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JARO
Z ranních červánků
sluníčko do okolí se vyrojilo.
Paprsky rychle začnou plát
a celou zemi zahřívat.
Na vědomí všem nám dává,
že přišel čas nového jara.
S ním louky začnou zelenat,
květiny jarní rozkvétat
a ptáci ve větvích
své písně kolem rozdávat.
Do toho všeho do polí
hospodáři své ruce zapojí,
aby včas úrodě nové
základy dobré dali,
tím vším
JARO přivítali.
Rozkvetly jívy a plno včelek v nich
saje sladkou šťávu z nich,
aby plno medu daly všem.
Zimy je konec, jaro přišlo zas
už i vlaštovky vrátily se mezi nás.
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Babický zpravodaj
Rozpočet na letošní rok byl sestaven na základě podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé spolky a organizace. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a následně schválen zastupitelstvem obce dne 26. 2. 2015.
Rozpočet 2015 – příjmy
v tis.
Polož
Text
Kč
1111 daň z příj. fyz.o.ze záv. č.
3800
1112 daň z přij. fyz. os. ze SVČ
110
1113 daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů
390
1121 daň z příjmů právnických osob
3800
1122 daň z příjmů pr. osob za obce
150
1211 DPH
8200
1361 správní poplatky
22
1340 poplatek za komunální odpad
830
1341 poplatek ze psů
15
1343 poplatek za užívání veř.prostranství
5
1351 odvod výtěžku z provoz. loterií
60
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
550
1511 daň z nemovitostí
1600
2460 splátky půjček soc. fondu
25
4112 neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
743
4116 ost. neinv. dotace ze SR
271
4121 neinv. přijaté dotace od obcí
70
4139 převody z vlastních fondů
100
4223 Inv. transfer od reg. rad
1229
2132 pronájem kanalizace a ČOV
300
2122 nařízený odvod odpisů MŠ
366
2122 nařízený odvod odpisů ZŠ
444
kultura
150
2111 příjmy za služby
5
Mezinárodní spolupráce v kultuře
190
sdělovací prostředky
3
ostatní zál. sděl. prost.- zpravodaj
15
využití volného času dětí a mládeže
25
2132 nájem domek u přívozu
70
2132 bytové hospodářství-nájmy
350
2111 platby za plyn a stočné - byty na ZŠ
90
2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor
432
2139 pronájem hrobového místa
28
pohřebnictví
10
2131 příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
54
3111 příjmy z prodeje pozemků
20
2111 sběr a svoz komunálních odpadů
110
2111 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
5
2132 nájmy DPS
185
2111 služby z nájmů
287
2324 dovoz obědů
50
příjmy-SDH
80
2329 ostatní nedaňové příjmy
10
obecné příjmy a výdaje z fin. oper.
80
2222 ostatní příjmy z fin. vypořádání
22
rozpočtové příjmy celkem
25351
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Rozpočet 2015 – výdaje
Para Text
v tis. Kč
2212 silnice
320
2219 chodníky
2080
2221 dopravní obslužnost
154
2310 pitná voda
32
2321 odvádění a čištění odp. vod
50
2333 úpravy drobných vodních toků
50
3111 předškolní zařízení
710
odpisy MŠ
366
3113 základní škola
2163
3113 neinv. dot.obcím+odpisy ZŠ
444
3113 investiční akce ZŠ
1600
3314 knihovna
330
3319 kultura
1280
3326 zachování a obnova sakrálních staveb
50
3341 rozhlas
45
3349 ostatní záležitosti sděl. prostředků
95
3391 mezinárodní spolupráce v kultuře
370
3399 zál. kultury-spol. a soc. komise
95
3412 sport. zař. v maj. obce
150
3419 tělovýchovná činnost j.n.
274
3421 využití volného času dětí a mládeže
175
3429 ostatní zájm. činnost a rekreace
424
3612 bytové hospodářství
205
3613 nebytové hospodářství
220
3631 veřejné osvětlení
660
3632 pohřebnictví
90
250
3639 komunální služby a územní rozvoj
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
1200
3723 sběr a svoz ostatních odpadů
500
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou
2260
zeleň
4359 ostatní služby a činnost v oblasti
1405
sociální péče
5212 ochrana obyvatelstva
1
5512 požární ochrana
650
6112 zastupitelstva obcí
1100
6171 místní správa
2720
6310 služby peněžních ústavů
25
6320 pojištění majetku
160
6330 převody vlastním fondům v rozp.
100
6399 platby daní a poplatků státnímu
150
rozpočtu
6409 příspěvky MAS a ost.
100
CELKEM
23053
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USNESENÍ č. 2/2014
z jednání zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2014
Zastupitelstvo obce po projednání bodů
programu:

přítele od malička“ a to ve výši 1 679, 60 EUR
(15% z celkových způsobilých výdajů projektu)
I. Schválilo:
7. Mgr. Martinu Horňákovou, starostku, jako
1. Prodej pozemku p. č. 528 B. Gablasovi za
pověřeného zástupce obce k jednání s poři2
cenu 100Kč/m
zovatelem územního plánu.
2. prodej pozemku p. č. 531 manželům Bubíko- 8. Mgr. Martinu Horňákovou, starostku, jako
vým za cenu 100Kč/m2
pověřeného zástupce k zastupování obce
3. Složení finančního výboru: předseda Jaroslav
ve sdruženích: Vodovod Babicko, Sdružení
Vranka, členové: Vladimír Kukučka, Alena
měst a obcí Východní Moravy, Mikroregion
Holubová, Jindra Janů, Jarmila Vlachynská
Staroměstsko, Sdružení obcí pro rozvoj Baťo4. Rozpočtové opatření č. 4
va kanálu a vodní cesty na řece Moravě, MAS
5. Rozpočtové provizorium: do schválení rozSeverní Chřiby a Pomoraví, Česká asociapočtu na rok 2015 se budou výdaje hradit do
ce pečovatelských služeb, Slovácké vodárny
výše 1/12 ročních nákladů roku 2014. Výdaje
a kanalizace
spojené s akcí chodník Záhumení, nákup po- 9. Stanovy mikroregionu Staroměstsko
zemku v Třeskovicích, oprava WC KD budou
čerpány dle skutečných nákladů v plné výši. II. Delegovalo:
Na tyto výdaje se podmínka čerpání maxi- 1. Radě obce pravomoc provádět úpravu rozmální výše 1/12 roku 2014 nevztahuje. Předpočtu v příjmech (daně a dotace v plné výši)
nostně budou hrazeny závazky z roku 2014.
a ve výdajích do výše 500 000Kč v období od
20. 12. do 31. 12. 2014.
6. Spolufinancování mikroprojektu „Poznávej

USNESENÍ č. 3/2015
z jednání zastupitelstva obce ze dne 26. 2. 2015
Zastupitelstvo obce po projednání bodů
programu:

III. Pověřilo:
1. Finanční výbor kontrolou hospodaření MŠ
a ZŠ s majetkem a finančními prostředky
II. Schválilo:
obce za rok 2014.
1. Hospodaření obce za rok 2014
Termín do 31.5. 2015
2. Rozpočet pro rok 2015 jako přebytkový, pře- 2. Kontrolní výbor kontrolou nájemních smluv
bytek bude využit na financování investična DPS s ohledem na odebírání služeb pečoních akcí v příštích letech. Závazné ukazatele
vatelské služby.
– příjmy, výdaje, financování.
Termín do 31.5. 2015
Jediné oficiální webové stránky obce

Babice najdete na adrese www.babice.eu.
Návštěvníky stránek také upozorňujeme
na možnost zaregistrovat si odběr aktuálních zpráv – důležité informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na akce. Budete
tak tyto zprávy dostávat přímo do svého
e-mailu.
Jaro/2015

OÚ informuje
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního hřbitova v době pohřbu – zejména v době
odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple,
aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli,
případně vyčkali odjezdu smutečního vozu.
Děkujeme.
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Nájem smuteční síně činí 500Kč a termín připravit brzo ráno, protože svoz začíná již
pronájmu je potřeba si předem dojednat na v 7:00 hod.
obecním úřadě. Smuteční rozloučení (občanský
Společnost O2 oznamuje, že z důvodu nízképohřeb) zajištěné obcí stojí 250Kč, cenu církevního pohřbu si pozůstalí dojednávají s panem ho využití bude zrušena telefonní budka u pošty.
farářem.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odPoplatek za svoz tuhého domovního odpadu pad (plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejje 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to nerů k tomu určených. Ostatní domovní odpad
částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby patří do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství plasnad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
tů a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci,
Svoz komunálního odpadu probíhá každý ale přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkučtvrtek v sudý týden tj. 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., jeme.
28. 5., 11. 6., 25. 6.
Sběr exponátů do Vesnického muzea – poZnovu apelujeme na majitele psů, aby při kud chcete věnovat či zapůjčit věci do této
venčení po svých psech uklízeli. Jednak je to po- expozice kontaktuje paní M. Šuranskou – tel.
572 585 061.
vinnost a také základní lidská slušnost.
Současně upozorňujeme na povinnost zaplatit poplatek ze psa, který činí 100Kč/rok/psa.
Změna otevírací doby ve sběrném dvoře:
pátek od 13.00 do 16.00, sudá sobota od 7.30
Svoz plastů – první středa v měsíci: 1. 4., 6. 5., 3. 6. do 10. 30 hod.
Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné.
Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 17. 6. 2015.

Tříkrálová sbírka 2015
Také letos se naše obec zapojila do celostátní
akce pořádané Charitou ČR - Tříkrálové sbírky.
V sobotu 3. ledna vyrazilo do terénu se zapečetěnými a očíslovanými pokladničkami sedm skupinek koledníků. Každá skupinka měla místním
koordinátorem přesně vytyčenou trasu obchůzky.
Pro zajímavost uvedu alespoň jména vedoucích
skupinek a jejich trasy. Paní Ondrašíková Marie
měla na starost Sušicko, Nádražní ul. a Cerony
- Míšky, p. Pučalíková Marie obcházela zbytek
Ceronů, včetně Kůsků, Dvůr a bytovky u školy,
p. Hejdová Marie koledovala na Třeskovicích, bytovkách nad školou, Nábřežní ul. a části Zahradní
ul. včetně Spojovací, p. Sylva Novotná navštívila
obyvatele Nové ul. a východní stranu Zahradní
ulice. Přímou stranu, Chaloupky a Sadovou ul.
obcházela se svými králi sl. Petra Hubáčková.
Centrum dědiny - od hospody, Lužu a Souhrastrana 4

dy měla již tradičně na starost p. Anna Horáková
a konečně celé Záhumení a Zběhy koledovala
p. Marie Železníková. Po skončených obchůzkách
čekalo na koledníky na obecním úřadě občerstvení a zároveň zde proběhlo i převzetí pokladniček.
Později, za přítomnosti pověřené osoby, došlo
k jejich rozpečetění, sčítání obnosů a vyplňování
dokladujících listin pro Charitu. Koledníci děkují
občanům za vstřícné a srdečné přijetí ve většině
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domácností a koho snad z jakéhokoliv důvodu
nezastihli a třeba ho to i mrzí, může do budoucna
přispět jinou formou např. dárcovskou SMS na tel.
č. 87 777, s textem „DMS KOLEDA“. Letošní výnos byl v naší obci nejvyšší v historii pořádaných
sbírek a činil 40 379,00 CZK + 5 EUR, což je pro
organizátory velkým zadostiučiněním. Soupis využití vybraných prostředků pro náš region bývá
Charitou vždy za minulý rok rozepsán a zasílán
pro informaci na obecní a farní úřady. O aktu-

álních projektech je možné se také dočíst na internetových stránkách: www.trikralovasbirka.cz.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným i dárcům
a na závěr si dovolím citovat slova z mešní písně,
která se hodí i do kontextu k této charitativní
akci: „Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští, sám milost pozná.“
Klidný a spokojený celý rok 2015 všem občanům za organizátory akce přeje M. Pojkarová.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
V průběhu měsíce dubna budou po obci opět rozmístěné kontejnery na bioodpad.
Mezi biodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, větve,
exkrementy zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Důrazně žádáme občany, aby toto třídění dodržovali!

7. 3. 2015 Vítání občánků na OÚ
Slavnostně byli do života vítáni:
Lukáš Pavlů, Viktorie Dvořáková, Matyáš
Zmeškal, Nicol Šurmánková, Tereza Řezníčková, Johana Dírerová.

Jaro/2015
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Společenská kronika - 2014
Narození:
1. Balcárková Tereza
2. Řezníček Matyáš
3. Kopčilová Ema
4. Rabijaszová Natálie
5. Abrhám Jáchym
6. Faltová Karolína
7. Stojan Matěj
8. Šoustková Leona
9. Tvarůžek Jan
10. Pavlů Lukáš
11. Dvořáková Viktorie
12. Zmeškal Matyáš

Babice 252
Babice 165
Babice 245
Babice 353
Babice 198
Babice 132
Babice 589
Babice 477
Babice 323
Babice 182
Babice 12
Babice 557

Jubilanti:
90. let
Dovrtěl Ratislav

Babice 348

85. let
Kolomazníková Ludmila
Přikrylová Vlastimila
Řezníčková Jana
Maňásková Jarmila
Obdržálková Ludmila
Maňásková Marie

Babice 466
Babice 101
Babice 138
Babice 358
Babice 262
Babice 400

80. let
Němcová Anna
Fusková Aloisie
Omelka Josef
Janů Stanislav
Malenovská Marie
Krejčiříková Marie
Horka Antonín
Babáček Antonín
Vojtík Josef

Babice 593
Babice 344
Babice 207
Babice 392
Babice 403
Babice 88
Babice 436
Babice 89
Babice 566

Spoluobčané, se kterými jsme
se museli v roce 2014 rozloučit:
1. Bajajová Ludmila
2. Bednařík Josef
3. Blahová Františka
4. Foltýnková Vlasta
5. Horníčková Marie
6. Hudec Vladimír
7. Káňa František
8. Koudelníček František
9. Maňásková Marie
10. Maňásková Jiřina
11. Mlčoch Jan
12. Novotná Josefa
13. Rozumek František
14. Slovák Karel
15. Smékal Jan
16. Šimčák Jaroslav
17. Ulman Vladimír
18. Valachovič Jaroslav
19. Vidrmanová Marie
20. Vojtík Jaroslav
21. Vojtík Josef
22. Vyskočil Milan

Babice 310
Babice 486
Babice 127
Babice 272
Babice 423
Babice 594
Babice 269
Babice 428
Babice 72
Babice 30
Babice 409
Babice 199
Babice 302
Babice 235
Babice 297
Babice 429
Babice 405
Babice 317
Babice 397
Babice 66
Babice 566
Babice 180

Nejstarší občankou v obci je paní Helena Gebauerová, která v září 2014 oslavila 97. narozeniny.
V roce 2014 oslavila paní Ludmila Čevelíčková 92 let, pan Ratislav Dovrtěl 90 let a paní
Bohuslava Čechmánková 89 let.
Všem jubilantům do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Počet občanů ČR k 31.12.2014 v naší obci je: 1 752
muži
857
ženy
895

Vladimíra Šurmánková, matrikářka
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na vysázení aleje, která by vedla od základní školy
ke kanálovému mostu. Projektovou dokumentaci
ŠKOLNÍ DÍLNY – byla podaná žádost o do- vypracovala Ing. Nagyová, žádost o dotaci zpracotaci na MMR. Projektovou dokumentaci zpraco- vala Ing. Symerská.
val Hutní projekt, žádost o dotaci Ing. Symerská.
V rámci této akce by měla být provedena plynofikace objektu, zhotoveny nové rozvody vody
a provedeny stavební úpravy. Pokud se na akci neREVITALIZACE STŘEDU OBCE – v rámci
podaří získat dotaci, bude realizovaná z vlastních dotace z Regionálního operačního programu byla
prostředků.
opravena místní komunikace Souhrady, úprava
okolí křižovatky ve středu obce, vybudování několika nových parkovacích míst a úprava prostranství
CHODNÍK ZÁHUMENÍ – v letošním roce se před hospodou U Jakuba, kolem kostela mezi kospokračuje v opravě chodníku na Záhumení. Měl telem Mateřskou školou. Celkové
by být opraven v celé délce.
náklady byly ve výši cca 9mil. Kč.
KD – VÝMĚNA PODLAHOVINY – i v letoš- Dotace byla ve výši 4 900 tis. Kč.
ním roce jsou naplánované některé úpravy prostor
kulturního domu - byla provedena oprava WC
v I. patře (kterou naplánovalo již vedení minulé),
plánuje se kompletní výměna podlahové krytiny
v I. patře a provádí se stavební úpravy mezi chodbou a bývalou spořitelnou tak, aby vznikl větší
multifunkční prostor. Opravy jsou hrazeny z rozpočtu obce.
KRAJINNÁ ÚPRAVA POLNÍ CESTY - ALEJ
– v letošním roce byla opět podaná žádost o dotaci

Investiční akce

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pro tento rok získala pečovatelská služba dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
271 200 Kč. Tyto finanční prostředky byly letos poprvé rozdělovány prostřednictvím krajských úřadů.
V březnu jsme prezentovali službu na Výstavě
poskytovatelů sociálních služeb, pořádanou Městem Uherské Hradiště. Výstava s vernisáží proběhla v kině Hvězda, za naši službu se zúčastnila
Marie Dostálková a Jana Vávrová. Návštěvníci se

Jaro/2015

mohli seznámit s nabídkou služeb poskytovaných sociálními službami na území Uh. Hradiště
a v okolních obcích. Při zahájení byl prezentován
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku pro roky 2015 -2017. Doplněním akce bylo vystoupení žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště a na závěr promítnutí
filmu se sociální tématikou Hvězdy nám nepřály.
Pro všechny, kteří potřebují využít služeb naší
pečovatelské služby připomínáme, že nás najdete
v Domě s pečovatelskou službou (Patnáctce) v Babicích č. p. 594 každý pracovní den od 7:00 do 15:30
hodin. Podrobné informace jsou
zveřejněny také na internetových
stránkách obce nebo telefonu
724 149 246.
Pracovnice Pečovatelské
služby Babice
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Knihovna
CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2015
http://knihovna.babice.eu/
mk.babice@cmail.cz
ON-LI katalog
SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ KNIHOVNOU:
• Půjčování knih z knihovního fondu
knihovny
• Půjčování časopisů a periodik z knihovního fondu knihovny
• Zajištění mezi-knihovní výpůjční služby
• Přístup na Internet ze 3 PC
• Kopírování i tisk A4, A3
• Skenování tiskovin na scanneru A4
• Pravidelné čtvrtletní vydávání Babického
zpravodaje
• Spolupráce s MŠ a ZŠ Babice – besedy,
autorská čtení
• Podvečerní setkání v knihovně – cestopisné besedy, autorská čtení…
• Výstavy osobností regionu
• Spolupořádání kulturních akcí v obci
Půjčovní doba:
Pondělí:
10:00 - 18:00
Úterý:
10:00 - 16:00
Čtvrtek:
10:00 - 18:00
Polední přestávka: 12:00 - 12:30.
V červenci a srpnu se v úterý nepůjčuje.

Zapojení do projektu:
UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Každý měsíc od ledna do května návštěva
knihovny, beseda se spisovatelkou L. Rožnovskou,
v červnu pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK:
* Výstavky – TVORBA BABICKÝCH OBČANŮ
* Setkání a besedy se zajímavými lidmi regionu
BŘEZEN – DUBEN
9. - 13. 3.
Prázdninové hraní v knihovně
s výletem do ZOO Lešná Zlín
24. 3. Beseda o nových knížkách pro děti z 2. tř. ZŠ
Babice
27. 3. NOC S ANDERSENEM aneb Hastrmani
Jana Drdy
Knihovnická lekce pro MŠ Babice
ŘÍJEN - LISTOPAD
5. – 11. 10. TÝDEN KNIHOVEN s turistickým
výletem Za pověstmi našeho kraje
KNIHOVNICKÉ LEKCE - pro 1. - 9. třídu ZŠ Babice
29. 11. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – divadelní představení

AKCE KNIHOVNY, KTERÉ UŽ PROBĚHLY
24. 2. 2015 Záhadná jízda králů
Beseda s panem PaedDr. Jiřím Jilíkem o knize
Záhadná jízda králů, která byla oceněna Cenou
Miroslava Ivanova. Akce byla doplněna výstavkou Jízda králů v Babicích.

J. Jilík beseda 24.2.
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9. - 12. 3. 2015 Prázdninové hraní v knihovně s výletem do ZOO Lešná

19. 3. 2015 Z pohádky do pohádky
Beseda pro 1. třídu v rámci projektu Už jsem
čtenář - knížka pro prvňáčky

Prázdninové hraní v knihovně 9.-10.3.

Prázdninové hraní v knihovně 9.-10.3.

24. 3. 2015
Beseda o nových knížkách pro děti
z 2. tř. ZŠ Babice

Výlet do ZOO Lešná 12.3. - tvořivé dílničky v ZOO

Výlet do ZOO Lešná 12.3.
Jaro/2015
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ŠKOLSKÁ SOFTBALOVÁ LIGA - 2. turnaj
Softbalová liga pokračovala v prosinci druhým turnajem v kunovické hale. Našim klukům se
tentokrát moc nedařilo a po vítězství nad Ostrožskou Novou Vsí jsme prohráli další dva zápasy se
ZŠ Malenovice a ZŠ Uherský Ostroh.
Mgr. M. Sečen

Ples SRPDŠ
Je to již jen pěkná vzpomínka na večer, kdy
jsme se my, žáci 9. třídy, proměnili v půvabné
slečny a mladé pány na plese SRPDŠ. Byla sobota
21. února 2015. Ples zahájili moderátoři Sabina
a Matěj. Po zahajovacím proslovu jsme poděkovali květinami našim bývalým i současným vyučujícím i panu řediteli. Všem jsme představili
naše taneční dvojice, zatančili důstojnou polonézu a později i romantický slowrock. Pasování mezi absolventy ZŠ Babice naše vystoupení
ukončilo.
Žáci 9. ročníku a třídní učitelka
Mgr. S. Adamíková

PLAVÁNÍ
Naši žáčci ze druhé a třetí třídy se dnem líbilo nejvíce. Každý z našich plavců byl odmě23. 1. 2015 „stali plavci“. V rámci výuky tělesné něn MOKRÝM VYSVĚDČENÍM, které obdržel
výchovy absolvovali půlroční plavecké hodiny spolu s pololetním vysvědčením.
v Plavecké škole Uherské Hradiště. Tam, pod veMgr. Blanka Vranková,
dením zkušených učitelů a učitelek a v krásném
Mgr. Pavlína Drábková
prostředí plaveckého bazénu, se každý pátek učili
několik plaveckých stylů. Letos byly děti „statečné“ a nebály se ani skoků z můstku. Svoje plavecké dovednosti si porovnaly v plaveckých závodech a taky rodičům a rodinným příslušníkům
v ukázkové hodině předvedly, co všechno se naučily. Poslední plavání si děti užívaly vířivé vody
v relaxační části plaveckého bazénu. To se jim
strana 10
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ZÁPIS DĚTÍ DO I. TŘÍDY
V úterý 27. ledna proběhl na naší škole zápis
do I. třídy pro školní rok 2015/2016.
Na příchozí předškoláky s rodiči čekali učitelé
a vybraní žáci, kteří byli oblečeni v maskách pohádkových postav. Budoucí prváčci zdařile plnili připravené úkoly, které prověřily jejich zralost
a připravenost pro vstup do I. třídy. K zápisu přišlo 20 předškoláků. Již nyní víme, že v září přijde
s aktovkou do naší školy 16 dětí, ostatní rodiče si
vzali čas na rozmyšlenou. Na všechny děti a jejich
rodiče se těší v příštím školním roce vyučující
a starší kamarádi.
Děkujeme za projevenou důvěru všem rodičům, kteří přivedli své děti k zápisu do I. třídy
naší školy.
Mgr. Pavlína Drábková

INDONÉSIE - zeměpisná exkurze
Ve čtvrtek 12. 2. 2015 se uskutečnila v kině
Hvězda v Uherském Hradišti zeměpisná beseda s názvem Indonésie - po stopách lidojedů. Program organizace Planeta Země 3000
trval 70 minut. Dobrodruh Adam Lelek poutavě vyprávěl o své výpravě po stopách lidoje-

dů, ale také o mnoha jiných zajímavostech ze
vzdálené Indonésie. Programu se zúčastnili
žáci 4. - 9. třídy. Každý účastník akce navíc
dostal výtisk populárně-naučného časopisu
Koktejl.
Mgr. M. Sečen

KARNEVAL PRO VÍLY, SKŘÍTKY A JEJICH KAMARÁDY
19. 2. 2015 Další akcí, která se uskutečnila
ve školní družině, byl karneval. Děti mohly přijít v masce skřítka, víly či za jejich kamaráda.
Při příchodu se děti rozdělily na dvě družstva
- Bílí a Modří, která
během celého karnevalu měla možnost sbírat body,
aby vyhrála. Pro
soutěžící byly přichystány hry hlavJaro/2015

ně na rychlost a pozornost
(přenos lentilek za pomoci
brčka, skládání a poznávání skřítků a víl z pohádek,
svazování vílí stužky, tanec
s balónkem...). Celým karnevalem děti provázela lesní víla. Po celou dobu
byla družstva v bodech vyrovnaná, ale nakonec
zvítězili Bílí. Na karnevalu byly vyhodnoceny
také nejkrásnější masky a nejlepší tanečníci.
Mgr. Eva Bachanová
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ŠKOLSKÁ SOFTBALOVÁ LIGA - 3. turnaj
Ve čtvrtek 26. 2. 2015 se uskutečnil třetí turnaj v softbalové lize.
Hrálo se opět ve sportovní hale
v Kunovicích. Naše družstvo
odehrálo tři zápasy s bilancí jedné výhry a dvou proher. Skon-

čili jsme na 4. místě. Softbalové
družstvo naší školy se trochu rozrostlo, protože jsme doplnili tým
o nové hráče. Držíme pěsti do
další fáze školní softbalové ligy.
Mgr. M. Sečen

SCÉNICKÉ ČTENÍ
O krásách a bohatosti slovní
zásoby našeho rodného jazyka
a hereckého umění herců Slováckého divadla se měli možnost
znovu přesvědčit žáci a učitelky
I. stupně ZŠ při hodině SCÉNICKÉHO ČTENÍ.

Tentokrát si trio herců I. Vacková, D. Vacke a J. Hejcman
pro nás připravili Pošťáckou
pohádku od Karla Čapka.
Všem se vystoupení líbilo
a budeme se těšit na další setkání.
učitelky I. stupně

HRY A KLAMY VE STARÉM MĚSTĚ

18. 3. 2015 Žáci šestého
a sedmého ročníku se zúčastnili interaktivní výstavy, která
nesla název Hry a klamy. Jednalo se o výstavu s kombinací

her, zábavy, ale i poučení. Žáci
měli možnost si vyzkoušet na
70 interaktivních exponátů
z oblasti fyziky, různé hlavolamy, kvízy a hádanky. Nejvíce
času strávili u poznávání svých
reakcí a otiskem celého těla.
Nakonec jsme si ještě prohlédli Kovozoo, kde byla vysta- Celá akce se vydařila a všem se
vená zvířata, vyrobená z nepo- líbila.
Mgr. Eva Bachanová
třebného kovového materiálu.

BABICKÁ ŠKOLA ZÍSKALA DALŠÍ VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ČESKÉM JAZYCE!
Po vynikajícím úspěchu ve
zkušebních Sciotestech, kdy
výsledky deváťáků v českém jazyce byly špičkové a naše škola
patří mezi 10% nejúspěšnějších
škol v testování, se v souboji
s nejlepšími „češtináři“ z řad
strana 12

žáků 9. tříd umístila v okresním kole Olympiády v jazyce
českém na skvělém 4. místě
Eliška Palánková, kterou od
postupu do krajského kola dělila jen půlka bodu.
Nemalý úspěch jsme zaJaro/2015
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znamenali také na poli recitátorském. Zasloužila se o to
žákyně osmé třídy Markéta
Hlavačková, která v okrskovém
kole recitační soutěže ve 4. ka-

tegorii (žáci 8. a 9. tříd) získala
svým procítěným přednesem
1. místo a postup do okresního
kola (25. 3. 2015 Gymnázium
Uh. Hradiště). Jen o chloupek

uniklo okresní kolo již ostřílené Pavlíně Matušové (8. třída),
která získala zvláštní ocenění
za přednes.
Mgr. Marta Eibensteinerová

a v deset zhasnout. Ještě jsme si
s holkama povídaly, a i když jsme
se už konečně rozhodly jít spát,
z nějakého neznámého důvodu to
absolutně nešlo. Kvůli této dočasné poruše spánku jsme na druhý
den sotva vylezly z postele (budíček 7:30).
V jídelně nás v osm hodin čekala snídaně. Po ní následoval čas
na přípravy a pak hurá na svah!
Mezi první věci, co jsme museli
dělat, bylo letadýlko, ježdění po
jedné lyži a podobné věci, které
jsme chtěli mít co nejdřív za sebou,
abychom už směli jít na velkou
sjezdovku a pořádně si zalyžovat.
Za jídelní sůl jsme usedli kolem
poledne někteří z nás už s lehce
bolavýma nohama. Sice teď nedokážu říct, co přesně naše čtveřice
v době odpoledního klidu dělala,
ale bezpochyby mezi ty činnosti
patřilo poslouchání písniček, vykládání, dělání různých blbostí,
čtení knížek, odpočívání... + holky mi až moc často říkaly „Any“
z takového důvodu, jaký můžeme
pochopit jen my. Po večeři jsme
všechny osmačky měly nachystat

večerní program, jenž se skládal
z živého pexesa, pantomimy, čísel
a na závěr tance v pohádkových
dvojičkách (inspirováno filmem
Sněženky a machři). Co je živé
pexeso a pantomima všichni asi
víte, horší bude si představit něco
pod tím slovem „čísel“. Prostě jsme
si sedli do kruhu, řekli si čísla, aby
vždy dva lidé měli stejné, a jeden si
stoupnul doprostřed se zavázanýma očima. Některá z nás pořadatelek řekla nějaké číslo a ta daná
dvojice si měla vyměnit místa.
Pokud ten se zavázanýma očima
jednoho z nich chytil, vyměnili si
svoje role. Mě asi nejvíc pobavilo
hledání pohádkové dvojičky, jelikož jsem si vylosovala papírek
s nápisem „zvíře“ a dlouhou dobu
se mi nedařilo najít „krásku“. Po
několika minutách za mnou přišel Martin Janeček s tou nejlepší
otázkou všech dob: „Jsi chlupatá?“ Na to se dalo odpovědět jen
smíchem a pohádkový pár byl na
světě.
V úterý začal den velmi podobně jako ten předchozí. Budíček, snídaně, pauza, lyžování

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Lyžařský výcvik začal v neděli
1. února 2015 srazem před školou v 10:15hod. dopoledne. Po
naložení všech našich zavazadel
jsme se vydali na cestu. V autobusu jsme si povídali, poslouchali
písničky, fotili a jedli svačiny od
našich maminek. Asi po dvou hodinách jsme dorazili na parkoviště, vyskládali věci, pro které nám
dojel traktor, a vyrazili trasou po
sněhu a trochu namrzlé silnici do
kopce. S holkama jsme po několika metrech vytvořily něco jako
řetěz a navzájem se podpíraly, ale
moc dlouho to nevydrželo. Nevím,
jak dlouho nám cesta trvala, ale
všem se ulevilo, když jsme konečně došli k chatě Spartak a mohli
se ubytovat. Já byla na pokoji číslo 8 s Maky Hlavačkovou, Luckou
Rožkovou a Terkou Kotlabovou,
což se později ukázalo jako velice
zajímavá kombinace. Odpoledne
jsme se vydali poprvé na svah,
kde nás rozdělili do dvou hlavních
kategorií: první ti, co už uměli nějakým způsobem lyžovat a druhá
ti, kteří na lyžích stáli poprvé v životě. Jelikož lyžování pro mě není
novinkou, patřila jsem do první
hlavní skupiny, která se ještě dělila na a) a b). Naše družstvo několikrát sjelo modrou sjezdovku
u chaty, kterou vzápětí muselo
vyšlapat z toho důvodu, že skipasy se měly kupovat až další den.
Neděle pomalu končila teplou
večeří a volnou zábavou. O půl
desáté jsme měli být na pokojích
Jaro/2015
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a pak oběd. Teď si nejsem jistá, jestli se můj pád uskutečnil
v úterý nebo ve středu, ale to
už není podstatné. Prostě jsme
jeli zrovna úzkým úsekem, kde
se čirou náhodou objevila také
další lyžařská škola - věk těch
dětí se zhruba pohyboval mezi
9. -10. léty. Ty jely pomalu
a dělaly velké oblouky. Některé
z nich spadlo, takže se prostor
ještě zúžil. Jeden nejmenovaný
človíček to na namrzlejší části
neukočíroval a zahučel přímo
do závěje. Chtěla jsem se ujistit, jestli je v pohodě, ale místo toho, abych vedle něj hezky
zastavila, překřížily se mi lyže
a skončila jsem na zemi kousek pod ním. Večerní program
si tentokrát připravili sedmáci,
kteří si nachystali hry, jako jsou
židličky, posunování se podle
toho, co kdo má radši, a skládání vět v kruhu.
strana 14

Ve středu se i druhá skupina vydala na hlavní sjezdovku
a jezdila na tom jednodušším
úseku nahoře. My jsme si několikrát sjeli i černou, ale naší
častější volbou byla modrá
a červená - bylo to delší. Po
obědě jsme se místo lyžování
vydali na procházku, na kterou
se nedá jen tak zapomenout.
Sotva jsme vyšli před chatu,
stali se z nás sněhuláci, protože
během pár minut začala neuvěřitelná koulovačka. Sníh jsme
měli v rukavicích, za tričky,
v botách... Prostě všude a není
se čemu divit. Všichni házeli
sněhové koule po všech a strkali jsme se navzájem do sněhu.
Až tato sněhová válka nějakou
náhodou skončila, pokračovali
jsme v původním plánu. Nakonec jsme se rozhodli, že bychom
si zašli na horkou čokoládu
a palačinky. Večer měli pro-

gram naši kluci - hrála se abeceda (skládání slov do vět postupně, jak jde abeceda), dva
způsoby hry „hádej kdo“ a nakonec se vyprávěly vtipy. Troufám si tvrdit, že to byla krásná
tečka na závěr dne.
Ve čtvrtek se stalo pár originálních věcí. Jedním z nich byl
povinný slalom, který jsme jeli
na svahu u chaty, nedomyšlené ježdění na vleku, karneval
a diskotéka.
O pátku toho moc povědět
nedokážu z toho důvodu, že mi
nebylo moc dobře, a proto jsem
zůstala u chaty. Ostatní jeli lyžovat, ale když se vrátili, tvrdili, že stejně hodně foukal vítr
a malé krystalky sněhu je štípaly do obličeje. Jakmile jsme si
sbalili všechny věci, vydali jsme
se na cestu domů.
Aneta Huťková
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Lednové posezení v Klubu
důchodců bylo prosluněno povídáním cestovatelky Hanky
Kolaříkové ze Spytihněvi, která
přítomným přiblížila cestování
po tichomořských ostrovech.
Hančiny přednášky jsou plné
zajímavostí a vždycky je na co se
těšit. Tak věříme, že letos si pro
klub ještě nějakou připraví.
Také únorový klub byl trochu
o cestování. Tentokrát po Ukra-

jině. Ing. František Maňásek
zajímavě vyprávěl o pěstování
kukuřice v osmdesátých letech
a o zážitcích ze svého dlouhodobého pobytu v této krajině. Povídání proložil ruštinou, kterou
si mohli přítomní tímto způsobem aspoň trošku osvěžit.
Na netradičním místě se konalo březnové setkání klubu, kdy
se zájemci sešli Na Mýtince, aby
si prohlédli myslivecké muzeum

i expozici věnovanou
životu našich předků.
Průvodcovského slova se ujal
Josef Vranka, který poutavě vyprávěl nejen o muzeu, ale přispěl
i celou řadou vtipných příběhů
ze života myslivců.
Další setkání se uskuteční
tentokrát ve středu (1. dubna)
a přijde paní Mišáková z Huštěnovic, která přivede své jezevčíky a přiblíží canisterapii.

Myslivecké jaro v naší honitbě
MS Cerony Babice
První jarní den je za námi a jaro se hlásí
o slovo. To, na co čekala většina milovníků přírody, právě začíná. K jaru neodmyslitelně patří
nadšený zpěv ptáků, který se rozléhá široko do
okolí. Velká část druhů se vrací z teplých dálav
a zbytek začíná s přepeřováním do svatebního
nebo letního šatu. Začíná jaro, to znamená, že
zima už skutečně řekla poslední slovo a teplé
počasí dělá s přírodou divy. Nejen, že na každém kroku vykukují sněženky a krokusy, ale
sluníčko má na svědomí doslova hormonální bouři. A to nejen u lidí, ale hlavně u zvířat.
Většina ptáků se připravuje na hnízdění. S příchodem teplejšího počasí a prodloužením světelného dne začínají ptáci tokat. Tento stav má
u některých druhů velmi nápadné projevy, jako
Jaro/2015

je rituální tanec nebo druhově typické zvukové
projevy. Každé jarní ráno začíná tímto specifickým zvukovým efektem zpěvu a to nejen kosího
ale i jiného drobného ptactva. Pozdní jaro patří
i našim chráněným druhům a to čápům. Ti se
vrací z teplé Afriky, aby zde zahnízdili a vytvořili pokračovatele čapí rodiny. Tito v naší vesnici hnízdí na komíně v průmyslovém areálu ve
středu obce. Na jaře se probouzí veškerý hmyz.
Probouzí se hlavně včely, které čeká zvláště nyní
hodně práce.
A mnoho práce čeká i na naše sdružení. Je
nutné zkontrolovat zdravotní stav zvěře a při
zjištění úhynů postupovat v souladu s veterinárním zákonem. Slaniska je nutno doplnit kusovou solí. Měli bychom sledovat zvěř u polí osestrana 15
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tých řepkou. Řepka představuje pro srnčí zvěř
nebezpečí díky nízkému obsahu vlákniny, vysokému podílu snadno kvasitelných cukrů a nevyhovujícímu poměru mezi Ca, Mg a K. Řepka
obsahuje jedovaté glukosinoláty, které způsobují
poruchy nervového systému, poruchy zraku až
úhyny.
Začátkem března se na polích objevují první mláďata - zajíčci. Většina jich zahyne díky
přemnoženým liškám, káněti a krkavcovitým
ptákům. Začátkem března provedlo naše myslivecké sdružení sčítání zvěře. Tímto se potvrdilo, že stavy srnčí zvěře se snížily, ale zase se
zvedl stav zaječí zvěře. Dobře na tom jsou také
kachny, kdy některé se přesunuly i na Kudlovický potok před Obecní úřad. Zde také některé
páry vloni zahnízdily a vyvedly mladé. Bylo by
pěkné, kdyby tomu tak bylo i letos. V tuto dobu
srncům dorůstají parůžky, které jsou zatím pokryty „líčím“, které je protkáno cévami vyživující nový parůžek. Spárkatá zvěř se stále pohybuje
v zimních tlupách, které mohou mít i několik
desítek kusů. S postupným oteplením se budou
tlupy rozpadat a srnci budou vyhledávat nová
teritoria. V honitbě je nutno udržovat klid. Zvěři nejvíce škodí lidská bezohlednost zvláště, od
provozovatelů adrenalinových sportů. Samice
spárkaté zvěře jsou v polovině březosti (gravidity) a vytvářející se nový život je další důvod
k ohleduplnosti. V naší i v okolních honitbách
proběhlo přeléčení srnčí zvěře proti nebezpečné
střečkovitosti CERMIXem. S oteplením se zvýší
migrace zvěře, na což by měli reagovat zvýšenou
pozorností řidiči - zvláště ve večerních hodinách a za rozbřesku, kdy zvěř migruje za potravou. Zajíci se vyhřívají na teplejších vozovkách,
na což často doplácejí svým životem. V naší honitbě je to úsek od zemědělského družstva směrem k obci Spytihněv a další část silnice mezi
Babicemi a Huštěnovicemi.
Díky zvýšení cen krmiv stouply náklady na
jeho pořízení. Dříve snadno a zdarma získatelný
obilní odpad je nedostatkový, protože ho zemědělci prodávají do spaloven či do výroby pelet
nebo jiným sdružením, ale již za finanční odměnu. Březen je obdobím konání mysliveckých
zkoušek, kdy jsou zhodnoceny vědomosti nostrana 16

vých uchazečů, kteří prošli náročnou teoretickou přípravou a roční praxí v honitbách. Česká
republika má jedny z nejtěžších zkoušek pro získání loveckého lístku v Evropě.
Ještě bych se chtěl zmínit o ochraně některých druhů zvěře a ptáků. I přes upozorňování
myslivců při tvorbě nového Zákona o myslivosti, že není možné druhy jako bobr, kormorán, volavka, straka a další ponechat bez regulace, ekologičtí aktivisté prosadili ochranu
těchto druhů. Nyní se ukazuje, že se tyto druhy
katastrofálně přemnožují, devastují rybníky,
řeky a znovuobnovení jejich regulace si vyžádá
komplikované legislativní úpravy. K tomu bych
jen dodal, že jsem ještě neviděl ekologického
aktivistu, jak vysazuje a nahrazuje poničené
stromy u rybníků, nebo chodí s pytlem krmiva
v zimním období přikrmovat zvěř. Jo v teple
domova papír snese všechno a za ochranu přírody se lépe bojuje u diskusního stolu než prací. Ale dosti kritiky.
Jaro zkrátka nastává. Všichni, co máte rádi
přírodu, vyrazte ven. Vyjděte si s rodinou, bez
rodiny, s foťákem nebo i bez foťáku. Běžte prostě ven. Dodržujte však jistá pravidla, nerušte
zvěř, tato se právě teď chystá založit nový život,
stačí se jen dívat a pozorovat a věřte, že je na
co. Na jaře je venku tak krásně. Je velká škoda
nevidět, jak se vše probouzí k životu.
Co dalšího se děje v honitbách?
V první polovině března:
• probíhá kaňkování (říje) psíků mývalovitých
• jezevec se probouzí ze zimního spánku
• dospělí a pak i středně staří jeleni shazují paroží
• přilétá špaček, holub hřivnáč a skřivan
• odlétají havrani a káně rousná
• hnízdí krkavec
• začínají kvést blatouchy a později i modříny
• porosty řepky ozimé a ozimé obiloviny jsou
přihnojovány dusíkatými hnojivy
• pokud to dovolí počasí, na polích se seje mák
a jarní obiloviny
• ve slunečných předjarních a jarních dnech vylétají včely na svůj první prolet, kde navštěvují
přirozená napajedla a sbírají pyl z prvních květů
Jaro/2015
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- Březen - za kamna vlezem.
- Kuká-li žežulka mnoho v březnu, klepe-li čáp
a přilétá divoká husa, je jaro dobré.
- Sv. Eudoxie psa po uši sněhem zavěje.
- Na sv. Anežku čejka musí snést vajíčka,
i kdyby je měla snést do sněhu.
- Na Řehoře zima se ukazuje, liška z nory vesele vykukuje,
bude-li však pěkný čas, vrátí se do nory zas.
- Na sv. Řehoře snáší kachna první vejce.
- Vyběhne-li zajíc na Josefa do polí,
vrátí se na Bartoloměje s rodinou do lesa.
- Březnové slunce má krátké ruce.
- V březnu vítr, v dubnu déšť
- pak jistě úrodný rok jest.
- Lépe od hada být uštknut,
než v březnu od slunce ohřát.
- Studený marec, mokrý máj
- bude humno jako ráj.
- Adventní list dočká-li marcového,
nebudeš snídat, sedláčku, chleba režného.
- V březnu prach a v dubnu bláto
- sedlákovi roste zlato.
Březnové pranostiky v myslivosti z knihy
Jednatel a místopředseda
Jaromíra Kovaříka - Zvěř, lov a myslivost v české
Bc. Mário Mikulka
lidové slovesné kultuře.

V druhé polovině března:
• v nižších polohách se můžeme setkat již s malými zajíčky
• začíná hnízdit husa velká, kachna divoká,
vrána obecná
• lze vysévat stratifikovaná semena habru, javoru, jírovce a jeřábu
• probíhá páření ondater
• přilétá čáp bílý
• na polích ve vyšších polohách jsou přihnojovány ozimé obiloviny dusíkatými hnojivy
a jsou aplikovány herbicidy proti plevelům
v ozimých plodinách, probíhá insekticidní
ochrana řepky ozimé proti škůdcům
• pokud to dovolí počasí, na polích se dokončuje setí jarních obilovin (ječmen, oves, pšenice a triticale)
• v lesích probíhá likvidace stromů napadených kůrovcem či poškozených větrem během zimního období
• v lesích probíhá jarní výsadba stromků

Zasýpání v lednu

Zasýpání v únoru
Jaro/2015

Zasýpání v lednu
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BABICE

V loňském roce došlo
k podstatným změnám ve vedení babického Sboru dobrovolných hasičů. Z místa starosty hasičů odešel František
Kunc, který tuto funkci zastával dvacet let. Téměř stejnou dobu byl v čele zásahové
jednotky Zdeněk Müller, který rovněž toto místo opouští.
Jak jsme se dozvěděli, oba dva
přivedla k hasičům především
jejich snaha pomáhat lidem
v těžkých situacích, kterými
jsou nejen požáry, ale i další
přírodní katastrofy. Vzpomeňme povodně v roce 1997, kdy
to byli právě hasiči, na které se
mohli místní obyvatelé spolehnout. „Povodně, velký požár
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pneumatik v Uh. Brodě, požár
ve firmě Technoplast v Chropyni nebo v HP Tronic v areálu
Svitu, patřily k těm největším
zásahům, kterých jsme se s naším sborem zúčastnili,“ vzpomíná František Kunc. „Vždycky
bylo třeba dodržovat především
disciplinu a přesné postupy,“
pokračuje. A dodává, že k tomu,
aby byli hasiči opravdu platnými při každém výjezdu, je nutné
se stále vzdělávat a také procvičovat fyzickou kondici. Na obojí v našem sboru dbají. Každý
člen prodělá potřebná školení
a výcvik pro funkci, kterou ve
sboru zastává.
„Jsme rádi, že velkou oporu
má sbor v obci. Díky její podpoře jsme mohli vybudovat
poloprofesionální
jednotku
(od 1. 1. 2005),“ připomíná důležité momenty z historie sboru
F. Kunc a pokračuje: „Velkým
dnem byl pro nás ten, kdy nám
bylo předáno nové auto.“ Za deset let provozu se ukázalo, že to
byla potřebná investice, protože
bez dobrého vybavení by nebylo
možné, aby babičtí hasiči mohli
pracovat na takové úrovni. A je
třeba dodat, že bez obětavého

přístupu jednotlivých členů by
to také nešlo. Proto patří také
odcházejícím členům Františku
Kuncovi a Zdeňku Müllerovi
poděkování za jejich poctivou
práci ve sboru, kterou přispěli
k tomu, že babičtí hasiči mají
dobré jméno nejen mezi okolními obcemi. Ostatně o tom, že
se o nich ví, svědčí různá ocenění, která obdržel například
František Kunc. Ať už to bylo
čestné uznání od Okresního
sdružení hasičů, kde byl patnáct
let členem výkonného výboru nebo ocenění od Krajského
sdružení hasičů či medaile za
zásluhy, které si obzvlášť cení,
protože mu byla udělena za
pomoc při povodních. Potěšilo
jej ještě jedno speciální uznání,
které obdržel na letošní lednové výroční schůzi sboru a kterým byl velký dort v podobně
hasičského auta a také hasičská
sekyrka s vyrytým věnováním.
Obojí bylo symbolickou tečkou
za působením v babickém Sboru dobrovolných hasičů. Na závěr dodávají: „Je to taková plynulá generační obměna na těch
hlavních pozicích a my přejeme
našim nástupcům hodně zdaru
a hlavně dobrých kluků a děvčat
ve sboru.“ František i Zdeněk
zůstávají nadále členy zásahové
jednotky a budou se snažit stále předávat své zkušenosti mladým.
P. S. Novým starostou Sboru dobrovolných hasičů Babice
byl zvolen Pavel Balcárek (starší), velitelem zásahové jednotky Marek Miksa.
Jaro/2015
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FC BABICE
Fotbalová sezóna se sice rozjede
až na konci března, což však neznamená, že náš klub prožívá zimní
spánek. Naopak, kluci, ženy i pánové naplno trénují. Tak, abychom
mohli být ze své práce spokojení,
a dělali radost tolika lidem, kteří
během víkendu na fotbal v Babicích zamíří. Tím zveme všechny
na jarní sezónu, která bude z mnoha ohledů zajímavá. Ženy cítí zlepšení, a budou usilovat o první body
v sezóně, naše přípravka a žáci
udělali od loňského roku obrovský
progres, a my všichni se těšíme na
jejich další zlepšování, které věřím,
potvrdí kluci (i holky) v zápasech.
A konečně naši muži, kteří budou
opět po roce usilovat o postup do
vyšší třídy, která by našemu klubu
hodně slušela. Pojďme se nyní ve
stručnosti podívat, co se během
zimy v našich týmech odehrálo.
PŘÍPRAVKA
Pod vedením trenérů Trvaje
a Novotného v Babicích rostou vý-

Momentka před utkáním
přípravky na halovém turnaji
v Uherském Hradišti
borní mladí fotbalisté. A snad budou růst i v budoucnu. Tímto znovu zveme vaše děti, aby neváhaly,
a přišly se, společně s Vámi, podívat
na některý z tréninků. Na nové posily se těšíme! Přípravka se během
zimní přestávky pilně připravovala. Dva tréninky týdně, vánoční
halový turnaj v Moravském PísJaro/2015

Vyhlášení výsledků na halovém
turnaji přípravek v Uherském
Hradišti
ku, a lednový halový turnaj hraný
pod hlavičkou klubu z Mařatic, na
kterém obsadili v silné konkurenci
osmi týmů krásné druhé místo. To
vše by mělo na začátku sezóny pomoci naší mládeži k lepším výsledkům, a hlavně pocitu ze hry.
ŽÁCI
Program žákovského mužstva
se od toho z přípravky příliš nelišil. Kluci poctivě trénovali dva dny
v týdnu pod trenérem Tomaštíkem. Novinkou je, že se do žákovského fotbalu přidala posila na
pozici trenéra - Tonda Poisel. Ten
byl dlouholetým členem našeho
A-mužstva, a nyní bude své zkušenosti předávat mladým fotbalistům. Věříme tomu, že tato nová
spolupráce přinese klukům jen to
dobré. A rovněž vyzýváme všechny rodiče - na začátek s fotbalem
není nikdy pozdě. Stačí přijít!
ŽENY
Babické fotbalistky i po skvělé
letní přípravě nezačaly podzimní
sezonu zvlášť dobře. I po usilovném snažení se jim nepodařilo vyhrát ani jeden zápas. Podíl na tom
mají i četná zranění, která holkám
zabránila podpořit tým svými výkony. Děvčata to však nevzdala
a na zimních turnajích zazářila.

Nová posila ženského družstva
Irena Dudová z 1.FC Slovacko

Zimní příprava ženského družstva
Nejprestižnější byl pro ně dvoudenní mezinárodní turnaj, který
se konal v Uherském Brodě. Zde
bylo 15 týmů z Česka, Slovenska
a také Německa. Holky zde ukázaly svoji bojovnost a zápal pro hru
a s konečným umístěním mohly
být spokojeny. To jim zvedlo sebevědomí a chuť hrát dál. V lednu se zúčastnily turnaje například
v Kyjově nebo Kostelci, kde získaly
i pohár a různá ocenění jako jsou
nejlepší brankářka a nejlepší hráčka turnaje. Na těchto úspěších má
podíl i jejich manažer Aleš Havlíček, který holkám věří a nevzdává
to s nimi, a také nový trenér Zdeněk Ondryáš, který svojí razancí
vzbuzuje u holek respekt. Dvakrát
týdně s nimi aktivně absolvuje trénink v tělocvičně babické školy, kde
holky makají jak na technice, tak
i na fyzičce. Chodí s děvčaty pravidelně běhat a v posledních dnech
i trénovat ven na hřiště. Takže můžeme říct, že dívky nechtějí nic zastrana 19
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nedbat a pilně se připravují, aby na
jaro ukázaly, co v nich je. Do hry
by se měly vrátit i uzdravené holky
a nová posila Irena Dudová, která
s nimi bojovala i na zimních turnajích a svými výkony dopomohla
ke krásnému umístění. Tak budeme holkám držet palce, ať se jim
v jarní sezoně daří a dosáhnou co
nejlepších výsledků.
MUŽI

Společná fotka před fotbálkem
na soustředění A-mužstva
Muži přes zimu znovu posílili,
když se do kádru vrátil také druhý sourozenec rodiny Horsáků David. A s tímto posílením také
přichází jeden jasný cíl jara - postup do vyšší třídy. Cokoliv jiného

Výběh v lese na soustředění
A-mužstva
bude pro náš klub zklamáním. Že
na to však máme, se potvrdilo už
v přípravě, kdy jsme zvítězili ve
všech třech utkáních, a to stylem,
který snad neočekával nikdo z nás.
Nejdříve jsme otočili utkání proti
sousedním Kudlovicím a vyhráli
4:3, a následně vysoko přehráli hráče Traplic 9:1 a v generálce na mistrovské utkání porazili mužstvo
Nedakonic "B" 12:3. Nutno říci,
že prvně zmiňovaní soupeři hrají
o dvě soutěže výš, Nedakonice pak
o jednu! Tvrdá práce pod trenérem
Sečenem v zimní pauze klukům
evidentně prospěla. Co je však nej-

důležitější? Převést tuto práci na
hřiště v nejdůležitějších utkáních
jara.
Sezóna se blíží. Co se však již
rozjelo, jsou přípravy našeho areálu. Takzvaný jarní úklid se totiž
nevyhnul ani fotbalovému klubu.
Až dvě desítky aktivních členů se
proto několikrát sešlo na tradiční
brigádě.
Na závěr bychom vás chtěli pozvat na všechna utkání našeho celku - ať už zápasy mládežnických
mužstev, družstva žen či mužů.
Proto přikládáme pravděpodobný rozpis zápasů všech kategorií.
Těšíme na vaši podporu. Rovněž
bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, obci Babice, všem
aktivním členům klubu, jakož i samotným hráčům a rodičům dětí za
jejich trpělivost, důvěru a práci.
Za FC Babice
Zpracoval: Martin Harásek

FC BABICE - MUŽI
Datum
Čas
Zápas
29.3.2015 10.00 Jalubí B - BABICE
4.4.2015
15.30 BABICE - Stříbrnice
12.4.2015 15.30 Tučapy - BABICE
19.4.2015 16.00 BABICE - Uh. Ostroh
26.4.2015 16.00 BABICE - Podolí
3.5.2015
16.30 Velehrad - BABICE
10.5.2015 16:30 Uh. Ostroh B - BABICE
17.5.2015 16.30 Podolí - FC BABICE
24.5.2015 16.30 BABICE - Velehrad
31.5.2015 16.30 BABICE - Jankovice

FC BABICE - ŽENY
Datum
Čas
Zápas
18.4.2015 12:30 BABICE - Březůvky
25.4.2015 12:30 BABICE - Baťov
1.5.2015 13.00 Nezdenice - BABICE
9.5.2015 volno
16.5.2015 13.00 Holešov - BABICE
23.5.2015 13.00 BABICE - Lůžkovice
30.5.2015 13.00 Žálkovice - BABICE
5.6.2015 14.00 Val. Klobouky - BABICE
13.6.2015 13.00 Březnice - BABICE

FC BABICE - ŽÁCI
5.4.2015
10.00 BABICE - Mistřice
12.4.2015 13.00 Podolí - BABICE
19.4.2015 10.00 BABICE - Bílovice
26.4.2015 13.30 Tupesy - BABICE
3.5.2015
10.00 BABICE - Březolupy
10.5.2015 10.00 Os. Lhota - BABICE
17.5.2015 10.00 BABICE - Kněžpole
24.5.2015 10.00 Ořechov - BABICE
31.5.2015 volno

FC BABICE - PŘÍPRAVKA
5.4.2015 10.00 BABICE - Mistřice
11.4.2015 13.30 Jarošov - BABICE
19.4.2015 10.00 BABICE - Huštěnovice
26.4.2015 14.30 Nedakonice - BABICE
3.5.2015 10.00 BABICE - Březolupy
9.5.2015 14.30 Kněžpole - BABICE
17.5.2015 10.00 BABICE - Topolná
23.5.2015 15.30 1. FC Slovácko B - BABICE
30.5.2015 14.00 Mařatice - BABICE
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Sport a kultura
PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN – ČERVEN 2015
1. 4.
5. 4.
16. 4.
19. 4.
25. 4.
25. 4.
30. 4.
2. 5.
7. 5.
10. 5.
16. 5.
30.5.
4. 6.

6. 6.
Cyklovýlet
Klub důchodců
13. 6.
Turnaj v nohejbale
Šlahačková beseda u cimbálu
20. 6.
Setkání Babic
Beseda s důchodci
20.-21.6. Rybářské závody pro dospělé
Folklorní odpoledne
v Babicích
Zájezd na Flóru Olomouc
Tenisový turnaj čtyřhry
Stavění máje
PODROBNÉ INFORMACE,
Cyklovýlet
POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE
Klub důchodců
V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
Den matek
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
Tenisový turnaj dvouhry
nebo na www.babice.eu
Rybářské závody pro děti v Babicích
Klub důchodců

14. 2. 2015 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 14. února uspořádala sportovní komise turnaj žáků ve stolním tenise. Původně bylo
přihlášeno 12 účastníků, ale nakonec přišlo jen
sedm (4 chlapci a 3 dívky).
Na prvním místě se umístil Jan Müller, druhé
místo patří Matějovi Lanšperkovi a třetí byl Tomáš Drinka.

Jaro/2015
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21. 2. 2015 TENISOVÝ HALOVÝ TURNAJ
V sobotu se uskutečnil
v Kostelanech tradiční tenisový
halový turnaj ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo šest dvojic.
1. místo
- Josef Vanda, Petr Koukal
2. místo
- Jaroslav Říha, Bohumil Huťka
3. místo
- Karel Říha, Petr Macháček

1. místo

2. místo

3. místo

Společenský ples SRPDŠ
Sobota 21. února 2015 je
dnem, na který nikdo z nás,
žáků 9. třídy, nemůže zapomenout. Důvodem je ples SRPDŠ,
kterého jsme se účastnili a kde
jsme právě my měli tu čest
ukázat všem hostům, jak jsme
si dali záležet na nacvičování
slavnostní polonézy a romantického slowrocku.
Sešli jsme se v 18:00hod na
KD v Babicích. Hned na první
pohled bylo zřejmé, že si všichni
s přípravou na ples dali záležet.
Z holek se staly dospělé slečny,
které vypadaly jako princezny.
Kluci se tvářili, že už mají rozum a doufali, že se celý večer
vyvede.
Když na pódium vystoupili letošní moderátoři, Matěj
a Sabča, celý sál se utišil a čekal, co bude následovat. Všechny vřele přivítali, seznámili je
s programem večera, poděkovali květinami svým učitelům
a přidali se ke třídě, aby mohlo
začít to nejlepší.
Nejprve proběhlo představení
všech tanečníků. Holky byly obdarovány květinovým náramstrana 22

kem a poté následovala tradiční
polonéza v duchu tónů z opery
Rusalka a písničky z filmu Pearl
Harbor. Během večera jsme ještě zatančili pomalý a romantický slowrock na písničku Love
hurts skupiny Nazareth. Všem
se naše tance líbily a překvapilo
nás, že u některých jsme spatřili
i stopy slziček v očích. Byli jsme
rádi, že jsme dokázali svou snahou a pílí vykouzlit nejeden
spokojený úsměv na tváři všech
přítomných. Během večera jsme
byli pasováni na absolventy ZŠ
Babice a poté začala spontánní

zábava. Všichni jsme si oddechli, že jsme všechno zvládli.
Za pěkný večer bychom chtěli poděkovat našim učitelkám,
které s námi měly tu trpělivost
při nacvičování a přípravě plesu, rodičům, kteří nás vždy
podpořili a připravili na tento
slavnostní večer, sponzorům,
kteří přispěli do bohaté tomboly, také paní Čajkové z květinářství Kvítek za květinovou
výzdobu a samozřejmě SRPDŠ,
které tento ples pro nás zorganizovalo.
Žáci 9. třídy ZŠ Babice
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„Poznávej přítele od malička“
V letošním roce se uskuteční další z mikroprojektů přeshraniční spolupráce mezi obcemi
Babice a Bzince pod Javorinou. Obec Babice
zareagovala na 17. výzvu Regionu Bílé Karpaty
a podala si žádost o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů Evropského fondu regionálního rozvoje s mikroprojektem s názvem „Poznávej přítele od malička“. Žádost byla v únoru
2015 schválena v plném rozsahu (z 83 projektů
uspělo 24). Po mikroprojektech zaměřených na
propojování generací, sportovce a lidové tradice je tentokrát mikroprojekt určený pro rodiny
s dětmi a všechny děti od nejútlejšího věku až
po starší školní věk.
Cílem mikroprojektu je pokračovat v tradici
společného setkávání občanů z Babic s občany
z Bzinců pod Javorinou a to už od útlého dětství
prostřednictvím společných aktivit, vzájemným
poznáváním lidových tradic a společně stráveného času, který odbourá sociální předsudky
i jazykové bariéry.
Akce proběhnou od března do května 2015
a zahrnují 5 setkání:
1. 3. 2015 Babický karneval
5. 3. 2015 Bzinský karneval
29. 3. 2015 Velikonoční hrkání

Babický karneval

Babický karneval
Velikonoční dílničky pro šikovné ručičky spojené s ukázkami lidové tvorby – pletení pomlázek,
zdobení kraslic, vystoupení dětí z MŠ, vystoupení
dětí z Bzinců, výstava oceněných obrázků. Děti si
nazdobí své vlastní velikonoční vajíčko a perníček.
Akce proběhne v kulturním domě v Babicích.

Bzinecký karneval
Jaro/2015
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Bzinecký karneval
16. 5. 2015 Podjavorinským krajom
Zájezd babických rodičů s dětmi do Bzinců pod
Javorinou, společné setkání dětí z obou obcí, návštěva Parku miniatur v Podolí (miniatury slovenských hradů a kostelů), návštěva minifarmy v Lubině (miniaturní hospodářská zvířata), výstup na
Holubyho chatu zakončený opékáním špekáčků.
30. 5. 2015 Po stopách veverky
Akce v areálu muzea myslivosti a pytláctví
„Mýtinka“, děti projdou stezkou úkolů označených dvojjazyčně, česky i slovensky, na konci

stezky je čeká odměna. Budou si moci vyrobit
vlastní ptačí budku nebo hmyzí hotel z připraveného materiálu. Akce bude zakončena opékáním špekáčků v zahradě muzea.
Obec Babice srdečně zve všechny rodiny
s dětmi i všechny občany k účasti na zmíněných
akcích!
Vstup na všechny akce je zdarma. Děti
z Babic a Bzinců obdrží navíc drobné občerstvení, vstupenky do Parku miniatur, atd.
Pozvánky na jednotlivé akce s případnými
pokyny, jak se přihlašovat, budou zveřejněny
na plakátě jednotlivých akcí na webu obce, ve
vývěsních vitrínách a na nástěnce v mateřské
škole.
Zároveň prosíme všechny rodiče, kteří
uvažují o účasti na akci „Podjavorinským
krajom“, aby zkontrolovali dětem platnost
pasů nebo občanských průkazů, protože vycestování z ČR je možné pouze s platným cestovním dokladem. Doba pro vyhotovení nového dokladu je 30 dnů (cena 100 Kč za pas,
50 Kč za dětský OP, u obou platnost 5 let).

VZPOMÍNÁNÍ NA KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V květnu to bude sedmdesát let od ukončení II. světové
války. Přestože v naší obci si
vyžádala válka jen jednu oběť
z řad babických, a to Miloslava Čevelu, který zemřel na
následky zranění způsobené
šlápnutím na minu, žijí stále
pamětníci, jejichž vyprávění
dosvědčuje, jak jiná to byla
doba.
O své vzpomínky se s námi
podělila paní Anežka Kolářová:
„Válečná léta si pamatustrana 24

ji, ač malá, dost dobře, i když
jsem málo chápala, oč vlastně
šlo. O tom se přede mnou málo
mluvilo, protože jsem si prý
často pouštěla hubu na špacír.
A tatínek měl snad nějaké antifašistické styky a rodina se
obávala. Měli jsme stále zatažená okna, elektrika nesvítila,
a tak jsme večery trávili u svítící svíčky nebo karbidové lampy
(tatínek nosil karbid z práce).
Vincek (kamna, kterým se takto říkalo) v jizbě pěkně hřála,
teplo bylo a tak jsme se museli

večer něčím zabavit. Kluci hrávali karty, za kamny v podlaze
byl důlek a kouleli jsme kuličky.
Tichou poklidnou noc často přerušovaly přelety nacistických letadel,“ přibližuje paní Kolářová a pokračuje: „Válečné roky
ubíhaly pomalu. Vzpomínám,
jak jsme měli na kudlovsku postavenu velkou boudu a vím, že
tam několik dnů všichni chlapi
z domu přespávali. A to v době,
kdy měl být údajný zátah na
muže, co měli být odvezeni na
pomoc německé Říši. Pamatuji
Jaro/2015
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také, jak jsme jednou měli návštěvu, kdy u nás přespalo několik Němců (nějaké vyšší šarže) a pod kolňů byli jejich koně.
Maminka uložila Němce v jizbě
a my jsme spali na půdě. Bylo
tehdy teplo, tak se dalo. Němců
jsme se my, děti, vůbec nebály.
Když již utíkali před Rusy, tak
se zbavovali všech věcí, které
nakradli a chtěli vzít sebou do
Říše. A tak vím, že do mrtvého ramene Moravy vysypávali
z aut všechno možné. Záclony,
oblečení, látky polili benzinem
a pálili. Ostatní se sypalo do
vody. Hned jak odjeli, tak kluci hurá do vody a už vybírali ze
dna vše, co mohli. Náš Tonda
vytáhl váhy, dózu, hrníčky a
hlavně – po vodě plavalo velké
nafouknuté oranžové kolo a na

Jaro/2015

něm značka BATA a to bylo pro
nás nejcennější, protože jsme z
něj hned měli kolo plavací. A už
se dělaly závody. Také si vzpomínám, jak Němci ubytovali v
budově obecné školy zajatce a
jak jsem jim nesla uvařená vejce. Hlídkující Němec byl rychlejší a esšálek s vejci, uvázaný
na provázku strhl a rozdupal.
To jsem pak oplakala. Po osvobození Babic Rumuny u nás
jeden Rumun asi měsíc bydlel.
V noci pekl chleba u Bubíků,
ve dne spal na strožoku v jizbě
na zemi. Vždycky nám donesl
bochník čerstvého chleba. Říkával mně, že má doma také
stejně starou holčičku a možná
proto si mě oblíbil,“ zakončuje
paní Kolářová povídání dalšího příběhu. A my děkujeme, že

nám tak trochu jinak přiblížila
dobu, jež se smutně zapsala do
světové historie.
Dodáváme ještě několik
údajů. Babice byly osvobozeny
v úterý 1. května 1945. V ten
den krátce před jedenáctou
hodinou dopolední vstoupili
do obce první rumunští vojáci. Po cestě jim lidé mávali
a podávali občerstvení. Hned
5. května byl před tehdejší
budovou školy odhalen památník hrdinům padlým při
osvobozování naší vlasti. Jeho
autorem i zhotovitelem byl
Vincenc Hastík (z č. p. 144),
který jej dokázal v tomto krátkém čase vytvořit. Následující
den (neděle) byl v obci postaven máj a konala se společná
zahradní slavnost.
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DEN MATEK
10. května 2015
začátek ve 14 hod.
vystoupí
dětský folklorní soubor Kalinka
a JITKA ŠURANSKÁ
pro maminky je připraven malý dárek

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje redakční rada zpravodaje.
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21. února - Ples SRPDŠ
Již tradiční ples SRPDŠ při ZŠ Babice se uskutečnil předposlední únorovou sobotu v sále kulturního domu. Pomyslnou tečkou večera byla i letos polonéza žáků deváté třídy ZŠ Babice.

8. 3. 2015 Degustace vín
21. 3. 2015 Dětský bazárek
Týden před výstavou vín proběhla degustace vzorků, které hodnotilo 24 degustátorů (vinařů z blízkého okolí) v šesti komisích.

14. 3. 2015 Výstava vín
Návštěvníci měli možnost ochutnat řadu kvalitních vzorků, k poslechu hrála cimbálová muzika Friška.

28. 2. 2015 Krojový ples
Již pátý ročník krojového plesu se uskutečnil v kulturním domě v Babicích.
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