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Jarní slunce rozbuší mi krev
novou vůní srdce naplní.
Rozechvěním platím za úsměv
teplým paprskům těch dní.
Můj úsměv nevím čemu podobá se,
možná dnům mých mladých let,
rašícím poupatům zdá se,
že objevily znovu nový svět.
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i když stesk objeví se na struně.
Dál s travou, květy, sluncem jít
včeličky pilné vídat odvážně.
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Usnesení ZO
ze dne 20. 12. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva
2. Zprávu o činnosti rady obce - bod č. 3 programu
jednání ZO
3. Informace v bodě 7 a 8 a 9 zápisu
II. Schvaluje:
1. Prodej části pozemku p. č. 2457/5 panu Františku Daňkovi, bytem Babice č. p. 393, za cenu stanovenou úředním odhadem
2. OZV 2/2007, kterou se mění OZV č. 5/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, příloha č. 1
3. OZV 3/2007, kterou se mění OZV č. 1/2001
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice, příloha č. 2
4. Úpravu rozpočtu č. 4 dle přílohy č. 3
5. Rozpočtové provizorium na rok 2008
6. Zprávy kontrolního a finančního výboru
7. Schvaluje bezúročnou návratnou půjčku P. Mrázové ve výši 20 000,-Kč
III. Zamítá:
1. Žádost manželů Fajtlových na snížení ceny pozemků p. č. 477/1 a 477/2 a trvá na ceně schválené zastupitelstvem obce dne 1. 11. 2007.
IV. Ukládá: starostovi:
1. Urgovat p. Arnoštovou o provedení údržby pozemku p. č. KN 755/1 a 755/2
2. Zaslat odpověď manželům Fajfkovým

II. Schvaluje:
1. Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu s názvem: „Cyklostezka podél Baťova kanálu“
2. Částku ve výši 234 456,-Kč na spolufinancování projektu stavební úpravy na stavbě „Víceúčelové sportovní plochy“ a využití návratné výpomoci ZK ve výši 233 000,-Kč na tuto akci v případě získání dotace z POV ZK z programu
PF 0208 dotační titul 1.
III. Ukládá: starostovi:
1. Projednat s manažerkou MAS Severní Chřiby
a Pomoraví její účast na jednáních ZO Babice,
kde se budou projednávat dotační tituly.

ze dne 21. 2. 2008
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Bere na vědomí:
1. Informace v bodě 3, 8, 9 a 10 zápisu
II. Schvaluje:
1. Prodej pozemku p. č. 509 v k. ú. Babice o rozloze
222m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
2. Hospodaření obce za rok 2007 – příloha č. 1
3. Rozpočet obce na rok 2008 – příloha č. 2
4. Převod výnosu MŠ ve výši 18 797,52 Kč do rezervního fondu
5. Převod výnosu ZŠ ve výši 37 010,47Kč a to do
fondu odměn 29 600,-Kč a rezervního fondu
7 410,47Kč
6. Zprávu finančního a kontrolního výboru
7. Odměny předsedům výborů a komisí

ze dne 14. 2. 2008
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Bere na vědomí:
1. Informace v bodě 3 a 4 zápisu
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ROZPOČET NA ROK 2008
Rozpočet na letošní rok byl sestaven na základě podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé spolky a
organizace. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a poté
projednán a následně schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 2. 2008.
ROZPOČET 2008 – příjmy:
text
daň z příjmů fyz.o.ze záv. č.
daň z přij. fyz. os. ze SVČ
daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
DPH
správní poplatky
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř.prostranství
poplatek za povolení vjezdu
popl. za prov.výh.hracích př. -míst. popl.
odvod výtěžku z provoz. loterií
daň z nemovitostí
splátky půjček soc. fondu
neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
neinv.přijaté dotace od obcí
převody z rozpočt. účtů (soc. fond)
zasílání podkladů SVaK
pronájem kanalizace a ČOV
nařízený odvod odpisů ZŠ
kultura
příjmy za služby
sdělovací prostředky
ostatní zál. sděl. prost.-zpravodaj
využití volného času dětí a mládeže
bytové hospodářství-nájmy
platby za plyn a kan. -byty na ZŠ
příjmy z pronájmu nebyt.prostor
přijaté nekap. náhrady
příjmy z posk. služeb-Cyklostezka
pronájem hrobového místa
pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
sběr a svoz komunálních odpadů
nájmy DPS
příjmy-SDH
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z fin.oper.
rozpočtové příjmy celkem
Jaro/2008

ROZPOČET 2008 – výdaje:
v tis.Kč
2880
280
167
2775
4600
200
670
9
9
5
200
180
950
25
599
376
25
5
232
422
50
7
4
15
50
75
60
266
38
2
30
4
40
100
327
40
10
50
15777

text
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
pitná voda
odvádění a čištění odp. vod
předškolní zařízení
základní škola
neinv.dot.obcím+ odpisy
investiční akce
knihovna
kultura
zachování a obnova sak. staveb
rozhlas
zpravodaj
zál.kultury-spol.a soc. komise
tělovýchovná činnost j.n.
využití volného času dětí a mládeže
zájmová činnost
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
územní plánování
pohřebnictví
územní rozvoj j.n.
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce a veř.zeleň
ochrana přírody a krajiny
sociální péče a pomoc starým
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
obecné příjmy a výdaje z fin. oper.
invest. transfer obč. sdružení
platby daní a poplatků
příspěvky MAS a ost.
rozpočtové výdaje celkem

v tis. Kč
270
685
87
487
285
672
2411
422
235
428
790
50
615
65
23
428
329
104
106
194
310
200
335
144
1050
1158
10
326
261
1107
1938
60
30
50
60
15725
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OÚ informuje
INVESTIČNÍ AKCE
ZAHRADA DPS – v únoru letošního roku byla
podána žádost o dotaci na výsadbu a úpravu zahrady
DPS. Záměrem je vysázet zde ovocný sad z odrůd,
které se dnes již běžně nepěstují. Ovocné stromy byly
vždy neoddělitelnou součástí vesnice. Nebylo téměř
domu, před kterým by nějaký strom nestál. Většinou
to byly hrušky. Možná si vzpomenete i na odrůdy,
které se zde pěstovaly či jaký strom stával právě před
vaším domem. Bylo by dobré zjistit, zda takový starý
strom ještě u někoho z vás v humně stojí. Prosíme
vás – pomozte nám utvořit seznam odrůd, které se
zde pěstovaly, či snad ještě pěstují. Pokud se podaří
na tento záměr dotaci získat, bude i vy občané přizváni, aby jste svými nápady a připomínkami přispěli ke konečné podobě zahrady.

SPORTOVNÍ AREÁL – byla podána žádost
o dotaci z Programu obnovy venkova na úpravu
prostoru v atletické části sportovního areálu na
víceúčelovou plochu. Je nutné upravit povrch tak,
že vrchní vrstva bude umělá tráva, pod ní elasticky propustný podklad – speciální směs kameniva,
gumového granulátu a pojiva. Obec by se na spolufinancování této stavební úpravy podílela částkou
320tis. Kč a byla by využita také návratná finanční
výpomoc Zlínského kraje ve výši 240tis. Kč.

OPRAVA POMNÍKŮ OBĚTEM I. a II. SV.
VÁLKY – na opravu těchto pomníků byla podána
žádost o dotaci z fondu kultury ZK. Byly pokáceny
vzrostlé thuje, které svým vzrůstem již poškozovaly pomníky. Po dokončení oprav bude kolem pomníků provedena nová výsadba.

VYROZUMÍVACÍ VAROVNÝ SYSTÉM =
OBECNÍ ROZHLAS – na jeho rekonstrukci byla
podána žádost o dotaci na Zlínský kraj.

CYKLOSTEZKA
Připravuje se další úsek cyklostezky po hrázi Baťova kanálu a to úsek Babice – Otrokovice. Města
Otrokovice, Napajedla a obce Babice a Spytihněv
podepsaly smlouvu o spolupráci. Tato smlouva
sjednocuje postup uvedených obcí při výstavbě.
Byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP), oblast
podpory 1. 3 –bezmotorová doprava. Celkové náklady na stavbu v našem katastru jsou předpokládány ve výši 3 528 000,-Kč. Dotaci lze získat ve výši
85%. Povrch cyklostezky bude asfaltový, pokud se
dotaci podaří získat, měla by být cyklostezka hotova v červenci 2008.

Co je, když se řekne: Obec z rozšířenou působností
Základním územním samosprávným společenstvím občanů je obec. Tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce. Obec, která má alespoň 3000 obyvatel je městem. Obec i město plní dva
úkoly. Mají právo na samosprávu, které ji zaručuje zákon. Proto má právo i povinnost rozhodovat
o všestranném rozvoji svého území i o potřebách
svých občanů, chrání též veřejný zájem vyjádřený v
zákonech i jiných právních předpisech. Např. si rozhoduje o obecních komunikacích, veřejném osvětlestrana 4

ní, výstavbě staveb prospěšných pro občany, rozvoji
zdraví, dopravě a spojích, výchově a vzdělávání, celkovém kulturním rozvoji, ochraně veřejného pořádku atd. Za druhé se stává území obce správním
obvodem, pokud zákon svěří obci výkon státní správy. Zde máme na mysli např. situaci, kdy součástí
obecního úřadu v Babicích je i matriční úřad, který
však vykonává matriční agentu ne jenom pro obec
Babice, ale i obec Sušice, Kudlovice a Huštěnovice.
Mluvíme tedy o přenesené působnosti. Samozřejmě
Jaro/2008
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není v silách každé obce, aby finančně a personálně
zajistila výkon celé státní správy. V našem okrese
musí občané z malých obcí dojíždět do Uherského
Hradiště, jako obce s rozšířenou působností, která
vykonává státní správu v tom nejširším měřítku.

Např. si zde občané žádají o výplatu sociálních dávek, vyřizují si své záležitosti na stavebním úřadě,
mohou si podat stížnost, pokud mají dojem, že je
potřebné ji řešit v přestupkové komisi atd.
V. Šurmánková, matrikářka

Jednání občanů se starostou
Občané, kteří potřebují své problémy projednat se starostou, by měli vědět, že je potřeba si schůzku předem
dojednat. Někteří se podivují, že starosta někdy není v úřední den na obci k zastižení. Je to tím, že také využívá
úředních dní k vyřizování obecních záležitostí, ale má i řadu jiných povinností. Abyste jste si udělali představu,
jak takový pracovní den starosty vypadá, uvádíme zápisy z pracovního diáře ze dne 13. 2. 2008 ( středa):
7:45 odjezd do Uh. Hradiště
8:00 jednání s Ing. Křižánkem
9:00 Policie ČR – příprava smlouvy o spolupráci
Městský úřad – povolení na stavební úpravy
ve sportovním areálu
Úřad práce
Nadace Děti kultura sport – odevzdání žádosti o grant
12:30 Uh. Brod –jednání o provozování pečovatelské služby

15:00 Ing. Hruška – tepelný audit kulturního
domu
příprava zastupitelstva obce
příprava žádosti o dotaci na úpravy ve sportovním areálu
Ve zbývajícím čase vyřizuje starosta řadu telefonátů, řeší problémy občanů a v neposlední řadě má
obec také obsáhlou „papírovou agendu“, kterou je
nutno vyřídit.

POLICIE ČR INFORMUJE
Obvodní oddělení Policie v Uh. Hradišti spravuje služební obvod o rozloze 269,89km2, kde trvale
žije 59 568 obyvatel. Do tohoto služebního obvodu
patří 3 města a 22 obcí. Policistů, kteří obvod spravují je v současné době 48.
V loňském roce bylo v obci spácháno 16 trestných
činů, z toho 3 byly objasněny a 13 zůstalo neobjasněno. Dále bylo 31 přestupků, 12 z nich bylo objasněno
a 19 neobjasněno. Mezi nejčastější trestné činy a přestupky v naší obci patří vloupání a krádeže.
V letošním roce podepsala obec Babice s Policií
ČR Dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování
veřejného pořádku a bezpečnosti. Ze strany Poli-

cie ČR tak bude zvýšená pozornost věnována narušování veřejného pořádku, ohrožování majetku,
života a zdraví občanů, veřejnému pořádku zejména
v pátek a v sobotu večer, podávání alkoholu mladistvým a nezletilým, přechodům pro chodce, zejména
ráno, kdy jdou děti do školy, nesprávnému parkování a porušování zákazu vjezdu, cyklostezce, vjezdu
na Uhliska a kontrole dodržování rychlosti v obci.
Obecní úřad upozorňuje občany, že čas od času
se po obci pohybují nenahlášení prodejci. Dbejte
proto zvýšené opatrnosti. Na tuto skutečnost můžete upozornit buď Polici ČR nebo můžete zavolat
na obecní úřad.

CZECH POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Nachází se na všech
matričních úřadech a krajských úřadech. Postupem času se mají kontaktní místa rozšiřovat. Pracoviště Czech
Pointu vydává za poplatek ověřené výpisy z rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku a výpisy z
katastru nemovitostí. Občané, kteří budou potřebovat tyto výpisy se mohou v úřední dny dostavit na Obecní
úřad v Babicích, matriku a výpis jim bude na počkání vyhotoven.
Vladimíra Šurmánková
Jaro/2008
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ZÁPACH V OBCI
Na podnět stížnosti se Krajský úřad
– odbor životního prostředí začal zabývat stížností na šířící se zápach v obci
a na možný úbytek podzemních vod v
souvislosti s čerpáním podzemních vod
společností Hamé. První jednání proběhlo začátkem února. Jeho účastníky
byli starosta a pracovníci krajského úřadu. Pracovníci kraje navštívili také firmu
Hamé. Výsledkem jednání bylo svolání
schůzky na 15. 2. 2008.
Schůzky 15. 2. se účastnili: pracovníci
ZK, odbor životního prostředí - Ing. Blažek, Ing. Tkadlecová, starosta obce – M. Maňásek,
ředitel závodu Hamé Babice – Ing. Nesrsta, technický náměstek společnosti Hamé - M. Machalíček, technický vedoucí společnosti Hamé – Ing.
Zábojník, firma Okin Group – M. Hanák, Slovácké vodárny a kanalizace - Mgr. Skryja, MěÚ Uh.
Hradiště, odbor životního prostředí – Mgr. Schneiderová, Ing. Černý, zástupci občanů. Na jednání
se nedostavili pozvaní zástupci Krajské hygienické
stanice Zlín.
Babičtí občané byli vyzváni, aby k tomuto datu
podali své písemné stížnosti na šířící se zápach v
obci, protože podle Vyhlášky o způsobu stanovení
koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování je tato
míra překročena vždy, když si na zápach stěžuje
více než 20 osob. Výzva občanům byla několikrát
vyhlášena místním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce. Odezva občanů byla minimální. Přitom téměř všichni dotazovaní uváděli, že
zápach cítí, ale jen málokdo toto stanovisko podal
písemně.
Předmětem jednání byl tedy již zmiňovaný zápach v obci a stav podzemních vod. Bylo také upozorněno, že kosti z areálu se odváží v nezaplachtovaných kontejnerech. Vedení Hamé předložilo
několik možných zdrojů zápachu: čistírna odpadních vod, rozpouštění tuků, samotná výroba, kosti, nová výroba se zelím. Hamé provede do konce
měsíce dubna na vlastní náklady měření zápachu
a sjedná nápravu při odvážení kontejnerů s odpastrana 6

dem. Dále prověří, co se dělo v termíny zmíněné v
konkrétních stížnostech občanů a do 5. března o
tom podá zprávu krajskému úřadu.
Zástupce Svaku informoval o tom, že se společností několikrát projednávali a řešili neoprávněné
vypouštění vod do kanalizace.
Společnost Hamé má zadané zpracování studie
pro novou čistírnu odpadních vod.
Dalším bodem byl pokles hladiny podzemních
vod, které společnost Hamé čerpá z vlastních studní. Na podzim byla provedena třídenní čerpací
zkouška tří nově vybudovaných studní na Zápotočí. Bylo prováděno kontrolní měření ve čtyřech
studnách u občanů. Pokles byl zaznamenán pouze
v jedné z nich a tak bylo konstatováno, že výsledky
byly uspokojivé. V letošním roce má být zahájen
roční zkušební provoz studní. Bylo navrženo, aby
se sledoval stav hladin v pěti vybraných studnách.
Od uvedeného jednání chodí na obec stále občané a zajímají se o výsledky tohoto jednání. Protože
zápach v obci se šíří pořád, znovu vyzýváme občany, aby prováděli evidenci kdy, kde a ve kterou
hodinu zápach cítili a tyto údaje písemně doručili na obecní úřad. Taktéž by bylo dobré provádět
sledování hladiny vody ve studních a pravidelně je
zaznamenávat.
Pokud tedy máte zájem na tom, aby se problém
vyřešil, je potřeba, aby jste své zvolené zástupce v
tomto jednání podpořili. Budou probíhat další jednání. A pokud nejsou podány žádné písemné stížnosti – není vlastně co řešit. A také zde platí: „V
jednotě je síla.“

Jaro/2008

Babický zpravodaj

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. 2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 5. 8.
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. 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.
V minulém roce se objevila řada stížností od
občanů na poškozování popelnic svozovou firmou. Od nového roku přešla tedy obec na novou formu svozu domovního odpadu. V rámci
této změny budou v průběhu dvou let postupně
vyměněny občanům plechové popelnice za popelnice plastové. Tyto popelnice jsou majetkem
svozové firmy a v případě poškození vám bude
popelnice vyměněna za novou. V současné době
bylo již vyměněno asi 21 popelnic. Cena za svoz
popelnic činí 425,- Kč za osobu a rok.

Vodovodní sdružení Babicko a úprava ceny vodného
Vážení spoluobčané,
již v roce 1990 si Vámi svobodně zvolení představitelé obce vzali za svůj také jeden z naléhavých
cílů, zabezpečit Vaše domácnosti dostatkem nezávadné pitné vody.
Spojili své úsilí společně s pěti obcemi do podoby Sdružení a za vydatné pomoci (tehdy nepříliš
bohatého státu) společně vybudovali dílo v hodnotě téměř 100 mil. Kč. Toto poslání spolehlivě plní
dodnes. Hlavní příjem finančních prostředků je
získáván, jak jinak, Vaší úhradou odebrané vody.
Málokdo z občanů, našich odběratelů, ví, že do
konce roku 2008 je skupinový vodovod Babicko
ještě dotován z prostředků sdružených obcí. Tato
finanční pomoc končí na podzim letošního roku a
je hlavně vázána poslední splátkou úvěru Min. financí ČR ve výši cca 1, 5 mil. Kč. Poté bude možno hospodařit bez nároků na obecní rozpočty. Od
příštího roku bude tedy naše společnost soběstačná.
Ujišťujeme Vás, že celý náš vodovodní systém
hospodaří s rozumnou úsporností již od jeho založení. Přesto se nemůžeme vyhnout důsledkům
Jaro/2008

státní inflace a dotovat chybějící prostředky z vlastních rezerv, které nemáme. Jedná se zejména o daň
z přidané hodnoty, zvýšení cen el. energie, pohonných hmot, materiálů a téměř všech služeb našich
dodavatelů.
Po pěti letech jsme nuceni upravit cenu vodného
ze stávajících 17,- Kč na 19,- Kč a dále nájem z vodoměru ze stávajících 20,- Kč/rok na 40,- Kč/rok.
Zvýšení ceny za vodné bylo stanoveno členskou
schůzí Sdružení č. 4 dne 28. 12. 2007. Odběrateli
se projeví po květnovém výběru vodného, jehož
nejzazší termín je 1. 6. 2008. Nová cena nájmu z
vodoměru platí od 1.1. 2008. Tímto chceme uvést
hospodářské základy Sdružení do takového stavu,
který by vytvářel podmínky pro spokojenost Vás,
občanů, nejen dnes, ale i v budoucnosti.
Důvěřujeme ve Vaše pochopení
Vedení společnosti
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2007
Jubilanti:

Spoluobčané, se kterými jsme se museli rozloučit:

1. Pešlová Zdenka

80 let

Babice 40

1. Hašová Marie

Babice 33

2. Rozumková Zdenka

80 let

Babice 113

2. Dostálek Milan

Babice 355

3. Bílek Jaromír

80 let

Babice 117

3. Maňásková Marie

Babice 271

4. Horníčková Marie

80 let

Babice 423

4. Mrázek Vladimír

Babice 93

5. Klimková Zdenka

80 let

Babice 373

5. Fusek Miloslav

Babice 344

6. Čevelíčková Ludmila

85 let

Babice 13

6. Malenovský Josef

Babice 403

7. Gebauerová Helena

90 let

Babice 40

7. Hoferová Marie

Babice 273

8. Lukášová Ludmila

85 let

Babice 339

8. Lukášová Ludmila

Babice 339

9. Nejezchlebová Františka 90 let

Babice 299

9. Ulmanová Antonie

Babice 335

10. Šohajková Jindřiška

Babice 115

10. Palánek Vlastislav

Babice 227

11. Lochmanová Eva

Babice 56

12. Hanáková Františka

Babice 286

13. Janík Jaroslav

Babice 365

14. Omelka Vladimír

Babice 252

15. Řezníčková Vlasta

Babice 190

80 let

Narození:
1. Novotný Adam

Babice 150

16. Hubáček Jiří

Babice 513

2. Šimčáková Markéta

Babice 258

17. Cablíková Bohumila

Babice 6

3. Vávra Tomáš

Babice 526

18. Fusková Františka

Babice 24

4. Ondrašíková Soňa

Babice 342

19. Kašná Marie

Babice 219

5. Sedláková Denisa

Babice 214

6. Bartoník Josef

Babice 76

7. Kukučková Olívia

Babice 291

8. Koudelníčková Eliška

Babice 591

9. Forró Štěpán

Babice 168

10. Bezdíčková Karolína

Babice 377

11. Čevelová Klaudie

Babice 363

12. Čevelová Natálie

Babice 363

13. Pavlica Bedřich

Babice 51

14. Pavlík Adam

Babice 451

15. Šohajek Adam

Babice 252

16. Hořčicová Elen

Babice 469
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K 31. 12. 2007 žilo v obci Babice 1721 obyvatel. Odhlášeno z trvalého pobytu bylo 36 občanů, přihlášeno k trvalému pobytu bylo 57 občanů.

Jaro/2008

Babický zpravodaj

Knihovna
Čtvrteční večery v knihovně
Večer lednový
Ve čtvrtek 31. ledna se sešlo několik zájemců na
prvním Čtvrtečním večeru roku 2008. Do babické
knihovny přilákala čtenáře cestovatelská beseda. Tématem bylo putování po Jihovýchodní Asii, tak jak
je zachytil na svých fotografiích Ing. Aleš Kaňovský.
Aleš projel vloni Thajsko, Malajsii, Singapur. O
svých dobrodružstvích prožitých v těchto, pro nás
exotických zemích, dovedl poutavě vyprávět.
Na předem důkladně naplánovanou cestu vyrazil s batohem na zádech vloni v říjnu. Z výletu, na
kterém strávil devět týdnů, pořídil stovky fotografií.
Část promítl návštěvníkům besedy. Bylo zajímavé
dozvědět se něco víc o těchto vzdálených krajích.
A ještě několik slov o Alešovi: Aleš Kaňovský je
babickým rodákem, ale již jedenáct let žije v Praze,
kde zůstal po studiích na Vysoké škole ekonomické. Pracuje v bankovnictví a k jeho zálibám patří
cestování. Vyprávěl například o cestách po USA či
Mexiku a i o svých dalších plánech – rád by se podíval do Jižní Ameriky.
Další Čtvrteční večer – Česko čte Čapka se uskutečnil 13. března.

Cyklus výstav – tvorba babických občanů
Vyšívané obrázky paní Chmelíčkové
V únoru opět pokračoval cyklus výstav našich
tvořivých občanů. Tentokrát se představila paní
Marie Chmelíčková (Babice 412), která se už od
mládí zabývá ručními pracemi, hlavně vyšíváním a
háčkováním. Pro potěšení své rodiny, přátel a známých vytváří vyšívané obrázky křížkovou technikou, drobné háčkované předměty, vánoční a velikonoční ozdoby.
V dubnu své výtvarné práce ze dřeva představí v
knihovně pan Václav Váňa.

Jaro/2008

strana 9

Babický zpravodaj

Prázdninové hraní v knihovně
Po roce tu jsou opět jarní prázdniny. Budeme mít
sedm dnů volna, to je bezva. Tak jak je prožijeme?
Mamka v práci, taťka v práci, brácha bude sedět u
počítače, kamarádka je nemocná, to bude nuda!
Z plakátů se dozvídám, že paní knihovnice pro
nás připravila prázdninové hraní v knihovně.
Každý den máme připravenou nějakou zábavu.
Chodí sem holky z naší třídy, Terka Horňáková a Barča Pavlicová. Vyrábíme zvířátka z kůže a papíru. Kluci
hrají počítačové hry. Přichází za námi paní Chmelíčková a ukazuje nám výrobu záložek do knížek. Je moc
ochotná, ráda nám poradí a tak ji poprosíme, jestli by
tu s námi nebyla celý týden. Další den háčkujeme opasek a učíme se plést. Moc mě to baví. Ve čtvrtek jsme se
s paní Chmelíčkovou rozloučili, poděkovali jí za to, že s
námi byla po celou dobu a naučila nás tolik věcí.
V pátek jsme jeli na výlet do zoologické zahrady
Lešná do Zlína. Počasí nám přálo, a všechna zvířátka se nám moc líbila. Šli jsme se podívat na krmení lachtanů. Bylo to bezva zakončení prázdnin. Za
všechny děkuji paní knihovnici a hlavně paní Chmelíčkové, která nám připravila zajímavý program.
Aneta Janečková

Prázdninové hraní začalo v pondělí 3. 3. 2008.
V tento den si děti, co navštívily knihovnu, mohly
vyrobit hlavy různých zvířat z kůže, materiál obstarala Ivana Bičanová - knihovna dostala Knihovnickou Krávu, kterou jsem vyrobil s Anetou Janečkovou. Tudle krávu si mohou návštěvníci prohlédnout
v dětském koutku v knihovně.
V úterý 4. 3. jsme si vyráběli záložky, které nás
naučila paní Chmelíčková.
Pak nám nastává středa 5. 3. Paní Chmelíčková nás učí vyšívat, ale po chvíli to někteří vzdávají
a zase si dělají záložky.
Čtvrtek 5. 3. je to poslední den, co jsme strávili s
paní Chmelíčkovou. Tak jsme si to moc a moc užili.
Vyráběli jsme záložky na Noc s Andersenem pro děti
z Babic u Šternberka, kteří spolu s námi stráví tudle
pohádkovou noc. Chtěli jsme, aby na naši malebnou
vesničku měly nějakou památku.
Tak a nastává poslední den a to jsme museli být
už v 9:00 před knihovnou, abychom co nejdříve byli
v ZOO Lešná ve Zlíně, tam se nám moc líbilo. No a
tak nějak probíhalo prázdninové hraní v knihovně.
Ondřej Matocha

Výlet do ZOO Zlín Lešná
Do ZOO jsme přijeli v 10:15, bylo pěkné počasí, u pokladny jsme dostali papíry k soutěži, která probíhala v celé
ZOO. Soutěžních otázek bylo 10. Šli jsme do tropického pavilónu Yucatanu. Hledali jsme panely s otázkami. U pavilónu opic jsme viděli lemury kata a gorily. Šli jsme do domu Tyrol, kde jsme vyráběli z papíru žabky, se kterými
jsme soutěžili, kdo doskočí nejdál. Výherce dostal stojánek se lvy. Pak jsme šli do pavilónu žiraf, kde byly 2 otázky.
V pavilónu slonů byly další 2 otázky a žraloci. Zbývajících 6 otázek bylo v přístřešcích po celé ZOO. Od slonů jsme
šli ke lvům, k medvědům ušatým, k tygrům usurijským, k velbloudům a k jezírku s vodním ptactvem a s rybami,
k tapírům a pak na krmení lachtanů. Koupili jsme si suvenýry a u pokladny jsme za vyplněné papíry dostali kalendáříky. Nasedli jsme do autobusu a odjeli domů. Před knihovnu jsme přijeli v 15:50. Mně se to moc líbilo.
Vojtěch Batůšek
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Kultura a sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
BŘEZEN
28. 3.
29. 3.

Noc s Andersenem v knihovně – Setkání s dětmi z Babic u Šternberka
Hledání devatero pohádek – podvečerní putování pohádkovou obcí, sraz v 18:30 hod.
před knihovnou
Taneční zábava skupiny DARKIL + diskotéka - 19.30 hod. KD

DUBEN
5. 4.
21. 4.
26. 4.
30. 4.

Tarokový turnaj – 10:00 hod. KD, informace a přihlášky Jiří Babáček: mobil: 603 535 002,
e-mail: dilna@nodis.cz www.taroky.cz
Zahájení tenisové školy pro dospělé - informace Milan Karchňák: mobil: 732 519 215
Flóra Olomouc – zájezd, pořádá Svaz žen
Stavění máje – slet čarodějnic – 17:00 hod. sportovní areál

KVĚTEN
11. 5.
16. 5.
18. 5.

Den matek – 14:00 hod. KD, vystoupení dětí ZŠ a Kalinky + koncert ženského sboru z Otrokovic
Mezinárodní fotbalový turnaj železničářů - 9.00 hod. hřiště u ZŠ
Cykloturistický výlet pro dospělé

24. 5.
26. 5.

Tenisový turnaj mužů – dvouhry
Zahájení tenisové školy pro mládež do 15 let - informace Milan Karchňák: mobil: 732 519 215
Sečení humen a záhumenek – pořádá BAŇA

ČERVEN
7. 6.
21. – 22. 6.

Den dětí – Olympiáda dětí a mládeže – pořádá SRPDŠ
Turnaj v plážovém volejbale

603 535 022
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Listárna
Reakce na článek Vzpomínky na staré časy ve zpravodaji č. 1 a 2/2007:
Po Boře se chodilo první neděli po Květné neděli. Název pochází od toho, že děvčata obcházela po koledě s
borovou větvičkou nebo malým borovým stromečkem. Větvička byla ozdobena vyfouklýma vajíčkama, která
mohla být obarvená. Byla také ozdobená barevnýma stužkama – fáborkama. Koledníci dostávali vajíčka
nebo buchty, někdy i peníze. Při obchůzce se zpívala koleda:
Stála panenka Maria,
jak tá růžička červená
a přišel k ní anděl Páně,
dal pozdravení té panně.
A ta panna se ulekla
hned na svá kolena klekla.
Nelekej se panno čistá,
máš porodit Pána Krista.
Pána Krista porodila
a čistou pannou zůstala.

Do listárny nám přišel ještě jeden příspěvek. I když anonymní příspěvky nezveřejňujeme, děláme pro
tentokrát výjimku. Znovu ovšem připomínáme, že pokud si nepřejete, aby vaše jméno bylo zveřejněno
– respektujeme to. Anonymní příspěvky ale nezveřejňujeme.
Vážený pane starosto.
Byla jsem u pana doktora v Babicích a zaslechla jsem kritiku na žáky devátých tříd z Babic. Nejvíce
kritizovali nevhodné chování žáků na chodbách, nezdravili a nakonec jim pomluvili ples. Byla jsem nemile překvapená, když jedna paní prohlásila, že to byl nejhorší ples, který viděla. Nevím, jak se budou
žáci tvářit, až se dozví kritiku o jejich vystoupení. Kolik jim dalo práce a dřiny, než se vystoupení naučili.
Těšili se, jakou radost udělají rodičům, babičkám a dědečkům. Ve škole nám dcera sehnala vstupenky na
ples, protože jiné nebudou. Žáci zajistili stoly rodičům, babičkám a dědečkům. Jaké však bylo překvapení,
když jsme na ples dojeli. Vstupenky se prodávaly a u rezervovaných stolů seděli cizí lidé, jejich děti však
nevystupovaly. Takže jsme po hádkách odešli raději na chodbu, kde jsme strávili několik hodin. Nejvíce
mě bylo líto starších lidí, kteří se těšili na vystupování svých vnoučat. Nepřála bych to těm, kteří ples kritizovali. Já sama jsem měla dceru, která vystupovala a na chodbě hledala svého tátu, protože s ním měla
tancovat. Kytičku mě taky dala na chodbě. Byli jsme všichni naštvaní, jaká to byla organizace. Nevím,
jestli to byl školní ples a nebo ples pro dospělé. Já si představuji školní ples jinak. Někteří dospělí by se nad
sebou měli zamyslet a ne je kritizovat. Připadala jsem si jak v džungli. Jako rodiče by měli být vzorem,
ale mě to tak nepřipadalo. Pro některé žáky to byl první ples a doslova se těšili. Je velká škoda, že nemáte
na úřadě kameru. Tam by se ukázalo, jak se kdo chová na sále a venku. Ale žáci to nebyli. Chtěla bych
poděkovat učitelkám a žákům za krásné vystoupení. Byla bych ráda, kdyby jste tento článek dali do Babického zpravodaje. Chtěla jsem tento článek poslat do Slováckých novin, ale raději jsem se obrátila na Vás.
Protože vím, že jste dobrý člověk. Nebudu se raději podepisovat, protože bych u některých lidí neobstála.
Jistě mě pochopíte.
Jaro/2008
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Reakce na dopis:
Chceme reagovat na anonymní dopis, který došel na Obecní úřad ve věci Společenského plesu školy.
Anonymy se sice mají házet do koše, ale jelikož názory v dopise uvedené nejsou ojedinělé, pokusíme se odpovědět.
Pisatel(ka) si stěžuje na pokleslou úroveň této akce, velké množství lidí, zmatek, chaos, katastrofální organizaci atd. Pořadatel akce – SRPDŠ, každý rok po plese řeší různé průšvihy: tu se někdo opije, pozvrací, pobije,
něco rozbije, tu zase ,,plesají“ malé děti. Vše okamžitě řešíme se školou i Obecním úřadem a snažíme se, aby se
nic podobného neopakovalo. Ono se ale vždy něco najde. Letos to byla opilá deváťačka, kterou rodiče nechali
na plese - ať se baví a odešli domů. Byla to i obsazená místa u stolů pro rodiče deváťáků. Proto budou příští rok
přijata další opatření: kontrola občanských průkazů při prodeji alkoholu, určitý místenkový systém aspoň pro
rodiče tančících deváťáků, posílení pořadatelské služby. V této souvislosti ujišťujeme, že na ples byly připraveny
veškeré stoly a židle, které jsou k dispozici, ale bohužel kulturní dům není nafukovací a při dobré vůli se pro
všechny místo k sezení nenašlo. Nebyli tím postiženi jen rodiče, ale i sponzoři. Všem se omlouváme a děkujeme
za pochopení.
Z dopisu jsme pochopili, že pisatel(ka) je rodičem tančícího deváťáka, tak nebude od věci připomenout i
málo známé skutečnosti. Pořadatelem není škola, ale SRPDŠ, tedy rodiče. Již několik let se o ples stará skupina
velmi ochotných a pracovitých rodičů, ale bohužel se k nim v poslední době jaksi nikdo nepřidává. Jen nezměrným úsilím a obětavostí při přípravě a organizaci se daří tento ples udržet při životě (na velmi solidní úrovni).
Naopak nás těší velký zájem návštěvníků, hlavně mládeže, která se chce podívat na své kamarády, bývalé
učitele a zavzpomínat si. Těší nás také velký zájem sponzorů tomboly! Čistý zisk z plesu ( řádově 30.000 Kč) je
zcela a plně věnován škole - tedy našim dětem, formou příspěvků na dopravu (exkurze, výlety, hory, plavání,
divadlo), na zájmové kroužky, na nákup pomůcek k vyučování, předloni bylo nakoupeno několik sad lyžařské
výbavy. Vždy po konzultaci s vedením školy.
Je velmi jednoduché dojít jednou za devět let na ples a všechno zkritizovat. Za vším je, ale třeba hledat práci
lidí, kterou dělají jaksi navíc. A za tu by si zasloužili spíš poděkování. V každém případě rádi přivítáme v řadách SRPDŠ další rodiče, třeba zrovna pisatele(lku), aby poznali jak chutná ples z ,,druhé strany“!
členové SRPDŠ

Základní škola
Akce školy
LYŽAŘSKÝ KURZ ŽÁKŮ 7. tříd - 8. 2. 2008
Dne 3.- 8. 2. 2008 jsme se zúčastnili lyžařského výcviku. Ubytovaní jsme byli na horské chatě
Spartak. V neděli začal hned po příjezdu na chatu lyžařský výcvik. Protože už nejezdil vlek museli jsme kopec šlapat. Po našem prvním lyžování jsme šli na první večeři. Ráno hned po snídani
jsme byli rozdělení do tří družstev a začali jsme
lyžovat. Ve dvanáct hodin jsme šli na oběd. Po
obědě jsme měli do dvou hodin odpolední klid,
po kterém jsme šli opět lyžovat. Při odpoledním
lyžování se však ukázalo, že někteří spolužáci ze
třetího družstva opravdu neumí lyžovat. Po perstrana 14

Jaro/2008

Babický zpravodaj
ném dni jsme se dívali na DVD. Další den jsme
zase lyžovali a většina z nás už zaznamenala
zlepšení co se týče lyžování. Po vydatném obědě jsme šli opět lyžovat. Večerní program si pro
nás připravili naši učitelé, kteří nám řekli něco o
mazání lyží. Hned potom si připravila program
třída 7. A. Ve středu nebylo moc sněhu, proto
jsme nelyžovali, ale odpoledne jsme šli na Kohútku, kde jsme si dali pohár. Večer nám přišel
povídat pan Palička z horské záchranné služby
něco o horách a potom 7. B připravila zábavný
program. Ve čtvrtek nám připadl sníh, tak jsme

toho využili a šli jsme lyžovat. V odpoledním
klidu jsme se pomalu začínali balit. Odpoledne
jsme opět lyžovali a večer jsme měli karneval,
kde bylo mnoho druhů masek. Pátek byl dnem
odjezdu. Kdo chtěl mohl ještě ráno lyžovat nebo
se koulovat. Hned po obědě jsme naložili batohy
a vyrazili pomalu dolů k autobusu. Cesta uběhla
velmi rychle, protože se už všichni těšili domů.
Lyžařský výcvik se nám líbil a klidně bychom si
ho ještě jednou zopakovali.
Žáci 7. A a 7. B

PLES SRPDŠ
Dne 16. února 2008 se konal ples SRPDŠ a žáků
9. tříd v Kulturním domě v Babicích. Ples, jako
každoročně, zahájili žáci 9. ročníku polonézou na
píseň od Eny. Po velkém tanečním výkonu, kterým
bylo sólo s rodiči, byla chvíle odpočinku a dalšího
velkého tančení. Poté následovalo druhé vystoupení - tanec slowrock. Do této části programu se zapojilo jen dvanáct vybraných párů. V zájmu co nejlepšího výsledku se mnozí z aktérů dokonce vzdali
i pravidelné přípravy do školy.
Pro další část večera jsme vymysleli třetí choreografii s názvem LET LÉTY. Tento taneční blok
přiblížil všem přítomným dobu minulého století.
Tanečníci se převlékli do dobových kostýmů, aby
pocit z předvedeného tance byl co nejvěrohodnější
a nejpoutavější.

Po našem posledním vystoupením se zábava
rozjela do časných ranních hodin. Pokud bychom
tento ples měli zhodnotit, tak byl jeden z nejlepších!

MAGICKÉ DIVADLO
Dopoledne 29. února bylo na naší škole opravdu kouzelné. Navštívil nás totiž kouzelník se
svými pomocnicemi a milými účinkujícími, psy.
Děti napětím ani nedýchaly, když najednou zmizela barevná láhev, ve vzduchu poletovaly šátky a
z krabice vylezlo živé morče. V průběhu pořadu
také zdatně asistovali někteří žáci, kteří si sami
vyzkoušeli, co obnáší kouzelnické řemeslo. Všem
se ale také velmi líbili malí pejsci, kteří dokonale
zvládali chůzi po dvou či zdolávali překážky.

ADOPCE NA DÁLKU
Naše škola se zapojila do projektu „Adopce afrických dětí na dálku“. Přispíváme na vzdělání
7 leté holčičky Kadiatou Fialko z Guinei částkou
6 000,- Kč ročně. Žáci 9. ročníků podpořili svým
třetím tancem na plese SRPDŠ tuto záslužnou
akci.
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Osobnosti
BABIČTÍ (9)
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/ žijí. Určitě budeme překvapeni, kolik zajímavých osudů se k nim váže.
P. Zdislav Škrabal
(10. 5. 1910 – 7. 10. 2007)
10. května tohoto roku by se
dožil 98 let P. Zdislav Škrabal.
Připomeňme si zajímavý a nelehký životní osud tohoto významného babického rodáka.
Zdislav Škrabal se narodil v domě s popisným
číslem 149, kde vyrůstal se svými čtyřmi sourozenci. Jeho otec, Antonín Škrabal, zemřel na následky zranění způsobeného střepinou granátu v
roce 1917. Rodiny se již během války ujal strýc
P. Josef Albert Škrabal O. P., který sice nemohl
na dálku vést hospodářství, ale měl velmi kladný
vliv na výchovu a vzdělání dětí. Právě on zajistil
pro Zdislava a jeho bratra Vladimíra místo v nově
zřizovaném dominikánském juvenátu v Praze.
Výuka probíhala na Arcibiskupském gymnáziu v
Bubenči a mezi tamější učitele, jejichž jména jsou
dodnes slavná, patřil například historik a jezuita
Blažej Ráček.
Zdislav Škrabal byl vysvěcen na kněze 5. července 1934 v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Prvním působištěm otce Zdislava se po jeho vysvěcení na kněze stal Místek, kde nejdříve působil
jako kaplan a pak se zde stal i farářem. Nízká životní úroveň obyvatel zdejšího kraje jej motivovala k rozvinutí služby bližnímu v Charitě v Místku
i v okolí. Jeho zásluhou byla například posílána
nadaná děvčata na zdravotnickou školu do Prahy nebo Ostravy, na gymnázium nebo obchodní
školu.
V roce 1950 byl P. Zdislav Škrabal zatčen a nespravedlivě odsouzen k patnácti letům vězení na
Mírově. Na svobodu byl propuštěn v roce 1960,
ale nemohl nastoupit do duchovní správy, proto
až do roku 1968 pracoval v podniku Tesko v Místku. V roce 1969 se stává administrátorem farnosti
Metylovice, ale již v roce 1973 je mu opět odebrán
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státní souhlas k duchovenské činnosti. Poté působí
již jen jako výpomocný duchovní v Otrokovicích,
dále u Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v
Lukově u Zlína, Frýdku a Starém Městě. Dokud to
bylo možné, přijížděl v 80. letech příležitostně do
Babic a kromě návštěvy příbuzných také sloužil
mši v místním kostele, ovšem tajně.
P. Zdislav Škrabal napsal několik vzpomínkových knih zvaných Memoáry a blízká mu byla i
poezie.
Poslední léta prožíval v soukromí v Místku obklopen péčí sester Charity a přátel. Jako nejstarší
kněz Ostravsko-opavské diecéze zemřel P. Zdislav
Škrabal 7. října 2007 a jeho tělo bylo uloženo do
hrobu na hřbitově v Hodoňovicích.
Z tvorby P. Zdislava Škrabala:
PÍSEŇ O CHLEBU
To údiv jímá mne,
když ústy přijímám do těla
malinký drobínek chleba.
Mne údiv i úcta i bázeň protkává,
když v ústa ukládám si
drobounký úlomek chleba –
co se to děje s žilami, skráněmi,
co srdce říká doteku chleba?
Co ústa mají mi tlumočit
z tisíce záchvěvů
v…tajemném nitru?
Však zítra, až k práci zapíská,
však ránem, až vezmu náčiní do ruky,
však v práci, až oheň poddá se úderu kladiva,
teprve pak snad, pak poznám,
pocítím,
co to je, co bylo
když ústa přijala
jednu, dvě, tisíce drobinek
vonného chleba.
Jaro/2008
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Spolky
KALINKA
V neděli 24. 2. 2008 proběhlo v babickém kulturním domě již 3. kolo pěvecké soutěže BABICKÝ
SLAVÍČEK.
Do letošního kola se předběžně přihlásilo 20
dětí, ale ze zdravotních a jiných důvodů zazpívalo
dětí 15. Proto také byly tři pěvecké kategorie sloučeny do kategorií dvou.
Program zahájila krátkým vystoupením děvčata
z Kalinky a potom následovala vlastní soutěž.
V I. kategorii MŠ – 2. třída vystoupilo 9 dětí z
Babic, Kudlovic, Jankovic a Spytihněvi.
Porota, která rozhodovala ve složení: Romana Habartová, Marie Bilíková, Kateřina Polášková, Martina
Palánková a Robert Botek to rozhodně neměla jednoduché. Po společném hodnocení rozhodla takto:
1. místo: Anička Vavrušová ze Spytihněvi
2. místo: Veronika Filípková z Jankovic
3. místo: Kristýna Havlíková z Kudlovic
Poté následovalo pěvecké vystoupení děvčat z Kalinky a pokračovala soutěž II. kategorie, ve které zpívaly děti od 3. do 6. třídy. Tady se taky objevil jediný
zástupce mužského pokolení Filip Remeš z Jankovic.
Jestliže rozhodování v I. kategorii nebylo jednoduché, tady to bylo ještě složitější. Soutěžící byli vyzváni k zazpívání druhé připravené písně.
Ve II. kategorii byla udělena dvě první místa:

1. místo: Adéla Čevelová z Babic a Kateřina Šilhavíková z Traplic
2. místo: Nikola Salvetová z Babic
3. místo: Magda Kociánová ze Spytihněvi
Po odborném zhodnocení zpěvu dětí paní Romanou Habartovou, byly všechny děti odměněny
symbolickým přívěškem slavíčka a oceněné děti
také medailí, které pro ně ve své keramické dílně
vyrobila Jana Šuránková Hastíková.
Myslím, že se nedělní odpoledne velmi vydařilo
a doufám, že příště se nás sejde ještě víc.
Martina Palánková

KALINA
„Kalina má nejlepší fotbalový mančaft“, zněl titulek v
regionálním tisku
Dobrý den s Kurýrem. Loňský rok totiž FS Kalina zakončila prvenstvím ve
fotbalovém turnaji folklórních souborů a získala Pohár
vítězů.
Po velmi příjemné atmosféře na Vánočním vystoupení, kterého se zúčastnili také hosté ze SlovenJaro/2008

ska FS Devín (Bratislava) a domácí DFS Kalinka,
bylo vítězství v turnaji jen „třešničkou“ na dortu za
celkem úspěšným rokem činnosti souboru.
Rok 2008 zahájila Kalina lednovým vystoupením na krojovém
plese ve Spytihněvi.
V současné době se
soubor připravuje na vystoupení v
rámci letních festivalů a slavností
(Dolňácké slavnosti
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v Hluku, Slavnosti vína v Uh. Hradišti aj.) a především na zahraniční zájezd, plánovaný na měsíc
červenec. Na podzim připravuje soubor ve spolupráci s CM Stanislava Gabriela večerní vystoupení
v Babicích. Termín bude ještě upřesněn.
V letošním roce se soubor bude také zapojovat do
grantového řízení na zajištění prostředků na činnost a
materiálové vybavení souboru (Nadace děti-kultura-

sport Uh. Hradiště, obec Babice, FOS ČR, MK ČR).
Velkou novinkou tohoto roku je spuštění nových webových stránek souboru na adrese: www.
soubor-kalina.ic.cz
Těšíme se na společná setkání na našich vystoupeních.
FS Kalina

I důchodci si hrají s panenkami?
Před vánočními svátky připravily děti z mateřské školy nám, babičkám a dědečkům v naší Patnáctce, pěkné pásmo říkanek a písniček. Všechny
nás to potěšilo, ale také přivedlo na nápad, že bychom měli dětem něco připravit na oplátku. Co
však může malé děti potěšit? Snad pěkná pohádka,
či vyprávění třeba o našem dětství, které se od toho
dnešního tolik liší. Přesto si děti rády poslechnou,
jaké hry jsme si hráli, jak jsme se jako děti bavili, ale i to, jak jsme museli rodičům pomáhat prací
přiměřenou našemu věku.
Přišli jsme s nápadem za paní ředitelskou MŠ
Marií Maňáskovou, že dětem připravíme výstavku
hraček.
Připravili jsme ve společenské místnosti několik
desítek menších i velkých panenek s porcelánovými hlavičkami, s krásnými vlnitými vlásky a tvářičkami, jimž dodávala živost velká modrá kukadla.
Každá panenka byla jiná, v nádherných šatičkách
s pěknými doplňky. Aby chlapci nepřišli „zkrátka“,
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byla pro ně připravena sbírka středověkých zbraní.
Rozzářené oči děvčátek a velké zaujetí chlapců,
bylo pro nás zjištěním, že jsme se touto výstavkou
trefili do zájmu dětí, což dokazovaly tím, že si mohly na vše sáhnout, děvčátka panenky pochovat,
chlapci zbraně prohlédnout i vyzkoušet v rukou.
Nakonec se všechny děti s vystavenými předměty
vyfotily.
Na otázku jedné dívenky, kde jsme tolik panenek vzali a kdo si s nimi zde hraje jen odpovídáme,
že jsme si je zapůjčili u svých již dospělých vnuků.
A že každý starý člověk rád vzpomíná na dětství,
tak možná bychom se s nimi někdy i rádi pohráli.
Naše setkání s dětmi bylo krátké, ale my všichni
– babičky a dědečkové jsme se s dětmi potěšili. A
podle výrazu očí dětí jsme vycítili, že se jim výstavka líbila. My jsme pookřáli, také trošku omládli, a
těšíme se, že s mateřskou školou prožijeme ještě
mnohá krásná setkání.
Obyvatelé penzionu Patnáctka
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Tříkrálová sbírka v naší obci
Víte, kdy naposledy letos v zimě bylo opravdu
bílo? V neděli 6. ledna na Tři krále. A vzpomínáte si ještě na koledování Tří králů? Stalo se již
tradicí, že kolem svátku Tří králů vycházejí do našich ulic Tříkráloví koledníci, aby koledovali pro
Charitu. V Babicích opět vyrazilo 7 skupinek po 3
králích s 1 dospělým jako doprovod. Po „povzbuzujících“ zprávách z rádia a televize o tom, jak lidé
budou přispívat méně, protože vše zdražuje a všude
se platí, se vyrazilo s nadějí, že nás lidé nezklamou a
na dobrou věc rádi přispějí. A skutečně! Vybralo se
dokonce ještě o něco víc než loni a to 34 871,50 Kč
(loni 32 304,50 Kč). Děkujeme Vám všem, kteří
nám pravidelně přispíváte, i těm, kteří jste letos
přispěli poprvé, děkujeme Vám, že nemyslíte jen
na sebe, ale rádi přispějete i tam, kde to pomáhá
druhým.
Tříkráloví koledníci

Zahrádkáři
ZO Českého zahrádkářského svazu v Babicích upozorňuje občany, že ve své skříňce zahrádkářů (před
hospodou U Jakuba) vyvěšují každý měsíc i možná dříve signalizaci okresního institutu ochrany rostlin
Uherské Hradiště. Jedná se vždy o postupech při ošetřování stromů, rostlin a zeleniny. Taktéž o používání
ochranných postřiků, hnojiv a o výběrech různých sadbových rostlin.
Tato signalizace bývá obměňována vždy při nových poznatcích rostlin. institutu.
Postřiky i hnojiva vám poskytnou i Zahrádkářské služby Staré Město – tel.: 572 542 656.
Josef Stalzer – předseda zahrádkářů

FAŠANK A BAŇA
V sobotu 2. 2. u nás proběhly v pořadí druhé
Babické končiny. Program začal odpoledne fašankovou obchůzkou po dědině a pokračoval večer
taneční zábavou s pochováváním basy. Průvod, čítající 55 masek, se vydal z Obecního úřadu na svou
pouť vesnicí doprovázený také redaktorkou Českého rozhlasu. Jak se již stalo tradicí, šlo se ke starostovi, kde proběhla malá slavnost - křest zbrusu nového, historicky prvního, obecního praporu. Zároveň
s touto relikvií byly veřejnosti představeny i nové
fašankové rekvizity - šavla, kanón a první babický
medvěd (vloni byl půjčený). Poté se, „fašančáré“
vydali po své oblíbené trase Záhumení – Sadová
Jaro/2008

– Chalůpky – Nová – Zahradní – Sůhrady – Cerony - Nábřeží obšťastnit a potěšit své spoluobčany.
Menším zklamáním byl opět přístup velké většiny
babičáků k této obnovené tradici tzn. naprostá ignorace. Naopak nás velmi potěšili naši ,,staří, dobří
známí,“ přátelé a kamarádi, kteří nám otevřeli dveře a podpořili nás. Patří jim naše upřímné poděkování. Večer, za skromné účasti návštěvníků (i když
to bylo zadarmo), program pokračoval v kulturním
domě nefalšovanou vesnickou tancovačkou s lidovou tombolou. Kdo přišel - nelitoval. Kromě zábavy se totiž v průběhu pochovávání basy servíroval
,,průřez klíčovými událostmi ze života vesnice“ za
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celý rok. Všem přímým účastníkům i návštěvníkům fašanku - ještě jednou vřelé díky!
Na závěr poznámka: na večerní zábavě byly ukradeny dva bezdrátové mikrofony v hodnotě 10.000 Kč.
Naše sdružení Baňa vybralo na svých akcích v loňském roce (fašank, otvírání cyklostezky) 7.000 Kč.
Z toho polovina padla na pořízení rekvizit na fašank (zmiňovaný prapor, kanón, medvěd, šavle).
Pro někoho kraviny, ale nás jejich zhotovení stálo spoustu práce a starostí (brigádnických hodin)
a mají několikanásobně větší hodnotu. Druhou
polovinu - 3.500,- Kč jsme zcela spontánně a automaticky předali, hned při otvírání cyklostezky,
huštěnovské starostce na konto smrtelně nemocné
Barborky Wolfové (pro zasvěcené – daří se jí dobře). Z uvedeného výčtu je zřejmé, že když Baňa
,,vybírá“ peníze, tak to není na chlast a cigarety (jak
jsme slyšeli), ale je to na věci rozumné. Proto chceme onomu dotyčnému zloději mikrofonů vzkázat,
že má pořád možnost věci anonymně vrátit, tím
spíš, že fungují jen ze zesilovačem, který máme my.
V opačném případě bude letošní výtěžek 4.500 Kč
jen první splátkou způsobené škody. A vám ,,nor-

málním a slušným“ vzkazujeme: moc si vážíme
toho, že podporujete naši snahu - dělat v Babicích
něco dobrovolně a zadarmo. Potěšující je, že se k
nám přidávají další a další, všech věkových kategorií, které považujeme za ,,rodinné stříbro“ Babic,
to pravé ,,zdravé jádro“ a hlavně velký potenciál do
budoucnosti!
Takže nashledanou na dalších akcích Baně a za
rok na Babických končinách!
členové sdružení Baňa

Vyjádření firmy BARTEK ROZHLASY:
Bezdrátové mikrofony, které jsou příslušenstvím bezdrátového řečnického systému DAS100WCD,
jsou samostatně nepoužitelné. Každý tento mikrofon pracuje na určité frekvenci. Pokud by tento mikrofon měl opět pracovat, musela by si daná osoba od naší firmy dokoupit přijímač a mikrofony spárovat (dle
dané frekvence). Až po tomto kroku by tyto bezdrátové mikrofony byly funkční.

Kapela THE MOOD, Have A Nice Day Crew
S novým rokem přinášíme novinky ohledně naší
kapely. Chtěli bychom poděkovat panu starostovi
Maňáskovi za velkou podporu v loňském roce.
Ať už za poskytnutí prostorů kulturního domu ke
zkoušení, pořádání HAND koncertů, nahrávání,
tak za celkovou vstřícnost, které si moc vážíme.
V současné době dokončujeme materiál určený
k nahrávání nového full time cd. Nahrávat budeme
přímo v místě, kde zkoušíme, tedy na pódiu kulturního domu s našim zvukařem Robertem Slezákem.
Ten se postaral o zvuk i předchozího alba Cupid
in your pump. Domlouváme několik koncertů na
letních festivalech i v klubech v ČR i Rakousku.
Těšíme se na rakouský Open Air Kriehmuehle nedaleko Linze, kde se před dvěma lety prezentovastrana 20

la další česká kapela Sunshine. V jednání je stále
tour do Švédska a Německa. Ve Švédsku bychom
rádi odehráli pár koncertů s našim kamarádem
Christofferem Strandhem, který se svojí kapelou
Chris Beach (www.myspace.com/chrisbeachband)
nahrál cd „FIXA DITT EGET HUS INNAN DU
MÅLAR OM ANDRAS“. Na albu je píseň, kterou
nazpíval Aleš Gajdošík a můžete si ji poslechnout
na zmiňované myspace adrese.
Další počin, na který se už moc těšíme, bude natáčení videoklipu. Máme už několik námětů a teď
zbývá realizace. Opět nám s tím pomůže náš všestranný guru Robert Slezák. Takže v letošním roce
nás čeká spousta práce.
Zbývá jen shrnout rok předchozí. Odehráli jsme
Jaro/2008
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několik kvalitně obsazených koncertů. Například
v Jihlavě na Mezinárodním festivalu dokumentárního filmu s kapelou Please The Trees, v Praze se
švédskou kapelou The Cut City, letní festivaly Beseda u Bigbítu v Tasově, Festiválek v Rudimově nebo
zážitkem pro nás byl koncert přímo na malebném
hradě Loket. Spolupracujeme se spřátelenými kapelami Landmine Spring (Strakonice) a OTK (Praha). Obě kapely využili zvukově perfektního prostředí pódia kulturního domu. Landmine Spring
zde natočili videoklip, který můžete vidět na: www.
myspace.com/landminespring
OTK je pražská formace složená z vynikajících
muzikantů. Za zmínku stojí i fakt, že za své album
Sona a kuva obdrželi cenu Akademie populární
hudby - Anděl v kategorii alternativa za rok 2003.
Mezi její členy patří velmi uznávaný zvukař Ondřej
Ježek, který pracoval na zvuku k několika filmům
(Smradi), v jeho nahrávacím studiu jáMOR nahrávají přední české kapely. V létě kapela natočila
v místním kulturním domě materiál pro nové album, které je v dokončovací fázi.
Těsně před Vánocemi jsme byli pozváni do Českého rozhlasu 4, Rádia Wave. Ve dvouhodinovém
pořadu Václava Havelky – Natural Bridge jsme
uvedli několik skladeb ze všech našich doposud
vydaných alb, popovídali jsme si o všem co se točí
kolem kapely a zejména pak o Have A Nice Day
Crew – HAND koncertech, které pořádáme na
KD v Babicích. Byla to příjemná tečka za loňským
rokem.www.themoodmusic.com, www.myspace.
com/themoodmusiccom, www.bandzone.cz/themood
HAND CREW tvoří Kristýna Mlčáková a Aleš
Gajdošík a za pomoci dobrých kamarádů pracu-
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jeme na tom, aby si náročnější milovníci nezávislé
hudby přišli na své. HAND koncerty jsme začali organizovat již v roce 2002 a dnes jich máme na kontě
téměř třicet. Přijíždějí sem kapely z celé Evropy i
Ameriky (Švédsko, Rakousko, Španělsko, Chorvatsko, Polsko, USA, Francie). Snažíme se sem přilákat
kapely, na které bychom museli jet do Prahy ne-li
ještě dál. Jedná se o kapely z nezávislé scény /independent/, proto ta zkratka indie. Zahraniční kapely
jedou celoevropské tour po velkých městech jako
je Paříž, Vídeň, Hamburg, Milán, Madrid a mezi
nimi nechybí Babice! Většinou jsou Babice jedinou
zastávkou v ČR. Některé kapely se sem dokonce
vracejí a moc rády. Líbí se jim tady domácí atmosféra, dobrý zvuk a lidé. Koncerty děláme na d.i.y.
platformě (d.i.y.=do it yourself=udělej si sám) což
znamená, že se o všechno ohledně koncertů staráme sami. Nemáme žádné sponzory, ze vstupného
musíme zaplatit garanci kapelám, ubytování, jídlo,
kopírování letáků, pronájem KD. Častokrát to jsou
velmi prodělečné akce, ale moc dobře víme jaké to
je, když kapela nedostane to, co má slíbeno, takže
šaháme do svých kapes.
Jsme si vědomi toho, že propagace HAND koncertů není naše silná stránka, tudíž pokud by nám
někdo s tím měl chuť pomoci, budeme jen rádi.
Mrzí nás, že lidi nepřijdou ve větším počtu. Na
druhou stranu si postupem času řeknete, jestli to
není paráda vidět v bezprostřední blízkosti ikony
nezávislé hudební scény a ještě kousek od baráku:
HAND koncerty mají specifickou atmosféru.
Odehrávají se jen na pódiu za zataženou oponou, kde lidé stojí na stejné úrovni s kapelou, takže
ten kontakt je opravdu nejbližší jaký může jen být.
Energie proudí, v tlumených světlech obývákových
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lamp se mihotají spokojené úsměvy návštěvníků.
Lidé můžou kdykoli prohodit pár slov s hudebníky,
mají možnost zakoupit si od nich cédéčka, desky,
placky, trička, tak jak je u kapel z USA zvykem, že
si s sebou vozí svůj merch /“obchůdek“/. Nezveme
sem jen zahraniční kapely. Většinou je to tak, že
sem přijede jedna zahraniční kapela a k tomu přizveme ještě českou.
Ty jsou hodně překvapeny, když přijíždějí do
Babic, že tady mají hrát…..vždyť je kolem spousta
klubů a míst na hraní, ale Babice mají své kouzlo.
Potvrzuje to i fakt, že sem přijíždějí fandové až ze
Zlína, Brna, Ostravy, Kopřivnice i Slovenska.
Tímto také chceme poděkovat všem pravidelným návštěvníkům HAND koncertů v Babicích za
podporu nezávislých umělců. Doufáme, že se sem
kapely budou i nadále rády vracet, aby rozdáva-

li radost a energii stále více lidem v našem okolí.
Informace o plánovaných koncertech najdete zde:
www.themoodmusic.com/handcrew.html 10.3.08
- KD - FUO /Německo/, Voodooyoudo?/Brno/
24.4.08 - KD - POLITE SLEEPER/USA/, My
Dead Cat/Brno/
Kristýna Mlčáková /themood@seznam.cz/

FOTBALOVÝ KLUB FC BABICE
,,Do boje o postup!“
Babický fotbalový klub po dobu zimní přestávky nezahálel. Všechna mužstva, včetně ,,starých
pánů,“ zahájila po skončení podzimních bojů
zimní přípravu v tělocvičně základní školy. Díky
pochopení ze strany vedení školy a díky podpoře
Obecního úřadu se fotbalisti začali už od listopadu
připravovat ve velmi dobrých podmínkách, které
prospěly hlavně mládežnickým týmům.
Nejmladší tým přípravky (ročník 1997 a mladší), který je po podzimu na 3. místě okresní soutěže
sk. A, měl dlouhou pauzu zpestřenu halovým Vánočním turnajem v Hluku. Kluci vytvořili společný
tým se Spytihněví a překvapivě tento silně obsazený turnaj vyhráli!
Náš oddíl reprezentovali: Michal Bartoň, David
Bartoň, Jakub Tománek, Jiří Čevela, Martin Zelený,
Petr Lukáš a Radim Lukáš.
V souvislosti s přípravkou chceme znovu pozvat
děti (i předškolní), které mají zájem o fotbal, na naše
tréninky - každý čtvrtek od 16:00 hod. na hřišti!
Mužstvo žáků (po podzimu šesté) trénovalo v
tělocvičně 2 x týdně pod vedením Emila Horníčka
a výborná docházka na tréninky dokládala zájem
o fotbal u této věkové kategorie. Příprava bude letos obohacena 3denním herním soustředěním v
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Újezdci u Osvětiman.
Dorostenci i muži se připravovali 2 x týdně v tělocvičně pod vedením Marcela Litoše a s příchodem příznivého počasí se tréninky přesunuly na
hřiště. Hráči absolvovali v termínu 14.-17. února
zimní soustředění ve Vizovicích zaměřené na nabírání fyzické kondice. Tato akce byla dobrovolná
v rámci pracovních i rodinných možností a kluci si
navíc náklady hradili z vlastní kapsy. Proto je účast
dvanácti hráčů velmi solidní.
Zvláštní kapitolou v našem klubu jsou ,,staří
pání“ - hráči nad 35 let. Už několik let se pravidelně scházejí každý pátek na fotbálek, jezdí na zimní soustředění a svým elánem, chutí a přístupem k
fotbalu často předčí své mladší kolegy.
Celá příprava směřovala k jedinému cíli a tím je
u mužů vítězství v základní třídě a postup do okresní soutěže! Po podzimu mužstvo figuruje na 2. místě
tabulky s jednobodovou ztrátou na vedoucí Podolí
a jiný cíl s ohledem na postavení v tabulce, posílený
kádr a kvalitní přípravu si ani dávat nemůžeme!
Proto chceme pozvat Vás, fotbalové fanoušky, na
naše jarní zápasy. Budeme spoléhat i na Vaše hlasivky a Vaši podporu! Takže společně - ,,Vzhůru do
boje!!!“
Jaro/2008
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Rozpis mistrovských zápasů FC Babice - jaro 2008
Muži - Základní třída sk. A:
Ne
6.4. 16.00 Babice
Ne 13.4. 16.30 Podolí
So 19.4. 14.00 Jalubí ,,B“
Ne 27.4. 16.30 Babice
So
3.5. 16.30 Uh.Ostroh ,,B“
Ne 11.5. 16.30 Babice
So 17.5. 16.30 Mařatice ,,B“
Ne 25.5. 16.30 Babice
Ne
1.6. 16.30 Medlovice
Ne
8.6. volno
Ne 15.6. 16.30 Stříbrnice
Dorost - Okresní přebor:
So 29.3. 16.00 Bílovice
So
5.4. 16.00 Babice
Ne 13.4. 14.00 Topolná
So 19.4. 16.30 Polešovice
So 26.4. 16.30 Babice
So
3.5. 14.00 Tupesy
Čt
8.5. 14.00 Babice
Ne 11.5. volno
So 17.5. 14.00 Boršice
So 24.5. 16.30 Babice
So 31.5. 16.30 Nedakonice
So
7.6. 16.30 Babice
Ne 15.6. 14.00 Vlčnov

-

Jankovice
Babice
Babice
Košíky
Babice
Tupesy ,,B“
Babice
Částkov
Babice

-

Babice

-

Babice
Kostelany
Babice
Babice
Bánov
Babice
Ostr.Lhota

-

Babice
Šumice
Babice
Havřice
Babice

Žáci - Okresní soutěž sk. A:
So
5.4. 13.30 Babice
Ne 13.4. 10.00 Topolná
Ne 20.4. 10.00 Nedachlebice
Ne 27.4. volno
Ne
4.5. 10.00 Kudlovice
Ne 11.5. 14.00 Babice
Ne 18.5. 14.00 Huštěnovice
So 24.5. 14.00 Babice
Ne 1.6.
14.00 Kněžpole
So 7.6.
14.00 Babice
Ne 15.6. 10.00 Bílovice

-

Jankovice
Babice
Babice

-

Babice
Sušice
Babice
Traplice
Babice
Mistřice
Babice

Přípravka - Okresní soutěž sk. A:
So 12.4. 14.00 Březolupy
So 19.4. 14.00 Babice
So 26.4. 14.00 St.Město
So 3.5.
14.00 Babice
So 10.5. 14.00 Jarošov
So 17.5. 14.00 O. N. Ves
So 24.5. 14.00 Babice
So 31.5. 14.00 Zlechov
So 7.6.
14.00 Babice
So 15.6
14.00 Babice

-

Babice
St.Město
Babice
Zlechov
Babice
Babice
Březolupy
Babice
Jarošov
O.N. Ves

Z důvodu rekonstrukce hřiště odehrají domácí
zápasy muži ve Spytihněvi, dorost žáci v Kudlovicích.

Mužstvo mužů FC Babice:
dole ležící Fusek I., zleva: Horníček E.- trenér, Stojaník F., Němec
M., Věrný J., Lahola T., Gottwald
J., nahoře zleva: Poisel A., Horníček D., Maňásek Z., Körber S.,
Bohun T., Mudroch K., Lekeš O.,
Lahola M.

Jaro/2008
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Z historie
BABICKÝ MÍSTOPIS (2)
Na toulkách Babicemi se tentokrát zastavujeme
v Ceronském dvoře, který je součástí Ceron a který
je opravdu zvláštním útvarem.
„Ráda tam zajdu, třeba při večerní procházce.
Ceronský dvůr na mě dýchá svou atmosférou časů
předešlých a milým poklidem,“ vyznává se jedna z
babických obyvatelek. O svém mládí prožitém na
Ceronském dvoře nám vyprávěl František Káňa,
který se tam narodil. „Tehdy tam bydleli Jurákovi,
Šohajkovi, Čevelovi, Fuskovi, Varmužovi, Pešlovi,
Večeřovi, Grebeňovi, Škrabalovi, paní Fusková a
my,“ vzpomíná. „Ke každému domu patřil chlév a
většinou i stodola. Chlévy byly uprostřed dvora a
volně přístupné všem. Za stodolama bývala humna. Většina těchto stodol bývala dřevěných. Pro nás
děcka (bývalo nás tam osmnáct) byl Ceronský dvůr
hotovým rájem. Těch schovek v jeho zákoutích…
Anebo v zimě, když napadlo hodně sněhu, vzal
strýček Čevelů saně, my děcka jsme mu pomáhaly na ně nakládat sníh, a ten se vyvážel k ceronskému potoku.“ Při povídání jsme se dozvěděli, že
každý dům měl svou raženou studnu (většinou v
kuchyni) a voda z těchto studní byla vynikající. Ke
studním pan Káňa dodává: „Moje stařenka Maňásková vzpomínala, že její tatínek dělával zednickou
v Rakousku, kde viděl jak se takové studny razí, a
byl prvním, který ji tady tímto způsobem udělal.“
Ceronský dvůr měl i společnou studnu (před Jurákovým, nyní tam bydlí Vlčkovi), která byla kopaná.
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Typické pro domy v Ceronském dvoře bylo klenutí
a až metr tlusté zdi. Tradovalo se, že domy vznikly
z ovčína, který Cerroni rozdělil svým poddaným.
Pravděpodobně jde o ústní verzi vážící se ke vzniku Ceronského dvora a předávanou z pokolení na
pokolení. Z písemných historických pramenů se
dovídáme, že osady vznikaly tam, kde již dříve stávalo několik stavení nebo dvůr. Parcelací babického dvora vznikla v r. 1786 ves. Název dostala po
uherskohradišťském rodáku Janu Petru Cerronim,
komorním sekretáři komise pro správu zabraných
církevních statků při Moravskoslezském guberniu
v Brně, který spravoval statky zrušeného velehradského kláštera. J. P. Cerroni byl také velkým znalcem moravských dějin.
Dvůr byl rozdělen mezi 24 kolonistů, z nichž
každému bylo dáno po 10 měřicích. K nové hospodě bylo připojeno 11 měřic a rozličným osobám,
obývajícím dvůr, bylo dáno 26 měřic. Obyvatelstvo
tvořili drobní zemědělci a dělnictvo, které v druhé
polovině 19. století odcházelo za prací do Vídně a
do Brna. Od roku 1919 se stala osada Cerony místní částí obce Babice.
Za připomínku stojí, že od roku 1820 mají Cerony i svou vlastní pečeť: ze šikmo křížem šrafované
půdy na levé straně vyrůstá nízký košatý strom, v
pravé polovině radlice a nad stromem nepravidelná šesticípá hvězda.
Jaro/2008
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„Do Ceronského dvora jsme chodili rádi hrkat
na Velikonoce. Nikde hrkače nezněly tak „krásně“ jako pod kolňú – tedy pod klenutým vchodem
do dvora,“ vzpomíná jeden z dnešních babických
padesátníků. Zdá se, že Ceronský dvůr si oblíbily
všechny generace. Přejeme jeho současným i budoucím obyvatelům, ať se jim v tom příjemném
koutě Babic žije poklidně a příjemně. A Ceronskému dvoru popřejme, aby si zachoval svůj ráz a aby
nezanikl pod stavebními úpravami, které by se tam
nehodily.

Z kroniky roku 1953
Obcí vede Pomoravská silnice a z estetického
stanoviska je nutno dbát o pěkný vzhled obce. Bohužel při vstupu do Babic vítá každého na Ceronech „Žabárna“. Bývala tu kdysi u Sušického potoka zapáchající louže, kterou zavezla Fruta. Pak
se toto místo stalo oblíbeným smetištěm, na které
kdekdo sypal popel, vyhazoval staré hrnce, sklo atd.
O úpravu se zatím nestará nikdo. Další „ozdobou“
Ceron je Sušický potok, kde zahnívající odpadky
Fruty v letním období šíří nepěkný zápach. Na Křivé straně je to „Luža“, která bývá v létě semeništěm
komárů, dokud nevyschne. Jen několik občanů má
před domy záhony květin. Květinové zahrádky má
téměř celé Záhumení a Souhrady. Bude nutno přesvědčit občany, aby si upravili okolí svých domů.

Pravou a nejkrásnější ozdobou obce jsou nespočetné kvetoucí ovocné stromy.

Vzpomínky na staré časy

Boží tělo s družičkama je asi z
roku 1933. Je to prostor za kostelem.
Žena vedoucí děvčátka je paní uč.
Vaďurová. Dům zleva je stavení Kučerovo, kde bývaly „výlety“ a vedle je
kovářství Snopek.

Jaro/2008
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Inzerce
JSME TADY PRO VÁS
Potřebujete momentální nebo
trvalou pomoc při zajištění chodu vaší domácnosti (úklidu, praní, nákupu apod.), dovozu jídla,
doprovodu k lékaři? Rádi vám i
vašim blízkým pomůžeme. Jsme
schopni pomoci všem starším či
invalidním osobám i v celé řadě
dalších věcí, které jim usnadní
život.
Neostýchejte se a obraťte se
na Pečovatelskou službu Babice,
která má sídlo
v DPS Babice č. p. 594,
Marie Dostálková, Alena Lesová.

Motosport klub
Uh. Hradiště
vás srdečně zve na

VI. ročník
Slováckého okruhu
– závod historických
silničních motocyklů,
který se koná ve dnech 10. a
11. května 2008.
Zároveň upozorňujeme na
uzávěrku silnice I/55
v těchto dnech
a to od 8:00 do 21:00hod.

Zahradnictví Batůškovi Kudlovice
Vám nabízí květiny pro radost do vašich oken, zahrádek a zahrad,
do nádob i do volné půdy.
Otevřeno od 1. března
od pondělí do pátku od 8.00 - 12.00 a od 14.00 – 17.30,
v sobotu 8.30 -12.00.
Ze sortimentu nabídky lze vybrat:
macešky v různých barvách a velikostech květů, široký sortiment balkónovek, rozmanitý
sortiment trvalek na zahrádky, do nádob i na hroby, nenáročné okrasné trávy a kapradiny,
vysázené nádoby a truhlíky vlastní nebo vámi donesené

Kontakt:
Jiří a Radka Batůškovi, Kudlovice 327
Tel.: 603 980 980, 603 231 459
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Rádi vám pomůžeme.
Dostali jste se do situace, kdy
potřebujete na přechodnou dobu
zapůjčit invalidní vozík, hole, přenosnou WC židli, sedátko do vany
apod.? Pak jsme tady pro vás a uvedené pomůcky vám můžeme zapůjčit. Informace vám budou podány
v kanceláři Domu s pečovatelskou službou v Babicích v pracovní dny
v době od 8.00 do 10.30 hodin nebo na telefonu 724 149 246.

Příjemné prožití
velikonočních svátků
přeje
redakční rada
zpravodaje.
Jaro/2008
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STALO SE...

26. prosinec 2007 - Štěpánské
bruslení na Dvojce

27. prosinec 2007 - Předsilvestrovský večírek na Patnáctce

29. prosinec 2007 - Svařákový
pochod kolem Babic pořádaný
SRPDŠ

2. 2. 2008 - Babické končiny - fašankový průvod obcí, křtění vlajky BANI, pochovávání basy a končinová
zábava

31. prosinec 2007 - Silvestr a vítání nového roku 2008 před OÚ

16. 2. 2008 - Společenský ples
SRPDŠ s předtančením žáků 9.
tříd.

24. 2. 2008 - Babický slavíček

3. – 7. 3. 2008 – Prázdninové
hraní v knihovně – návštěva v
ZOO Lešná
7. – 8. 3. 2008 – Humanitární
sbírka

Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 470 ks.
Redakční rada: Bronislav Hrdina, Zoja Chodúrová, Marie Šuranská, drobné kresby Iva Bičanová.
Babický zpravodaj najdete na internetové adrese: www.babice.eu, e-mail: zpravodaj@babice.eu
Grafická úprava a tisk: Vydavatelství Petr Brázda, Břeclav

strana 28

Jaro/2008

