a stavěli ji vězni), tak pan Frýbort měl před
svojí hospodou i čerpací stanici na benzin. V Babicích v té době bylo aut ani ne počtem prstů na jedné
ruce. Po uzavření hospody, začátkem padesátých let
minulého století, budova začala sloužit jako obchod
s potravinami, prodejna masa, mléka, papírnictví
Narpa pana Martince, kterému děti přezdívaly Čin.
Vedle hospoda U Jakuba – dřívější Měšťanská škola, která sloužila nejen pro děti z Babic, Kudlovic,
Huštěnovic, Sušic, ale před válkou a také během ní
i dětem z Traplic, Jankovic a Košíků. Tehdy ovšem
tato škola nebyla povinná. Kdo měl „měšťanku,“
už se počítal mezi vzdělanější. Po válce pak byla
měšťanka povinná pro všechny děti. Když se dokončila nová škola, tak stará budova sloužila jako obecní úřad, později i kanceláře JZD a knihovna. Před
budovou jsou dva pomníky. Ten větší byl zbudován
na památku obětí I. sv. války (ve které padlo 36
občanů Babic a Ceron). Ten druhý nás upomíná na
II. světovou válku. Když pokročíme dál, již máme
po levé straně panelovou cestičku. Na tomto místě bývalo koryto Kudlovického potoka. Další cesta
vedla ke mlýnu, nyní již zbouranému. Dá se tudy
dojít ke zdravotnímu středisku, na OÚ, děti tudy
chodí do školy. Na břehu potoka stojí ulice Nábřežní. Pro zajímavost – řada domků od č. p. 86 – 143
byla v minulosti jedna budova a sloužila jako panská koželužna. Když se kousek vrátíme, starší lidé si
vybaví obecní váhu, která bývala naproti Perutkovému a strýček Hastík na ní vážil. Dále v č. p. 101
býval cukrář Vaněk, který míval výbornou zmrzlinu. Kousek opodál v č. p. 106 pan Huťka – krejčí,
šil pánské obleky a kabáty. Takové obleky sloužily
strana 24

svému majiteli celý život, pokud z něj vyrostl, sloužil
ještě někomu jinému. Na čísle 114 (nyní tam bydlí Laholovi), bydlela kovářská rodina Valentova.
Odtud pocházel pan Valenta, který se později usadil
v Souhradech, kde později vznikly Stavební stroje.
Na čísle 248 (na bývalém Jurákovém) bydlel doktor
Podzim/2008
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Petrželka a tam i ordinoval. V posledním domě, který stojí u potoka, donedávna bydlel pan Maňásek
a mnozí od něj mají krojové boty. U tohoto domu
býval náhon na mlýn, kde mlynář zastavoval vodu
a podle potřeby ji pouštěl. Proto se tam říká u Zástavy. Spojené koryto potoků Kudlovského a Jankovského dělí Zběhy od Ceron.
Toto je osobní vzpomínka, jak si autor článku
Babice pamatuje on. A jak si je pamatujete vy?
Našla by se u vás stará fotografie Babic?

NA LUŽI
O majiteli hospody
Pan Hastík nejdříve bydlel na Sušicku v domě
po mamince, od roku 1968 žil v Uh. Hradišti a
v roce 1977 se přiženil do Hluku, kde měl také
pronajatou hospodu s názvem „Bistro u plynařů“.
Pracoval zde 13 let a pak zdědil dům po rodičích
v Babicích. Rozhodl se, že bude mít vlastní hospodu. 11 let se dům opravoval a až v listopadu 2006
se poprvé otevřel.

Máte rádi posezení někde na klidném místě a s
příjemnou obsluhou? Už vás nebaví sedět v zakouřených hospodách? Pak je tu ten správný tip. Hospůdka Na Luži nabízí nejen výborné speciality na
grilu, na kterých si určitě pochutnáte, nekuřáckou
hospodu, příjemné posezení na zahrádce, dětský koutek, možnost pořádání různých akcí, ale i
zajímavou podívanou na vystavené starožitnosti,
které vás okouzlí. Vše, co uvnitř hospody uvidíte, jsou zděděné starožitnosti, které patří majiteli
hospody, panu Milanu Hastíkovi.
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Z historie
Tato budova má i svou historii. Jako v jediném
domě v Babicích zde žili po 150 let jen Hastíkovi.
Josef Hastík (praprapraděda majitele) zde bydlel
už v roce 1787.
Dříve tato budova sloužila jako pekárna. Otec
dnešního majitele Václav Hastík byl pekař, pak šel
pracovat k regulaci Moravy. Nakonec vystudoval a
pracoval jako stavbyvedoucí.
Při přestavbě tohoto domu na hospodu se
zachovalo obvodové zdivo a stará původní kuchyně s kachlovýma kamnama, kde má majitel své
malé muzeum.
Když pan Hastík boural chlévy, našel dřevěný
trám, na kterém byly vyryty iniciály H.W. (W. jako
Wenzel, z němčiny Václav) 1783. Tento trám je
vystavený přímo v hospodě, takže se můžete sami
podívat. Také můžete vidět obraz prarodičů pana
Hastíka, když vstoupíte do hospody. A to zdaleka není všechno… Když pan Hastík boural uvnitř
hospody futra, našel dopis, který psaly sestry jeho
otce, po druhé světové válce.
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Proč název Luža?
Když bylo panu Hastíkovi asi 10 let, chodil sem za
svou babičkou. Naproti domu (dnes mateřská školka) byla velká kaluž, na které se v zimě hrával hokej
(viz fotky v hospůdce) a v létě se tam koupaly kačeny,
husy a koně. Hasiči odtud nabírali vodu, když hořelo.
A od té doby se tomu místu říká na luži. Proto pan
Hastík nechal tento název – Na Luži.
Keramika
Dcera pana Hastíka Jana Šuránková Hastíková
se keramice věnuje už od malička. Můžete si nechat
vyrobit různé sochy, džbány, nádoby a jiné výrobky.
Takže pokud chcete udělat radost sobě nebo někomu
blízkému, určitě zajděte sem.
Starožitnosti, které můžete spatřit uvnitř hospody: Pípa na staré dřevěné sudy; hodiny = pérovky z
roku 1930 - musí se ručně natahovat; váha – pod ní
byla dřevěná skříňka, ve které byla umístěna závaží
– Gewichty (z němčiny); žehlička na uhlí – do ní se
nasypalo uhlí a když uhlíky zhasínaly, zatřepalo se s
ní a pak se žehlilo dál, je stará nejmíň 100 let; babické
turčáky - z krojů po babičce majitele, malá žehlička
- nahřívala se na kamnech, používala se na žehlení
rukávů na chlapeckých krojích; flašky – pivovaru
Jarošov z roku 1900; věšáky; odměrka z roku 1813 –
sloužila jako objemová míra na mouku, zrno; měrka
– ve které se vyrábělo máslo; zámky – ručně kované,
jejich pérový mechanismus funguje dodnes; váha,
které se říkalo přesmen, vážilo se v ní různé zboží
na trzích; vinohradnické nůžky; nůžky francouzské
– na stříhání ovcí. Zachovala se zde i soška patronky
a ochránkyně tohoto domu, která se dědí z pokolení
na pokolení.
Informace o hospodě, jídelním lístku, a také velmi pěkné fotky naleznete na www.naluzi.eu nebo se
můžete zeptat přímo majitele hospody.
M. Šišoláková
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Inzerce

13. – 15. Ĝíjna 2008
Kulturní dĤm v Babicích
PondČlí:
Úterý:
StĜeda:

9:00 – 17:00 hod.
9:00 – 17:00 hod.
9:00 – 17:00 hod.

pĜíjem + prodej
prodej
prodej + výdej

PĜijćte prodat a nakoupit!

STALO SE...
16. 8. 2008 - Klubový country
večírek, který pořádala BAŇA

6. 9. 2008 - proběhlo vítání občánků v obřadní síni Obecního úřadu. Do života se slavnostně vítali:
Adam Šohajek, Zuzana Kraváčková, David Smékal, David Škrabal, Antonie Veselá, Monika Železníková
Podzim/2008
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STALO SE...

19. 7. 2008 - Myslivecký večer
28. 6. 2008 – Beach volejbal – zúčastnilo se 26 lidí (13 párů – dvojic)
1. místo: tým Řezníci – Jan Březina a Lenka Hráčková
2. místo: tým Starák – Milan Zpěvák a Lucie Nováková
3. místo: tým Želvičky – Hana Březinová a Petr Nemšovský

1. 9. 2008 - Slavnostní zahájení
školního roku 2008/2009, vítání
dětí do 1. třídy
12. 7. 2008 - Tenisový turnaj
- dvojhra mužů
1. místo: Michal Koukal
2. místo: Petr Koukal
3. místo: Michal Smělík

8. 8. 2008 – Převzetí Modré stuhy za společenský život v soutěži
Vesnice roku Zlínského kraje v
Lidečku.
1. 9. 2008 - Slavnostní zahájení
školního roku 2008/2009, vítání
dětí do 1. třídy

3. 9. 2008 – 1. ročník Babického minitriatlonu pro žáky ZŠ (plavání
– 200 m, kolo – 6 km, běh – 2 km), kterého se zúčastnilo 6 borců,
ale David Pokorný závod nedokončil, píchl kolo. Umístění:
1. místo – Martin Harásek (čas: 30:01min.)
2. místo – Marek Škrabal
3. místo – Mirek Káňa
4. místo – Tomáš Drábek
5. místo – Ondra Matocha

4. 10. 2008 Vzpomínky na
Macao - vystoupení Kaliny a CM
Stanislava Gabriela.
Velké poděkování patří všem,
kteří důstojně reprezentovali naši
obec na festivalu v Číně a z těchto
zážitků připravili příjemný večer.
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