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Jarní když sluníčko začne svítat,
sněženky na louce můžeme vídat.
Máme radost z toho kvítí,
a že nás sluníčko bude hříti.
Louky zas rozkvétat budou stále,
petrklíč, sasanka a tak dále.
Dám kytičku pro maminku,
voňavou natrhám konvalinku.
Budeme se radovat všichni spolu,
vrátí se vlaštovky zpátky domů.
Obalí se stromy květem,
veselé písničky letí světem.
A.K.

OÚ informuje
Spolky
Z historie
Stalo se
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Usnesení ZO
Zastupitelstvo obce dne 14. 12. 2006 schválilo:
1. Finanční výbor ve složení: Z. Gajdošík – předseda, Ing. Pjevič, M. Černušková a kontrolní výbor ve složení – Mgr. Belantová – předseda, Ing.
Kraváček, J. Palánková, I. Vašátová, Z. Juráňová.
2. Změnu č. 14 ÚPN SÚ Babice
3. OZV 4/2006 O vyhlášení závazné části změny
č. 14 územního plánu sídelního útvaru Babice
4. Zadání územního plánu obce Babice
5. OZV 5/2006 kterou se mění OZV č. 1/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Úpravu rozpočtu
7. ZŠ převod částky 98 952,50Kč z provozních
prostředků na částku pro investice
8. Rozpočtové provizorium na rok 2007. Čerpání výdajů v měsíci lednu a únoru ve výši 2,5mil
Kč. Pro příspěvkové organizace: ZŠ 500 000,-Kč,
MŠ 80 000,-Kč
9. Odkoupení pozemku p. č. PK 1344/2 o výměře 2482m2 v k. ú. Babice za cenu 33 230,-Kč
10. Odkoupení pozemků p. č. PK 663/2 o výměře 285 m2 a p.č. PK 664/1 o výměře 543 m2
v k.ú. Babice za cenu 41 400,- Kč
11. Prodej pozemku p. č.658/4, o výměře 260 m2
v k. ú. Babice Ředitelství vodních cest Praha Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, IČO 67981801
za úřední cenu
12. Odměny členům zastupitelstva a předse-

dům komisí RO
13. Delegování starosty na jednání valného
shromáždění DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
14. Dodatek stanov a Dodatek č. 1 smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
řece Moravě
15. Delegování starosty a místostarosty na valných hromadách, v nichž má obec majetkovou
účast dle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 84 odst.
2g (Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Česká
spořitelna, a.s.)
Zastupitelstvo obce dne 15. 2. 2007 schválilo:
1. Členství obce Babice v občanském sdružení
Severní Chřiby a Pomoraví na základě § 84 odstavce 2 písm. p zákona o obcích 128/2000 v platném znění
2. OZV č. 1/2007 O spalování suchých rostlinných materiálů
3. Hospodaření obce za rok 2006
4. Rozpočet obce na rok 2007
5. Odměny předsedům výborů a komisí
6. Převod výnosu MŠ ve výši 3 685,33Kč do rezervního fondu
7. Převod výnosu ZŠ ve výši 113 047,-Kč a to:
do fondu odměn 45 200,-Kč a do rezervního
fondu 67 847,-Kč

Aktuální
•

•
•
•
•

www.babice.eu – webové stránky obce. Chcete vědět co je nového v Babicích? Zajímá vás, o čem
jednalo zastupitelstvo? Chcete si prohlédnout fotografie z akcí, které v obci proběhly, rádi byste
něco vzkázali svým spoluobčanům? To vše (a ještě více) najdete na internetových stránkách obce,
které jsou pravidelně aktualizovány. Takže i v případě, že budete mimo Babice, budete je mít jako
na dlani. Pokud nemáte přístup k internetu, nezapomínejte, že babická knihovna vám tuto možnost nabízí a je škoda ji nevyužít.
vaše názory, připomínky lze posílat na e-mailovou adresu babice@uh.cz, zpravodaj@babice.eu
Pohlednice Babic – jsou k zakoupení na OÚ a v prodejně U Kopřivů
Staré fotografie obce, lidí, dožínek, velikonoc, hodů, jízd králů, spolků, pozvánky – prostě všechno,
co se týká života v naší obci – můžete stále nosit k okopírování na obecní úřad. Všem, kteří tak
učinili, ale i těm co teprve přijdou, mockrát děkujeme.
uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 18. 6. 2007 a to je tedy termín, do kdy můžete posílat své příspěvky.
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Rozpočet 2007/tis
Příjmy
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 povol. vj. a sjezdu MK
popl. za prov. VHP-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)
podporované bydlení
inv.dotace od obce Sušice-ČOV
zasílání podkladů SVaK
pronájem kanalizace a ČOV
nařízený odvod odpisů ZŠ
kultura
příjmyza posk.služeb
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
Příjmy z posk. služeb-Cyklostezka
pronájem hrobového místa
pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z prodeje pozemků
sběr a svoz komunálních odpadů
příjmy-SDH
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z fin.oper.
rozpočtové příjmy celkem
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2700
300
154
2850
4400
250
561
9
9
3
240
164
960
24
606
354
25
3400
28
5
196
422
100
10
4
6
60
75
80
261
2
30
5
30
226
100
80
10
30
18769

Výdaje
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
pitná voda
odvádění a čištění odp. vod
předškolní zařízení
základní škola
neinv.dot.obcím+odpisy
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
zájm.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.
převody vlastním fondům v rozp.
finanční vypořádání z minulých let
nařízený odvod
splátky -reg. rozvoj-KU
uhrazené splátky půjček-ČOV
rozpočtové výdaje celkem

170
615
88
337
2500
560
2190
422
404
456
100
40
54
33
70
108
55
100
206
270
187
260
4360
950
800
10
100
210
992
1822
60
25
3
52
550
1013
20172

Rozpočet je schodkový a rozdíl bude hrazen z
výsledku hospodaření minulých let.
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Knihovna
Čtvrteční večery v knihovně
Večer první
25. ledna se poprvé sešli milovníci četby
v knihovně, aby se podělili o své knižní zážitky,
povyprávěli si o nejoblíbenějších autorech či své
nejmilejší knize. Bylo to v rámci nově založených
Čtvrtečních večerů v knihovně. Na první setkání
přišly sice jen tři čtenářky, ale neodradilo je to.
Své setkání by chtěly obohatit vernisáží výtvarných děl místních občanů. Výstavy budou instalovány v prostorách knihovny.
První letošní výstavu tady měla paní Ivana Bičanová z Nábřeží č.p. 505. Tato brněnská rodačka se do Babic přistěhovala roce 2001. V dětství
navštěvovala Lidovou školu umění a po absolvování střední školy vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Paní Bičanová maluje, kreslí,
vyšívá pro svou radost a potěšení svých přátel.
Na výstavce se prezentovala převážně obrazy
malovanými temperami a zachycujícími krajinu v okolí Babic malovanou v různých ročních
obdobích. Vesele a svěže působily rovněž obrazy
s motivy květin. Ivana Bičanová přispívá od loňského roku drobnými kresbami i do Babického
zpravodaje a je autorkou dvou příležitostných
razítek, které obec používá při své prezentaci
a propagaci. Na jednom z nich je vyobrazen babický kostel svatého Cyrila a Metoděje a na druhém nově zbudované přístaviště na Baťově kanále. Výstava byla zahájena 6. února a ukončena
22. února. Pořádat podobné výstavky v knihovně
je dobrý nápad, protože návštěvníků knihovny je
hodně, a tak si každý z nich prohlédne i vystavená díla.

Jamese Wallera, Traplice, která je prací kolektivu
traplických rodáků a četlo se z díla Roberta Fulghuma. Čtenářky probraly i tak zvanou ženskou
literaturu (např. věnovanou výchově dětí), které je
v současnosti na knižním trhu opravdu dostatek.
Tento večer byl poněkud slavnostnější, protože Ivana Bičanová ukončila svou výstavku, kterou navštívilo poměrně dost zájemců a která se hodně líbila.
Závěr večera byl věnován rovněž této amatérské výtvarnici. Vyprávěla o tom, jak se k malování dostala a jak má ráda krajinu kolem Babic,
obzvlášť ji fascinuje podzim, který zachytila na
několika svých dílech.
Knihovnice pozvala přítomné na příští setkání, které se uskuteční až v měsíci dubnu, protože
březen je věnován v knihovně dětem a tradiční
akci Březen – měsíc internetu a knihy. Čtenářky
se také dohodly, že Čtvrteční večery v knihovně budou probíhat druhý čtvrtek v měsíci. Takže
příští by měl patřit další výstavě a dalšími amatérskému autorovi. Tentokrát by to měl být Jan
Mráz ml. ze Zahradní ulice, jehož velkou vášní je
fotografování.

Večer druhý
Druhý Čtvrteční večer v knihovně připadl na
22. února. Tentokrát přišlo už čtenářů – vlastně
čtenářek – více. Každá ze čtenářek se podělila
o zážitky, které jí přináší čtení nejoblíbenější
knihy, a některé si ji i přinesly. Tak se diskutovalo nad knihami: Madisonské mosty od Roberta
strana 4
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Prázdninové hraní v knihovně
Celý týden o jarních prázdninách byla knihovna plná dětí. Již po třetí paní knihovnice, za vydatné pomoci paní Mileny Mikulkové, připravila
Prázdninové hraní v knihovně. Vždy dvě hodiny
dopoledne a dvě až tři hodiny odpoledne si děti
v knihovně hrály různé společenské hry, vyráběly berušky a masky z barevného papíru, lepily
ozdobné krabičky, učily se zabalit knihu do folie
a ti menší si mohli kreslit. Ve středu, v rámci otevření putovní výstavy Z dětství i jinak V. Čtvrtka
z knihovny B. B. Buchlavana, si děti připomněly
život a dílo pana V. Čtvrtka besedou Kouzelný
mlýnek aneb Kterak Vašek Cafourek k pohádkám
přišel. A v pátek děti, některé i se svými rodiči
nebo prarodiči, navštívily ZOO Olomouc na
Svatém Kopečku.

Výlet do ZOO Olomouc
Konečně je tu den s velkým D. Babická knihovna
každý rok pořádá nějaký zájezd. Tentokrát jsme
jeli do ZOO na Svatý Kopeček v Olomouci. Cesta tam trvala zhruba hodinu a půl, ale ubíhala
rychle. Autobus nejel ani pomalu ani moc rychle, takže jsme si mohli vše kolem pečlivě prohlédnout. Nejvíc mě zaujala stará parní lokomotiva
v Přerově, která bohužel už nejezdila, byla tam
jen na výstavu. Když jsme se dozvěděli, že Olomouc je brzo za Přerovem, už jsme se nemohli dočkat. Autobus zastavil na parkovišti u restaurace
Fojtství, vystoupili jsme a paní knihovnice nám
vše ochotně vysvětlila. Chvíli jsme šli do kopečka
podle ukazatelů s nápisem ZOO. Když jsme vešli vstupní bránou dovnitř, chvíli jsme zůstali stát
a dívali se kolem, všechno bylo tak velké a krásné. Hned ze začátku nás přivítalo kozí mečení. Jak
Jaro/2007
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jsem uviděl cestičky a různé pěšinky docela jsem
se bál, že se někde ztratíme. První jsme šli do pavilonu opic a hned mě strach přešel, tolik veselých
a skotačivých, malých i velkých zvířátek, vše jsme
si vyfotografovali a pokračovali v prohlídce ZOO.
Trochu dál nás bleskurychle zpozoroval bystrý
rys ostrovid a následoval další pavilon, tentokrát
patřil plazům. Tichá atmosféra působila klidně,
pečlivě jsme prohledávali každé terárium, protože
živočichové v nich byli zamaskovaní a málokdo je
našel. My jsme teda v listí a různých větvičkách
našli: krajtu královskou (had), varana velkého
(velká ještěrka) a gekončíka (ještěrka). Hned vedle
pavilonu jsme přešli na terasu, kde byli vidět žirafy, čápi a supi. Malá voliéra se stromem uprostřed,
kousek od výběhu žiraf, která byla plná huňatých
a stále se pohybujících nosálů, nás zaujala, pozorovali jsme, jak si spolu hrají a kočkují se. Vtom
jsme nad sebou uslyšeli šum křídel, rychle jsme se
podívali nahoru, byl to čáp z výběhu vedle žiraf.
Mysleli jsme si, že chce uletět pryč ze ZOO, ale letěl
si jen pro spadenou větvičku, právě si dělal hnízdo.
Šli jsme podél průhledné zdi, ve které byly vidět
šelmy: gepard – nejrychlejší zvíře na planetě, tygr,
panter, medvěd a lev – král zvířat. Uviděli jsme
zaměstnankyni zoologické zahrady s velkým hadem kolem krku. Vše nám o něm řekla, my jsme si
hada vyfotografovali a paní s hadem nabídla paní
knihovnici dát si hada kolem krku. Paní knihovnice nabídku přijala, ale měla trochu strach, had
byl přátelský a přítulný. Když jsem viděl, že had
nekouše, poprosil jsem, jestli bych to mohl taky

vyzkoušet, paní přikývla a dala mi hada kolem
krku. Páni, mám na sobě metrového, desetikilového a ještě k tomu živého hada! Sestra mě vyfotografovala a hned po mně si to vyzkoušely další
dvě děti, už se tolik nebály. Vyšli jsme do kopečka
a tam nás čekal zlatý hřeb zoologické zahrady –
pavilon noční zvěře. Vešli jsme dovnitř, byla tam
tma, svítilo jen slabé červené světlo, atmosféra
působila tiše a hodně strašidelně, k tomu hrála
tichá a strašidelná hudba. Pavilon byl plný netopýrů, kteří volně poletovali nad námi, byli tam
fenci a mnoho další zvěře. Vyšli jsme ze ZOO,
poobědvali v restauraci Fojtství a jeli autobusem
domů. Chtěl bych za všechny účastníky poděkovat paní knihovnici Zoji Chodúrové, která přes
prázdniny připravovala pro děti různé aktivity
a činnosti.
D. J.

Noc s Andersenem 2007
Milé děti! Milí přátelé dětských knížek!
Už jste slyšeli o noci v knihovně? Víte, co dělají knížky v noci?
V pátek 30. března 2007 proběhne Noc s Andersenem v mnoha městech i vesnicích – všude
tam, kde nápadité knihovnice, šikovné paní učitelky, vychovatelé a přátelé knihovny připraví lákavý
program pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Tato společná akce Klubu dětských
knihoven SKIP se koná v rámci kampaně Březen
měsíc internetu. Organizátoři chtějí připomenout
strana 6

svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
V Babicích tato noc proběhne již po šesté.
Spát sice v knihovně budou jen ti, kteří splnili soutěžní úkoly, ale pro ostatní děti jsme připravili podvečerní putování pohádkovou obcí
Po stopách kocoura Mikeše. S babickými dětmi
vyrazí po stopách kocoura Mikeše i jejich kamarádi z dětského domova v Plumlově, které jsme
letos k nám pozvali.
Jaro/2007
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Kultura a sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
DUBEN
3. 4.
14. 4.
15. 4.
21. 4.
21. 4.
30. 4.

* Koncert skupin Maserati - (USA), Ostinato (USA) - 20.00 hod., KD
* Koncert skupin OTK - (CZ) , PLASTICA - (CZ) – KD - 20.00 hod., KD
* Vzpomínkový galakoncert Jiřího Vrány – hraje Stříbrňanka - 17.00 hod., KD
* Slavnostní otevření cyklostezky - začátek v 13.00 hod. ve Starém Městě
* Flóra Olomouc – zájezd, pořádá Svaz žen
* Pálení čarodějnic a stavění máje – 17.00 hod., sportovní areál

KVĚTEN
10. 5.
13. 5.
19. 5.
20. 5.
26. 5.

* Zahájení tenisové školy
* Akademie ke Dni matek - ZŠ
* Láska brány otevírá – hudební pořad ke Dni matek, 16.00 hod., KD
* Setkání ročníku 1943
* Cykloturistický okruh pro mládež a dospělé
* MDŽ (Mezinárodní den ženáčů) – recesistická akce babických nadšenců

ČERVEN
9. 6.
16. 6.

* Dětský den
* Babické pískoviště – turnaj v plážovém volejbalu

Listárna
Vážení občané Babic.
Při návštěvě svých příbuzných a návštěvě
hřbitova, kde mám pochované svoje rodiče, jsem
se prošel také rodnou vesnicí. Většina domů je
opravených, udržovaných. O to víc tedy upoutal
mou pozornost nepořádek kolem ubytovny Hamé
v ulici Souhrady – odpadky rozházené až přes
cestu (strýček Škrabal by asi nepěkně brblal), za
okny jídlo, prádlo pověšené přímo na ulici. Zkrátka připadal jsem si jak začátkem minulého století.
A o kousek dál dva zpustlé domky – přímo uprostřed dědiny. Bylo mi nad tím pohledem smutno.
A když jsem přešel dráhu – na poli před prvním
domem rozpadající se obaly od silvestrovské pyrotechniky. Je to divné myšlení, když si lidé před svým
domem uklidí, ale klidně to naházejí přes cestu.
rodák z Babic
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TRABLE S VĚKEM
Milí čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych se
s vámi podělila o zážitky týkající se mého věku,
které se mně v životě přihodily.
Už jako desetileté dítě jsem vypadala starší.
Lidé mně hádali tak o dva tři roky více. Mně to
samozřejmě velice lichotilo, protože v onom věku
chce hodně dětí vypadat dospěleji a přejí si, aby
s nimi taky tak okolí jednalo.
Coby patnáctileté děvče jsem se svým otcem
navštívila jeho rodné městečko, kde jsem měla slíbenou prohlídku tamního větrného mlýna. Paní,
která provázela turisty nás přátelsky přivítala se
slovy: „Tak jste se přijel s manželkou podívat na
náš mlýn?“ Opět mě potěšilo, že vypadám jako dospělá a cítila jsem se tak nějak důležitě. Otec vše
uvedl na pravou míru, paní se omluvila a já jsem
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,,dospěle“ prošla stavením.
V sedmnácti letech jsem absolvovala ke svému
učebnímu oboru praxi v okresním městě, a protože to byla práce mezi lidmi, často mě oslovovali
,,mladá paní.“ Nic moc oslovení pro mladou holku, ale vysvětlujte pořád, kolik je vám let! Když mě
bylo 20 let, už mě ani nepřekvapila reakce starší
paní v parku, která se naklonila k mé plačící dvouleté neteři, se kterou jsem tam byla na vycházce,
a domlouvala jí: „Tak už neplač, ať z toho maminku nebolí hlava.“
Těsně před svatbou – bylo mi 23 let, jsem jela
opět se svým tatínkem pro svatební cukroví. Když
jsem začala odnášet vonící krabice do auta, paní
cukrářka mi nabídla pomoc. Odmítla jsem ji s tím,
že jsme na to dva. Otec začal rychle nosit krabice, paní na mě spiklenecky mrkla a prohodila: ,,To
máte šikovného ženicha.“ Nešťastně jsem vysvětlovala, že je to můj otec a ženich že je o 25 let mladší
než můj otec a nemohl přijet, protože je v práci.
Pomalu jsem se začala smiřovat s tím, že holt vypadám o pár let starší. No co, ze světa nepůjdu,
budu vdaná paní a snad už nebudu muset řešit
svůj věk. Ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, co se
mně ještě přihodí.
Ona příhoda se stala za několik let, jeden sobot-

ní večer, kdy jsem se zúčastnila divadelního představení místo mé dvaašedesátileté maminky (věk
uvádím záměrně, abyste byli v obraze). Se svým
otcem jsme se pohodlně usadili do měkkých křesel
a čekali na představení. Vtom se k nám naklonila
jedna postarší dáma, která moji maminku znala
a patrně ji dlouho neviděla, a pravila: ,,Vy jste se
od posledně tak popravila, máte nový účes, jinou
barvu vlasů...“ To byla tedy bomba!!! Ztuhla jsem,
krve by se ve mně nedořezal a nepřála jsem si nic
jiného, než být co nejrychleji doma.
Roky ubíhají a já jsem pokorně přijala pochvalu, že mám šikovného syna, který se pořád vzdělává
a že z něj musím mít určitě radost. Tajně doufám,
že si ona paní spletla mé rodinné poměry (myslela
tím mého bratra, kterému je téměř 40 let) a nemá to
nic společného s mým věkem! S napětím očekávám
situaci, kdy půjdu se svými dětmi po ulici a někdo se
jich zeptá: ,,Vyšly jste si s babičkou na procházku?“
Závěrem bych vám, milí čtenáři, chtěla popřát,
abyste všichni s přicházejícím jarem omládli,
načerpali novou energii a chuť do života a aby se
vám nestávalo to, co mně – že vám někdo ,,přišije“ pár let na víc.
V. J.

Základní škola
Akce školy
Chystané akce školy na nejbližší období :
2. 4. 10. 4. -

Líheň Spytihněv (exkurze žáků 6. roč.)
Divadelní představení dramatického kroužku ZUŠ Uherské Hradiště
(pro žáky 7.roč.)
11. 4. - Kněžpolský les (exkurze žáků 7. roč. + cyklovýlet)
24. 4. - Divadelní představení Poprask na laguně + prohlídka Prahy (pro členy kroužku
společenské výchovy)
Konec měsíce dubna – jarní sběr starého papíru (termín bude upřesněn)
3. 5. - Dopravní hřiště Uherské Hradiště (3.a 4. ročník)
3. 5. - Ekologický autobus (návštěva žáků 8. a 9. roč. ve firmách Kovosteel, Purus, OTR)
10. 5. - Školní akademie ke Dni matek
V průběhu měsíce května budou probíhat jednotlivé lekce v rámci Minimálního preventivního programu pro žáky 1. i 2. stupně.
Jaro/2007
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Zprávy ZŠ
Naše škola jako jedna z mála škol našeho
okresu disponuje nově rekonstruovaným sálem
s jevištěm. V minulých letech byl sál využit převážně ke školním akademiím, výstavkám knih
a taky divadelním představením různých žánrů.
V letošním školním roce se zde konaly dvě
zdařilé akce pro I. stupeň ZŠ.
7. února jsme přivítali na jevišti dřevěné marionety, které pod dokonalým vedením hbitých rukou a výrazného přednesu svých tvůrců sehrály
skvělé představení. Jak to bývá v pohádkách obvyklé, i zde zvítězilo dobro nad zlem. Za hlasitého povzbuzování diváků byla princezna zachráněna ze spárů zlého čerta chytrým kašpárkem
a navrácena zpět k panu králi.

Naučným programem pro I. a II. stupeň se
představili šermíři ze skupiny historického šermu z Jeseníku. Středověkou atmosféru navodili
šatstvem, které předvedli žáci a žákyně 9. třídy.
Tato část vystoupení zaujala především dívčí část
publika. Chlapci ožili při řinčení kordů a rázných
povelů pana velitele.
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6. února se konal zápis dětí do první třídy pro
školní rok 2007/2008. Všechny děti předvedly, že
školní prostředí jim už není cizí. Spousta z nich
zde má starší sourozence nebo navštěvují akce,
které škola pořádá. Kromě nových zážitků si odnášely i dárky, které pro ně vyrobili žáci z keramického kroužku.
1. února 2007 proběhlo na naší škole, tak jako
v loňském roce, testování žáků 9. ročníku agenturou CERMAT. Testování opět probíhalo celý den
a zjišťovalo kvalitu matematických schopností,
vědomostí v českém jazyce a studijních předpokladů. Naše škola se do tohoto projektu zapojila
už druhý rok, protože žáci si tak mají možnost
vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Výsledky testování včetně úspěšnosti jednotlivých žáků
i škol obdrží žáci ještě před přijímacími zkouškami, které je letos čekají 23. dubna. Již tradičně podávali žáci letos v prvním kole přijímacího řízení
jednu přihlášku, kterou na střední šoly doprovázela jejich výstupní hodnocení.
Přestože matematika patří mezi náročnější
předměty, žáci se účastní každý rok hned několika matematických soutěží. V letošním školním
roce se všichni žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili matematické soutěže Pythagoriády. Nejúspěšnějším
řešitelem v 6. ročníku se stala Michaela Šuranská, v 7. ročníku pak Michaela Čevelová, která
postupuje do okresního kola.
Nejnáročnější matematickou soutěží je mat.
olympiáda. I v ní budeme mít zástupce v okresním kole, a to Denisu Slezákovou ze 6. třídy
a Davida Kraváčka z 8. třídy.
Nejoblíbenější mat. soutěží je mezinárodní
soutěž Matematický klokan, která proběhla v pátek 16. 3. 2007. Řešili ji všichni žáci naší školy
s výjimkou 1. třídy. V nejmladší kategorii Cvrček
(2. a 3. třída) nejvyšší počet bodů získal František Pavlica ze 3. třídy, v kategorii Klokánek
(4. a 5. třída) Jiří Růžička z 5. třídy. V kategorii Benjamín první místo obsadil Ondřej Číž ze 7. třídy
a v nejvyšší kategorii Kadet (8. a 9. třída) Jarmila
Hrňová (9. třída) společně s Davidem Kraváčkem (8. třída).
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21. února si změřili své síly sportovci školy
v turnaji pětičlenných družstev v košíkové. Turnaje se zúčastnila 4 družstva. Díky nejpřesnější střelbě na koš a také štěstí zvítězilo smíšené
družstvo, složené ze žáků 3., 4., 8., a 9. ročníku
(Petr Lysoněk, David Kraváček, Dana Chudobová, Michal Harásek, Petr Vojtěšek).

Příspěvky od žáků
LYŽAŘSKÝ KURZ 7. A a 7. B
11. – 16. 3. 2007
Když jsme se ráno v neděli sešli před školou,
už jsme se moc těšili na cestu autobusem a hlavně na cíl naší cesty – chatu Spartak. Po dojezdu
jsme se ubytovali a šli jsme lyžovat. Ti nezkušení sice ze začátku trochu padali, ale nevadilo jim
to a lyžovali dál. Večer jsme si zahráli zábavnou
hru a šli jsme spát. Druhý den jsme zase lyžovali.
Rozdělili jsme se do tří družstev a každé se učilo
podle svých schopností a dovedností. A totéž se
dělo odpoledne. Večer jsme se bavili u her připravených žáky 7. A. Poté jsme měli diskotéku.
Třetí den jsme lyžovali naposled. Po lyžování
začala koulovačka. Když jsme se vraceli, všichni
jsme byli hrozně promočení. Čtvrtý dne jsme jeli
do Nového Hrozenkova a do Karolinky do skláren. Moc se nám tam líbilo. Celý výlet jsme spojili
s túrou. Večer jsme zakončili diskotékou. Poslední den jsme měli orientační závod. Na večerní
diskotéce nás dokonce pobavili i DJ-ové. Ráno už
jsme se začali balit a po obědě jsme se vydali na
zpáteční cestu. Před školou na nás čekali rodiče.
Tento lyžák se nám moc líbil.
RYCHTA KRÁSENSKO
Ve dnech 5. - 9. 3. 2007 se žáci 8. A a 8. B
zúčastnili soustředění na Rychtě Krásenko. Tato
Rychta je bývalou správní budovou pro Krásenko a okolí. Pro svou výhodnou polohu a dodnes
zachovalou nádhernou přírodu láká toto místo
Jaro/2007

k návštěvě. Budova je nově opravena a velmi pěkně zařízena.
Celý týden nás vedli učitelé, kteří nám vštěpovali základy ekologie. Vydali se s námi na různé výlety do Moravského krasu, a to do Josefova
údolí, do Rudice, k Býčí skále a do muzea v Senetářově. Na těchto výletech jsme se učili žít v souladu s přírodou. V Rudici jsme si prohlédli starý
mlýn, kterým nás provedl děda Eda. U Býčí skály
jsme prolezli jeskyni, kde jsme mohli pozorovat
působení vody na kámen.
V učebnách Rychty pak probíhaly přednášky
o broucích, dřevinách a o ekologickém bydlení.
Vymysleli jsme si projekt domu, ve kterém bychom chtěli bydlet a který by měl ekologické parametry.
Celý týden byl veselý a všichni si chválili zdejší
stravu.
Náš dík patří panu Škrabalovi, který se postaral o odvoz těžkých zavazadel, a hlavně paní učitelce Kloudové a Eibensteinerové za organizaci
takové skvělé akce.
BESEDA S POLICIÍ
Dne 13. března 2007 na naši školu (do deváté
třídy) zavítala tisková mluvčí uherskohradišťské
policie Jitka Zámečníková.
Na začátek nám vysvětlila rozdíly mezi právem
a zodpovědností. Paní Zámečníková nás také varovala a na grafu ukázala návykovost na drogy
a jiné omamné látky a na automaty. Vykládala
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nám, jak to chodí u policie a co můžeme vidět na
patologii. Myslím si, že po této zkušenosti mnozí
z nás přestali kouřit. Taky jsme si říkali, jak to
vypadá u soudního slyšení, mluvili jsme o vazbě,
vězení atd. Řeč přišla také na dopravní situaci v
našem kraji.
Nakonec měli žáci nachystané dotazy, na které
paní Zámečníková postupně odpovídala. Nebylo
jich hodně, ale byly zajímavé.
Petr Daněk, Martin Žaluda

si každý užíval po svém.
V druhé polovině večera měli někteří žáci připravenou slowrockovou choreografii na skladbu
Wind of Change od skupiny Scorpions. Po odtančení se žáci dočkali od obecenstva bouřlivého
potlesku, který si tanečníci velmi užili. Po zbytek večera panovala velmi dobrá nálada, všichni
se dobře bavili, jak na parketu tak i v přilehlých
prostorách.
Petr Daněk a Petra Netroufalová

PLES SRPDŠ
Jako každoročně, tak i letos zahájili žáci 9. tříd
ples SRPDŠ polonézou. Ples se konal 17. února
2007 v Kulturním domě v Babicích.
Ples zahájili Petr Daněk a Barbora Havalová
svým proslovem a pak už následovala Polonéza
ES-dur Antonína Dvořáka, kterou žáci tak pečlivě nacvičili. A tradiční mazurka vdechla příjemnou plesovou atmosféru. I letos si vycházející
žáci zatančili valčík s rodiči, který vyhlásila skupina Madusong. Ta nám po celý večer příjemně
hrála. Po sólu následovala volná zábava, kterou
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BABICKÉ KONČINY – obnovená tradice fašanku
Slovo masopust je odvozeno od slova karneval, pocházejícího z latinského carne vale, což značí maso
sbohem. Dodnes se velké masopustní karnevaly konají v Benátkách, v Římě nebo v Nice. Průvody v maskách byly již u našich předků velmi oblíbené a tance, které je provázely obsahovaly mnoho nejen vegetační ale i taneční a slovní magie a jejich cílem bylo zajištění úrody.
Masopust nemá pevné datum. Závisí na datumu Popeleční středy a tedy na Velikonocích. Ty se vypočtou takto: v kalendáři se vyhledá první úplněk po 21.březnu. Velikonoce pak začínají v pátek po takto
vypočteném jarním úplňku. Datum Popeleční středy se získá tak, že od pondělka, kdy začínají Velikonoce
se odečtě zpět 40 dní. Masopust pak trvá od svátků Tří králů až do úterý před Popeleční středou.
I v naší obci se slavily končiny, fašaňk, chození po škárkách obchůzkou masek. Masku medvěda
a jeho vodiče doplňovaly masky cigánek, chlapů oblečených za ženské a naopak, masky řezníka, ševce,
kominíka a policajta, neodmyslitelnou byla postava ženicha s nevěstou a podšablář s dřevěnou nebo
železnou šavlí, na kterou hospodyňky napichovaly slaninu, klobásy nebo koblihy.
Později tento zvyk ztrácel na významu, jelikož ze vzpomínek, některých starších spoluobčanů víme,
že před druhou sv. válkou chodila po fašanku spíše mládež a obyvatelé z chudších vrstev. Obcházeli
především rodiny sedláků a řemeslníků, zašli na faru a do školy. Později tento zvyk zanikal i vlivem
vytváření JZD a materialistického názoru na svět. Zvyk se však udržoval v rodinách, kde menší chlapci s dřevěným mečem obcházeli za doprovodu svého otce nejbližší rodinu. Byli počastování slivovicí,
uzeným a děti koblihama nebo božíma milostma (milosťama).
Ještě v období 80. a 90.let chodívala skupina hasičů po známých, kde si připili, pokoštovali vyuzené a zazpívali si. A byli to v obci hlavně hasiči, kdo pravidelně organizoval roky končinovou zábavu.
M. Bilíková
Pokud máte, milí spoluobčané, nějaké fotky, či vzpomínky na končinové zábavy a obchůzky masek,
rádi se s Vámi o ně podělíme. Vzpomínky nám můžete povyprávět nebo napsat a předat na obecní úřad
(M.Šuranské). S Vaší pomocí budeme moci znovu sestavit a uchovat něco z pestrého života obce, aby
budoucí generace měly z čeho čerpat, aby se i dnešní děti a mladí lidé rádi vraceli ke starým zvykům.

„Pod šable, pod šable aj pod obušky, my všecko bereme aj plané hrušky!“
Po mnoha a mnoha letech se do Babic vrátil rázovitý obyčej zvaný masopust, fašank, ostatky či končiny.
Podle starých kronik se tento zvyk u nás udržoval v době po 1. světové válce a poté se úplně vytratil. Na tuto
prastarou tradici navázali babičtí nadšenci (jak se nazvali) a v neděli 18. února 2007 vyrazili do ulic.
A návrat to byl opravdu rázný a velkolepý se vším všudy. Čas nevázaného bujarého veselí, zpěvu, jídla
a pití ovládl i naši vesnici a připomněl, že se blíží Škaredá středa a čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Jak dokládají fotografie, bylo opravdu veselo a akce se po všech stránkách vydařila. Kladné ohlasy, které se
teď sbíhají ze všech stran, jsou odměnou organizátorům a povzbuzením do dalších fašanků.
Poděkování patří partě okolo SRPDŠ, dětem z Kalinky, babické chase, ale i „starším“ dorostenkám
v čele s „tetkú Bilíkovú“. Prostě všem, kteří neváhali, udělali ze sebe „blbce“ a pobavili sebe i dědinu. Stálo
to za to! Fašankáři chtějí taky upřímně poděkovat Babičákom, že je v tento první, zkušební ročník podpořili, otevřeli dveře, a tím přispěli k obnovení tradice. A Vám, kteří jste za okny sledovali, co se to venku děje
vzkazují: „Vyjděte příští rok za námi!“
Nemusíte nás hostit. Stačí, když nás pozdravíte, projevíte přízeň a třeba přispějete drobnýma do kasičky. Protože: „Tady nám nedali, tady nám dajú, komára zabili, slaninu majú!“
organizátoři
Jaro/2007
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Prohlášení fašankářů před starostovým
Dáváme na vědomí starostovi aj občanom, že po
desetiletích útlaku a práce v disidentu vystupuje z ilegality HNUTÍ MASOPUST se svými požadavky:
1. Žádáme vyslání prvního babického občana
do vesmíru.Jako vhodného kandidáta navrhujeme
místního rodáka Zdenu Býčka, neboť má patřičné
jazykové vybavení a jako jediný může vydržet těžký
výcvik ruských instruktorů na kosmodromu Bajkonur!
2. Žádáme, aby bylo nabídnuto armádě USA vybudovat raketové základny v Babicích v lokalitě ve
Žlebech, neboť se zvýší bezpečnost dědiny a vojenská
posádka, zvláště černošská, bude požehnáním pro
naše děvčice. Nakonec oznamujeme, že sléváme do
demižónka babický nultý vzorek slivovice, neboť ty
štamprle po dědině nemožeme vypit.

Fašanku, fašanku,
zelený krušpánku,
nebudu ťa nosit,
enom do fašanku.
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Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky.
Tady nám nedali, tady nám dajú,
brávečka (komára) zabili, slaninu majú.
Panimámo, panimámo, černý šorec máte,
také-li nám, také-li nám kúsek slanin dáte?
Usušila topénečku ze starého šindela,
dala se nám napíti ze prázdného korbela.
Korbel vína, korbel piva, korbel páleného,
eště k tomu panímámo, neco smaženého.
Pad šable, pod šable, můj milý Pavle,
ukroj nám slaniny, jak ty dvě dlaně.

Jaro/2007
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Zápisky přímého účastníka prvního babického fašanku
Začali zme sa
od půl jedné trúsit na kulturák
jak švábi na pivo.
Po sobotním plesu
SRPDŠ měla eště
většina z nás pomuchlanú fazónu,
ale očekávání bylo veliké a odhodlání jakbysmet. Jako
první sa přišúrál Laďa – medvěd. Kožuch vypošťaný
od hasičů z Topolné, vypadál opravdu jak divá šelma z kanadských hvozdů. Enom sa převlékl, začál
byt agresivní. Ani jeho krotitel, ináč jeho choť, ho nemohla zvládnút. Zbytek partyje při přeslékání většinú
změnil pohlaví. Takže účetní Eva byla naráz řezník
Eman, ctihodná učitelka Martina – ženich Martin,
nádražačka Laďka dřevorubec Ladin a naopak celá
kapela, přemenovaná na První spojený babický orchestr, vyfasovala turčáky a byla v tu ranu dívčí. Už
zme byli skoro všeci. Čekalo sa enom na vzácné hosty
z ciziny, kteří sa zdržali na letišti. A ti sa záhy dostavili. Byli to dvá domorodci z amazonského pralesa, zástupci LLDR (Lidožrútské lidově demokratické
republiky). Rychle eště nejaké foto před kulturákem,
dokáď zme střízliví a hurá do dědiny.
Ze začátku zme byli zaražení jak vidle v hnoji, protože nám nikdo neotvírál. Asi nebylo čut muziku. Tož
pravda – husle, buben, ozembuch a dirigent veliký
rachot nenadělajú, ale aj tak. Eště chvílu zme sa tahli
jak Napoleon z Ruska a potem zapadli do první chalupy, která byla otevřená. Byla to hospoda u Jakuba.
Tam už sa začala rozjížďat nevěsta ze ženichem. Než
zatančili sólo u kulečníku, my zme obrali štamgasty o
drobné do našéj přenosnéj pokladny. Tak narvané tam
hospocký neměl už kolik roků, lebo sa nás tam vlézlo
všeckých štyrycet aj s vozíkem. Zanechali zme dojem
a mohli sa vydat
ke starostovi. Už
nás čekali. Nachystané jak na
svajbu. Starosta
vytáhl klobásky
z udírny, „jeho“
donésla
taléř
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koblihů a už zme sa ládovali. Jako súčást ceremoniálu byly přednesené projevy (uváďám na iném místě)
a nakonec od nás vůdce dědiny dostál pěkný dárek
– čásť výhybky, kterú jakási sviňa vzala v noci na
nádraží. Tož nic: děcka nakrmené, štamprle vypité
– ide sa dál.
Na Záhumení už zme začali zvónit u baráků jak
cigáni. Nekde zme zbudili Barumáky po noční, nekde
nám neotevřeli, ale to už nám bylo jedno. V Sadové už
měla většina z nás „špičku“ (kromě děcek). Medvěd začál blbnút, léhál si na záchranářský vozík a chtěl dochtora.
Dobře mu tak! Furt hlásíl: „Krméní dravé zvěře zakázané!“, koblihy mu nešmakovaly, ale zajímavé, že pití
mu nevadilo! Aby na nás nedoletěli ochránci zvířat,
tož ho prohlédla dochtorka Petra z Ordinace a zjistila,
že postižený néni vůbec medvěd, ale medvědica, lebo
má mezi nohama rozervanů ďúru jak vráta. Po tomto
hrůzném zjištění, že aj medvěd změníl pohlaví, už zme
si nemohli byt ničím istí.
Další zpomínky už sa ně trochu mlžíja. Vím enom,
že zme v Novéj roztáhli transparent, kde ožralý malíř
poplétl křestní méno prvního babického kosmonauta,
v Zahradní sa krútíl had v rytmu „Jede, jede mašinka...“ a ve Sportě nám vedúcí dál do kasičky pětistovku,
čímž sa stál naším generálním sponzorem. A už enom
z doslechu sem sa dozvěděl, že v Súhradech sa jedna
zmatená tetička ptala: „Esli majú u Řezníčků svatbu,
když tam léce před barákem nevěsta?“
No a protože už byla ke konci děckám zima a před
nama zlatý hřeb večera – pochovávaní basy, ani zme
nestačili obšťastnit všecky, kterým by to patřilo. TOŽ
SNÁĎ ZA ROK!!!
P.S. Chtělo sa ně nutně na malú, tož sem to chtěl
zkusit jak roby – čapačky. Enomže sem ho v tych šorcoch nemohl najít. Radši
sem si rychle stúpl, abych
nezneuctil slovácký kroj.
Nemajú to ty ženské jednoduché!
Broňa H.-šéfka orchestru
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Osobnosti
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.
Ing. František Čechmánek
…sama jsem měla možnost poznat tohoto člověka, sice jen při ranním cestování autobusem do
MESITU, kde jsem pracovala stejně jako pan inženýr, který již v roce 1977 byl na pracovní pozici
technika. Byla radost jej potkávat, byl bystrým pozorovatelem života.
Chci na něj dnes vzpomenout a setkat se s jeho
rodinou a přáteli, kteří kráčeli kus nebo jen kousek své životní cesty společně s panem Františkem
Čechmánkem. Že to byl velmi všestranný člověk,
mně potvrdili všichni, kteří na něj dnes vzpomínají.
„Fanoš? Zatímco někteří z nás si vydlabali pracně z kusu dřeva nějakou tu loďku a byli rádi, že se
jakž takž udrží na vodě, Fanošovy loďky a lodičky
brázdily vlny Trávníčkového potoka poháněné už
elektromotorkem, který si sám sestavil. Opravit
rádio, vyrobit reproduktory ke gramofonu, smontovat pionýra, to všechno dokázal již jako žák základní školy. Fanoš byl zkrátka technik každým
coulem. Myslím, že to měl již v genech, protože
jeho tatínek byl elektrikářem a Fanoš tímto řemeslem pořádně načichl.“ Tak na něj vzpomíná
kamarád z dětství Miloslav Maňásek, současný
babický starosta.
Sestra Marie ještě doplnila: ,,To je pravda, vždyť
k nejcennějším dárkům, které bratr v dětství dostal, patřila elektrická pájka. Měl i svoji dílničku,
jejíž vybavení si sám udělal. A protože byl nadaný
i sportovně, dokázal vyrobit nejrůznější sportovní nářadí, udělat doskočiště pro skok daleký a už
jsme na Záhumení pořádali atletická klání. Nebo
velké závody lodí-vaštroků, ke kterým zhotovil
dřevěná pádla. Práce se dřevem byla jeho dalším
velkým koníčkem. František na co sáhl, to dokázal
udělat, opravit a dotáhnout do konce.“
Po ukončení babické základní školy začal stuJaro/2007

dovat na Strojní průmyslové škole v Rožnově pod
Radhoštěm – obor slaboproud elektroniky. Zde
na něj vzpomínají tehdejší spolužáci:
,,Ve školním roce 1961-62 se na rožnovské
průmyslovce zvané vakuovka sešel mimořádný
ročník, dvaatřicet chlapců a tři děvčata, vesměs
ročník 1946. Prakticky všichni z různých důvodů ,,nepřijati“ před rokem na výběrovou školu.
Díky prvnímu ročníku ,,nepovinné“ devítky se
tak v Rožnově poprvé v historii školy stalo, že nikdo během studia nepropadl. Poměrně rychle se
vytvořilo tzv. zdravé jádro třídy, kde nechyběl ani
František. Nadprůměrný prospěch, nadprůměrná
aktivita i mimo školu, především ve sportu. Snad
i prostředí tzv. internátu, přesněji řečeno stavbařského rozvrzaného dřevěného baráku s pokoji až
po šestnácti studentech na jednom pokoji, kde ani
počet židlí neodpovídal počtu ubytovaných, přispělo ke vzniku mimořádných vztahů. Během čtyř
let studia si František vytvořil kamarádské pouto
s většinou spolužáků.
Po ukončení průmyslové školy jeho studium
pokračuje na vysoké škole. Byl přijat na Elektorechnickou fakultu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě – obor radiotechnika, kde roku
1970 promoval. Tento rok byl v jeho životě významným mezníkem. Týden po ukončení studií
se oženil se svou ženou Věrou, přestěhoval se do
Rožnova pod Radhoštěm a v podniku Tesla začal
svou profesní dráhu. Zůstal zde až do roku 1977.
Potom s manželkou, dcerou Ivou a Renatou odchází do Kudlovic a nastupuje do podniku MESIT
v Uherském Hradišti.
František byl přátelský a udržoval kontakt se
spolužáky i po odchodu z rožnovské Tesly a proto
mohla vzniknout unikátní testovací jednotka pro
polovodičové součástky, které se ve východním
bloku nevyráběly a ani neuměly vyrobit.
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V MESITU odstartoval velkou ,,pouť technika“.
Pracoval jako vývojový pracovník, vedoucí technického úseku a ředitel divize leteckých přístrojů,
podílel se na řadě leteckých programů českého
leteckého průmyslu a aktivně se zapojoval i do
práce Asociace leteckých výrobců.
Na dobu, kdy František Čechmánek pracoval
v nově vzniklé firmě MESIT přístroje, vzpomíná tehdejší ředitel firmy Ing. Pavel Burián:
,,František pracoval jako technický ředitel
firmy MESIT přístroje, která patří do skupiny
společnosti MESIT holding. Odpovídal za vývoj nových výrobků, konstrukci, technickou
přípravu výroby a dokumentaci.
Po vzniku společnosti MESIT přístroje vybudoval celý technický úsek, který v podstatě neexistoval, neboť řada zaměstnanců odešla buď
zcela mimo MESIT nebo do jiných dceřiných
společností MESIT holding. Do tří let postavil
František tým lidí a začal realizovat nové projekty, které se staly novým nosným programem.
Vzpomenu jen na dva. Prvním byla účast na
projektu ICAO, který byl realizován osm let
a měl za cíl harmonizovat řízení leteckého provozu Armády ČR s mezinárodními předpisy.
MESIT přístroje byl největším českým dodavatelem tohoto projektu a druhým největším
celkově. Druhým významným projektem byly
Dopravní systémy pro hromadnou dopravu.
MESIT přístroje vyhrál např. výběrové řízení ve
Varšavě, která provozuje 11 tisíc tramvají. Komerční úspěch těchto dvou projektů se stal základem nového výrobního programu. František
se podílel samozřejmě na spoustě dalších, ale
tyto byly opravdu výjimečné.“
Přestože byl nucen v roce 2003 z důvodu
vážné nemoci svou práci opustit, zůstal Mesitu
věrný, jak potvrzují slova jeho spolupracovníků: ,,František se nadále zajímal o dění ve firmě
a stále se nám snažil pomáhat.“
Na závěr vyprávění o babickém rodákovi
panu Ing. Františku Čechmánkovi, jehož životní pouť skončila v roce 2005 v jeho 59 letech,
si dovolím říci: „Jsem ráda, že jsem Vás mohla
poznat, děkuji. Byl jste zajímavý člověk“.
D.M.
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Smutné oznámení
V kostele svatého Martina Tourského v Měrotíně jsme se v sobotu 24. března 2007 rozloučili s
babickým rodákem P. Františkem Čevelou.
Narodil se 7. října 1921 v Babicích u Uherského Hradiště. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Olomouci. Po vysvěcení působil jako
kaplan a katecheta v Litovli, poté od roku 1949
do roku 1951 jako provisor v Měrotíně a od roku
1951 jako farář v Měrotíně až do roku 2006. Poslední rok života trávil v Charitním domově pokojného stáří v Bohuslavicích u Konice, kde také
17. března 2007 zemřel.

Poděkování
Mezi námi žije řada lidí, o kterých ani nevíme, že tu jsou. A přesto jsou to lidé, kteří svými
činy mezi „nenápadné“ rozhodně nepatří. Jedním z nich je také Ing. Miroslav Bedáň. O jeho
zálibě ve sbírání minerálů, hornin a zkamenělin
jsme vás podrobně informovali ve zpravodaji
č. 2/2001. Dnes vás chceme seznámit s další
stránkou jeho osobnosti. Český červený kříž mu
udělil zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského za
40 bezplatných odběrů krve.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem humánního vztahu
ke spoluobčanům. Takovým lidem patří dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.
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OÚ informuje
ÚZEMNÍ PLÁN
V posledních měsících se ve sdělovacích prostředcích stále častěji objevují zprávy, že zejména
staré a opuštěné objekty se stávají cílem nelegálních skládek nebo v blízkosti bytové zástavby vznikají průmyslové provozy, které pak negativně ovlivňují bydlení. Občané se pak diví, jak je to možné,
a pozdě se zajímají, jak těmto situacím zabránit.
Těmto situacím lze předejít mimo jiné také
schválením kvalitního územního plánu obce.
Územní plán (dále jen ÚP) – co to vlastně je?
Jde o dlouhodobý časový plán obce, ve kterém je
stanoveno: kde bude probíhat bytová výstavba, řeší
dopravní situaci – nové trasy komunikací, parkování v obci, technické vybavení – umístění nových
a přeložení starých inženýrských sítí kde budou
umístěny průmyslové, rekreační či obytné zóny či
veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění
pozemků.
ÚP není určen jen odborníkům, ale měl by se
s ním především seznámit každý občan. Skládá se
z textové a grafické části. Celá územně plánovací

dokumentace se povinně nachází a je k nahlédnutí
jak na obci (v kanceláři starosty) tak i na stavebním
úřadě v Uh. Hradišti. Stavebník se z ÚP dozví, kde
a za jakých podmínek lze stavět, podnikatel pak,
kde a jak lze na území obce podnikat. Územní plán
se zpracovává na 10 – 15 let dopředu.
Pro naši obec je teď zpracováván nový územní
plán, který má několik etap. 1 etapa – průzkumy
a rozbory - již proběhla. 2. etapa - zadání, byla veřejně projednávána 20. 6. 2006, ovšem setkala se
s minimální účastí občanů - a přiznejme, že i zastupitelů (!). 3. etapa – koncept, je etapou závěrečnou a bude projednávána v letošním roce. Je to
poslední příležitost, kdy vy, občané, máte možnost vznést své připomínky, námitky či návrhy
a tím ovlivnit, jak bude naše obec v příštích letech
vypadat. Zároveň je možné připomínky zasílat
také písemně na adresu obecního úřadu. Termín
veřejného projednávání je vždy vyhlašován rozhlasem, zveřejněn na webových stránkách obce
(www.babice.eu) a ve vývěskách v obci.

INVESTIČNÍ AKCE
Také v letošním roce plánuje obec opravu několika sakrálních památek. Jedná se o kříž na Dílech ( viz. rubrika jsou mezi námi ještě pamětníci).
Dále je to oprava kříže před hřbitovem a přemístění a oprava sochy Sv. Josefka. Všechny opravy jsou
odvislé od získání finančních prostředků z dotací.
DPS – V letošním roce bude tato stavba dokončena. V současné době se dokončují vnitřní
omítky, začíná se s potěry a s obkládáním koupelen a kuchyní. Především pro žadatele o umístění
v DPS, kterých má obec v současnosti evidovaných 17, je určen den otevřených dveří 31.března
od 9:00 do 11:00 hod. Prohlídka jim má přiblížit
prostředí, které se pro deset z nich stane novým
domovem. Ovšem oficiální slavnostní otevření,
které bude určeno pro širokou veřejnost je plánované až na měsíc srpen.
Jaro/2007

TŘESKOVICE – Obec v současné době eviduje
další žádosti o stavební místa v lokalitě Třeskovice.
Z tohoto důvodu bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro II. etapu výstavby infrastruktury ( = voda, plyn, kanalizace, osvětlení, chodníky,
komunikace). V této etapě by měly být připraveny
stavební místa zhruba pro 10 domků. Stejně jako v
etapě první, bude začátek výstavby technické infrastruktury odvislý od získání státní dotace.
UHLISKA - Začátkem měsíce března byla
opravena komunikace na Uhliska. Byly zasypány
díry a výmoly, byla odvodněna zatáčka u Moravy, kde se i v suchém počasí držela dlouho voda.
V letošním roce zde bude také po dobu letní sezóny zajištěn svoz kontejnerů. Proto jsou od letošního roku majitelé rekreačních objektů v této lokalitě povinni platit poplatek za svoz domovního
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odpadu a to ve výši 400,-Kč za objekt a rok. Většině majitelů se již podařilo vyřešit majetkoprávní
vztahy k pozemkům.V návrhu nového územního
plánu je tato oblast vedena jako zóna k rekreaci
a odpočinku s tím, že od 19. 5. 2005 zde nejsou
povolovány nové stavby. Stavbám, které zde byly
postaveny po tomto datu (tedy bez patřičného povolení) hrozí, že budou muset být odstraněny.
KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ - Tento přivaděč je třeba vybudovat k odkanalizování lokality
Třeskovice. Obec se již 3x pokoušela získat dotaci na jeho vybudování, což se ovšem nepodařilo.
Bude proto nutné tuto akci zcela uhradit z obecních prostředků. Výběrovým řízením, kterého se
zúčastnilo šest firem, byla jako dodavatel vybrána
firma Kartusek – Ekostav, která nabídla nejnižší
cenu tj. 2 232 991,-Kč. Stavba by měla být dokončena v září letošního roku.
OPRAVA FASÁDY MŠ - Jak sami víte, v loňském roce proběhla výměna oken a dveří. A aby
byla rekonstrukce naší nejstarší budovy v obci
úplná, je potřeba ještě provést opravu fasády. Plánovaná výše nákladů na opravu je 761 862,-Kč.
Obec připravila žádost o dotaci z Programu obnovy venkova. Pokud se tedy podaří tuto dotaci
získat, bude fasáda školky opravena ještě v tomto
roce.

LEADER - Nový program na podporu rozvoje
venkova - Leader spadá do operačního programu
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Tento
operační program poskytuje finanční pomoc venkovským regionům (mikroregionům) v naplňování jejich strategií, které umožní posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí.
Prvním krokem k fungování programu Leader
je založení místní akční skupiny (MAS). Název naší
místní skupiny je Severní Chřiby a Pomoraví, o. s.
Cílem činnosti je všestranná podpora rozvoje
regionu, který je dán územní působností sdružení
a to zejména činností ve prospěch obcí, občanů,
drobných podnikatelů, neziskových organizací
a dalších subjektů příslušných k danému území.
MAS Severní Chřiby a Pomoraví je tvořena obcemi: Babice, Halenkovice, Huštěnovice, Jalubí,
Jankovice, Košíky, Kudlovice, Kostelany, Spytihněv,
Sušice, Traplice.
Celková rozloha území je 100,54 km2, celkový
počet obyvatel území 11 844.
Společnou prací je možné realizovat řadu aktivit, které by jednotlivé obce nebyly schopny samostatně zajistit. Je vhodná cílevědomá spolupráce
s ostatními aktéry regionálního rozvoje, neziskovým sektorem a zejména podnikateli.

Tříkrálová sbírka
Na těchto řádcích se poohlédneme na začátek tohoto
roku, kdy v naší obci proběhla 6. ledna 2007 Tříkrálová
sbírka. Děkujeme všem, kteří jste tříkrálové koledníky
přijali a přispěli do pokladniček Charity ČR. Letos opět
po naší obci chodilo sedm skupinek. Počasí docela přálo
– jarní teploty nedovolily promrznout, jen trocha deště
pokropila papírové koruny. Vybralo se 32 304,50 Kč (loni
30 267,- Kč) a celková částka za děkanát Uherské Hradiště
činí 1 646 095,50 Kč (loni 1 592 572,- Kč). Celková suma
k dnešnímu dni není stále přesně známa, ta se oznamuje
přibližně v měsíci květnu.
Batůškovi

strana 20

Jaro/2007

Babický zpravodaj

OBEC UPOZORŇUJE
Na cyklostezku je zákaz vjezdu motorových vozidel. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako
dopravní přestupek. Zároveň upozorňujeme občany, kteří sem chodí na procházky se svými pejsky, že
jsou povinni mít psa na vodítku. Není možné, aby
volně pobíhající psi ohrožovali projíždějící cyklisty.

Odvoz komunálního odpadu – každý sudý
pátek

Všechny majitele psů dále upozorňujeme,
že jsou povinni uklízet po svých psech výkaly. Je
minimálně sobecké a neslušné, pokud si vyjdete
se psem na procházku a svým sousedům a spoluobčanům necháváte před domy nelibě vypadající
a zavánějící navštívenku.

Svoz nebezpečných odpadů (rozpouštědla,
kyseliny, žárovky, baterie, televizory) proběhne
7. 6. 2007 v době od 16 – 17hod. ve sběrném dvoře.

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 2007 probíhá
každou první středu v měsíci tj. 4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7.
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.
Přesto, že většina občanů má popelnice, k dispozici je sběrný dvůr u obecního úřadu, v obci
je několik míst na tříděný odpad, pořád se mezi
námi najdou tací, kteří si netíží odpad vysypat na
zdánlivě odlehlá místa, na břehy potoka či Baťova
kanálu. Je smutné, že pro některé (zvláště v Nové
ulici) pořád platí: Navrch huj a dole fuj.
Pokud bude přistižen konkrétní viník, bude
jeho jednání posuzováno jako přestupek a postoupeno správnímu orgánu v Uh. Hradišti.
Řád veřejného pohřebiště - v loňském roce
vešel v platnost nový řád pohřebiště a nový ceník
za služby s tím spojené. Občané postupně dostávají
k podpisu nové nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst. Tímto chceme také občany upozornit,
že veškeré práce ( obnova pomníků, rámů) případně
uložení či vyzvednutí ostatků jsou povinni předem
hlásit správci pohřebiště = obci Babice (není tedy
možné např. provést výkop hrobu či opravu pomníku bez souhlasu správce pohřebiště). Informace získáte na tel: 572 585 061 u paní M. Šuranské.
Jaro/2007

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 13:00
do 16:00 hod a každou sudou sobotu od 7:30 do
9:30 hod.

Před hřbitovem je umístěn velkoobjemový
kontejner, který je pravidelně vyvážen. Je proto
zcela nepochopitelné, že se najdou lidé, kteří nepotřebnou výzdobu hrobu „odkládají“ za plot! Při
jarním úklidu se zde našly kalíšky od svíček, uschlé
kytice, ale také celé věnce. Prosíme tedy všechny,
aby odpad odkládali jen tam, kam skutečně patří
a dopřáli zesnulým opravdu důstojný odpočinek.
Kdo z vás, kteří házíte odpad přes plot, by chtěl být
pohřben na smetišti?
Změny na nádraží ČD Huštěnovice
České dráhy a.s. v rámci úsporných opatření
přistupují k omezování služeb. Tento nepopulární
krok se nevyhne ani železniční stanici v Huštěnovicích. Od 1. dubna dochází ke změně prodejní
doby v osobní pokladně a současně s tím ke zrušení
úschovny zavazadel a kol.
Osobní pokladna bude v provozu pouze v pracovní dny od 5.00 – 15.30 hod. s dvouhodinovou
přestávkou zhruba od 9.15 do 12.30 hod. Tyto časy
jsou zatím pouze orientační – informujte se přímo
ve stanici.
V době uzavření pokladny budou cestující odbaveni ve vlaku u průvodčího nebo je možno si jízdenky zakoupit v předprodeji v osobní pokladně.
Jako důsledek zrušení úschovny kol vybuduje Obecní úřad Babice z vlastní iniciativy před
nádražní budovou stojany na kola, kde si kola
mohou cestující uzamknout ( za případné poškození nebo odcizení kol obec nenese zodpovědnost).
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Společenská kronika 2006
NAROZENÍ:

JUBILANTI:
Babice č.p.
Babice č.p.
1. Salvetová Amálie
444
90. let:
2. Hlavačka Dominik
163
Šustal Jaroslav
375
3. Bedáň Jan
173
4. Müller Šimon
557
85. let:
5. Chripák Sebastian
481
Čevelová Anežka
261
6. Makovická Zuzana
6
Bartošíková Jaromíra 205
7. Omachlíková Charlotte
394
8. Škrabal Daniel
244
80. let:
9. Dřímal Tomáš
86
Tománková Jarmila
246
10. Janeček Štěpán
445
Lahola Bohuslav
63
11. Skřivánek Jakub
205
Hašová Marie
33
12. Volfová Sofie
312
Maňásková Marie
275
13. Kraváčková Kateřina
170
Balcárková Marie
380
14. Lekešová Sára
474
Nejstaršími občankami naší obce jsou paní Jarmila Jarošová Babice 176, která oslavila 93. narozeniny, paní Marie Martinková Babice 343 oslavila 92. narozeniny a paní Marie Maňásková Babice 266
oslavila 91. narozeniny. Jubilantům do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
POČET OBYVATEL V ROCE 2006:
Počet obyvatel k 1.1.2006
Počet obyvatel k 31.12.2006

1727
1715

Možná vás bude zajímat, jak se měnil počet
obyvatel od roku 1869.
rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1960
1970
1980
1991
2001
2005
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celkem
878
1078
1122
1187
1313
1345
1310
1440
1622
1643
1615
1627
1745
1727

SPOLUOBČANÉ, SE KTERÝMI JSME SE
MUSELI V ROCE 2006 ROZLOUČIT
1. Čevelíček František
2. Kohnová Marie
3. Čechová Marie
4. Pešl Antonín
5. Bartošíková Jaromíra
6. Býčková Barbora
7. Gajdošová Marie
8. Šenkeřík Josef
9. Kedrová Libuše
10. Gašparovičová Valeria
11. Hruboš František
12. Grebeníček Antonín
13. Karas Bedřich
14. Haša Jaroslav
15. Šohajková Jindřiška
16. Novotný Jindřich
17. Valsová Věroslava
18. Valerová Marie
19. Lapčík Pavel
20. Hašová Marie
21. Balcárková Marie
Jaro/2007
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Spolky
ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASů FC BABICE - JARO 2007

Okresní soutěž mužů
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

10.15
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Částkov
Babice
Kostelany
Babice
Mistřice
Babice
Babice
Vážany
Babice
Topolná
Babice
Vlčnov
Babice

Okresní přebor žáků sk. A

- Babice
- Horní Němčí
- Babice
- Březová
- Babice
- Nivnice
- Nezdenice
- Babice
- Huštěnovice
- Babice
- Ostrožská N.Ves B
- Babice
- Buchlovice

Okresní přebor dorostu
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Út
Ne
Út
Ne
So
Ne
So
Ne

24.3.
1.4.
7.4.
15.4.
22.4.
29.4.
1.5.
6.5.
8.5.
20.5.
26.5.
3.6.
9.6.
17.6.

Jaro/2007

15.00
13.00
16.00
13.30
14.00
13.30
13.30
13.30
14.30
13.30
16.30
13.30
16.30
13.30

Havřice
Babice
Prakšice Babice
Šumice
Babice
Babice
Babice
Březolupy Babice
Tupesy
Babice
Bystřice p. Lop. Babice

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
3.6.
10.6.
17.6.

10.00
10.00
13.30
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Kudlovice
Babice
Traplice
Babice
Babice
Kněžpole
Babice
Bílovice
Babice
Babice
Březopupy
Babice

-

Babice
Jankovice
Babice
Mistřice
Huštěnovice
Babice
Mařatice
Babice
Topolná
Nedachlebice
Babice
Jarošov

-

Babice
Havřice
Babice
Strání
Babice
Újezd
Prakšice
Babice
Ostr. N. Ves
Babice
Staré Město
Babice
Dolní Němčí

Okresní přebor přípravka
Babice
Kostelany
Babice
Nedakonice
Babice
Jalubí
Vlčnov
Boršice u Buchlovic
Babice
Bílovice
Babice
Topolná
Babice
Ostr. Lhota

So
So
Ne
So.
So
So
So
Ne
So
Ne
So
So
So

24.3.
31.3.
8.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
13.5.
19.5.
27.5.
2.6.
9.6.
16.6.

14.00
14.00
14.00
14.00
14.30
14.00
14.00
14.30
14.00
10.00
14.00
14.00
14.00

Bánov
Babice
Slavkov
Babice
Nivnice
Babice
Babice
Záhorovice
Babice
Hluk
Babice
Vlčnov
Babice
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Z historie
VZPOMÍNKY NA STARÉ ČASY
1. díl
O masopustní neděli
jsme se dívaly s kamarádkou na masopustní
průvod a při té příležitosti jsme si zavzpomínaly na to, jak se
naši předkové bavili,
když nebylo ani rádio,
ani televize. O naše
vzpomínky se chceme
s vámi podělit a prosíme další pamětníky,
aby naše vzpomínání
doplnili také o svoje vzpomínky.
Dříve se lidé spíše řídili hospodářským rokem, který začínal na podzim a končil v pozdním létě, než kalendářem gregoriánským. Je to
přirozené, neboť na podzim, kdy se selo obilí,
prakticky lidé již mysleli na příští úrodu. Také
my začneme podle jejich kalendáře.
Na podzim se lidé scházeli při vaření trnek.
Vařívalo se od rána až do pozdních nočních
hodin. Trnky se musely neustále míchat, aby
se nepřipálily. Byla to velká část obživy na celý
rok. Večer se u vaření scházeli mladí lidé a pro
ukrácení dlouhé chvíle prováděli různé taškařice. Potom byly hody, o těch jsme velmi dobře informováni. Následovalo pálení slivovice,
víte vůbec, kde byla první pálenice v Babicích?
Upozorňujeme, že to nebylo u Hubíků. Následovalo drhnutí peří. Tam se přemlelo všechno
živé i mrtvé. Kdo s kým chodí, kde bude na
jaře svatba, kdo je nemocný a podobně. Byla to
práce velmi namáhavá, od draní bolely prsty,
proto pro zpestření v některých domácnostech
ženám předčítal hospodář nebo odrostlé dítě
z různých románů, z historie, ilustrovaných
časopisů nebo novin, které v dědině odebíralo
jenom pár movitějších občanů. Tyto se potom
půjčovaly dál. Ženy se scházely v jednom domě
strana 24

dotud, dokud bylo co drhnout. Potom se přestěhovaly do jiné domácnosti. Na závěr – říkalo
se tomu dodrhnutá, každá hospodyně vždy nachystala ostatním ženám něco dobrého na zub,
i nějaká ta štamprlička byla. Velké centrum
nových zpráv bylo také ve mlýně u Horčiců na
Zběhoch, kde se scházeli lidé u mletí obilí. Když
do mlýna zavítal krajánek, to teprve byly zajímavé zprávy ze světa. Dlouhé podzimní večery
vyplňovali děti a mladí cvičením v Sokole nebo
Orle. Kdo je Sokol, to ví snad každé malé dítě,
ale kdo byl Orel, kolik mladých zná odpověď?
Byla to katolická tělovýchovná organizace, podobná Sokolu. Také měla svoje župy a slety, ale
po roku 1948 byla zakázaná. Také tam, stejně
jako v Sokole děti a mladí cvičili, nacvičovali
různé divadelní hry, které se hrály nejen v obci,
ale i v jiných vesnicích. Sokoli cvičívali u Svobodů (dnešní Hemar) a na Sokolském hřišti,
také asi u Kučerů ( v č. p. 6). Orli cvičili v hospodě u Maňásků (dnešní prodejna Jednoty na
Záhumení) a také v mlynářově zahradě. Vyvrcholením pak bývala účast na sletech.
V prosinci to byl svátek sv. Mikuláše, který
se velmi dodržoval. To hlavně kmocháčkovci,
kteří nosili děti ke křtu, tak obdarovávali své
komotřence. Kmocháčci byli většinou lidé ne
z příbuzenstva, ale bohatší, kteří měli více
možností k obdarování, než chudší příbuzní.
Traduje se, prý jedni rodiče, když byli dotázáni, co mají kmocháčci jejich synkovi dát, tak
bez váhání řekli: „Kmotřenko, jenom tři věci
– kožúšek, botečky a baraničku.“ V té době se
dávaly dary jenom takové, které bylo potřeba,
k tomu ořechy a jablka, někdy i nějaká korunka, to ale jen u těch opravdu majetnějších. Děti
si svých kmocháčků velmi vážily a měly z domu
nakázáno, když potkají kmocháčky, že jim musí
políbit ruku a dát pac. Za týden chodily Luce
s vařechama, s těma prý se snažily napravit nezbedná děcka. A už tu byly Vánoce s půlnoční
Jaro/2007
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a jitřní mší. O půlnoci před kostelem vyhrávala
kapela vánoční koledy. Na Štědrý den chodili po dědině koledníci, mnohdy to, co si vykoledovali, bylo jediné jídlo na svátky. Dárky si
v rodinách nedávali v takové míře, jak je tomu
dnes. Máme dojem, že Silvestr se neslavil nijak
moc okázale.
Po novém roce to byly různé plesy. To každý
spolek měl svůj ples. Plesy bývaly v hospodách
jak u Maňásků, Frýbortů, na Ceronech u Chajdů a Svobodů, to podle toho, která organizace
nebo spolek ten ples pořádal. Masopust končil
zase veselicí, kterou nám letos přiblížili naši
mladí spoluobčané. Potom, po Popeleční středě následoval čtyřicetidenní půst, který se v té
době ve většině rodin dodržoval. O velikonocích tu bylo hrkání chlapců, tento zvyk se dodržuje dodnes. Stejně tak velikonoční pondělní
šlahačka. Na Bílou sobotu se odpoledne konávala slavnost Vzkříšení. Byl to průvod z kostela na rozcestí a zpět ( ke kříži u Horníčkového).
Na tuto příležitost každé děvče i žena měla na
sebe něco nového. Byla to taková malá módní

přehlídka. Také my,
tehdy děcka, jsme
mívaly něco nového,
když tak alespoň bílé
podkolenky. V půstu
svatby nebývaly, to až
po Velikonocích bývalo více svateb než
v jinou dobu roku. Na
jaře na svátek Josefa,
Františky, Antonína
chodívaly kapely vyhrávat před dům, ve kterém bydleli lidé toho
jména (neříkalo se tomu štandrle?).
Milí spoluobčané, pokusily jsme se vám přiblížit, jak lidé v minulosti žili. Jistě jsme nevzpomněly všechno, čím se lidé v té době bavili.
Prosíme vás, abyste i vy napsali, aby bylo možno sestavit kompletní mozaiku zábavy našich
předků.
Babky z Babic

JSOU JEŠTĚ MEZI VÁMI PAMĚTNÍCI ...
Jistě si někteří z vás všimli, že v zimních měsících došlo k poškození kříže na Dílech. Pro mladší
z čtenářů připomene, že se jedná o název trati mezi Babicemi a Kudlovicemi. Kříž byl postaven
v roce 1909, ale víc se nám o něm nepodařilo zjistit. Proto prosíme o informaci, kdo a za jakým
účelem dal kříž postavit. Informace lze podat osobně na OÚ paní Šuranské nebo poslat e-mailem
na adresu zpravodaj@babice.eu či poštou.
Na opravu kříže byla podána žádost o dotaci z kulturního grantu Nadace Děti – kultura – sport.
Dotaci jsme obdrželi ve výši 15000,-Kč. Celkové náklady na opravu činí 47394,-Kč

Z Babické KRONIKY z roku 1952
Od 7/4 t. r. začíná jaro, nastávají opožděné
jarní práce. Vše rychle roste a bují, jarní práce rychle podělány. Srážky jsou vzácné, sucho,
není spodní vláhy, neroste jetele a trávy. Dne
19/5 a hlavně 20/5 t. r. došli ledoví muži, zničili ovoce a všecko na padrť, škody jsou veliké. Sucho trvá dále. V nejvyšší čas došel 24/5
a 25/5 t. r. vytrvalý deštík a i potom - nakoJaro/2007

nec se s dešti roztrhl pytel a do 22/6 t. r. pršelo
takřka denně za parného slunce. Roste všecko bujně, i plevel, práce se zdržuje. A od 22/6
t. r. až do 10/9 t. r. nádherné, ale suché dni
s modrou oblohou a žňovými parny. Vše trpí
suchem, pochyba na bramborech, řepě a kukuřici. Voda ze studen mizí.
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UŽ TO NENÍ CO TO BYLO?
AUTÍČKO TI DOJEZDILO?
NABÍZÍME LUXUS PRO NĚJ … ODTAH ZDARMA ..
RYCHLE VOLEJ! 572 419 706, 736
HODONÍN: 518 343 401 • VESELÍ NAD MORAVOU: 518 322 384

ODTAH ZDARMA DO 3,5 T DO VZDÁLENOSTI 30 KM
OD NAŠICH PROVOZOVEN
LIKVIDACE VRAKŮ OSOBNÍCH,
DODÁVKOVÝCH, NÁKLADNÍCH
OPRÁVNĚNÍ K VYSTAVENÍ
„DOKLADU O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI“
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

AUTOVRAKOVIŠTĚ: 572 419 727, 724 418 580
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Motosport klub Uh. Hradiště
Napeču svatební koláčky.
Objednávky na tel: 577 942 743
(Napajedla) Mobil: 777 035 775

zve všechny příznivce na V. ročník Slováckého okruhu – závod historických silničních motocyklů, přebor třídy Klasik, který se uskuteční
ve dnech 5. a 6. května 2007

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje redakční rada zpravodaje.

Na dokreslení, že i u nás se stále dodržují velikonoční zvyky, přikládáme dvě fotografie z let minulých. Kluci, poznáte se?

Přípravy na poslední hrkání v poledne na Bílou sobotu. Kluci, Ceroňáci, poznáte se?

A už se jede ! Je nás málo a Záhumení s okolím
veliké.
Jaro/2007
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STALO SE...

26. 1 2007 – setkání zastupitelů, předsedů a členů komisí,
spolků, výborů a zaměstnanců
obce

18. února 2007 – Babické
končiny s pochováváním basy

2. března 2007 – Ples KSČM

4. března 2007 – Dětský karneval, který pořádalo Sdružení
rodičů a přátel MŠ

11. března 2007 – Velikonoční
prodejní výstava kraslic s předváděním

17. března - Perníkový bál

zdobení perníčků

22. března 2007 – Volební valná hromada T. J. Sokol

24. 3 – Výstava vín s ochutnávkou

VAROVÁNÍ !

25. března 2007 – Turnaj v halovém volejbalu

25. 3. – Babický slavíček

S příchodem teplého počasí se probouzejí ze
zimního spánku dravé šelmy. Jedna z jich,
velký huňáč, byla viděna v našich ulicích, jak
přehrabává odpadky. Upozorňujeme proto
občany, aby si popelnice uklízeli!!
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