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Slunce už rozdalo co mělo
a vítr nabral jistotu.
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Usnesení ZO ze dne 9. 8. 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 6 a 7 zápisu
II. Schvaluje:
1. Zřizovací listinu „Pečovatelské služby“ jako
organizační složky obce
2. Zprávu finančního výboru
III. Ukládá
starostovi:
1. Nechat zhotovit nové stojany na kola k autobusovým zastávkám, T – září 2007
zastupitelstvu obce:
1. Předložit návrh jakým způsobem zavést v obci
svoz odpadu za paušální poplatek za popelnice.

K úkolu zastupitelstva dodáváme: Řada občanů
si stěžuje na poškozování plechových popelnic při
svozu. Dochází k tomu proto, že nová auta, která
svoz provádí, mají vysýpací zařízení přizpůsobeno
novějšímu typu popelnic a to jsou popelnice plastové. Proto dochází k deformaci popelnic plechových. Svozová firma nabízí další možnost. Ta spočívá v tom, že firma poskytne plastové popelnice,
za poplatek 20,-Kč na osobu a rok. Pokud dojde
k poškození popelnice firma ji vymění na své
náklady. Ceny za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné. Podmínkou ovšem je, aby na tento
způsob svozu odpadu přešla celá obec.
V kompetenci zastupitelstva obce je, nařídit
tuto formu svozu všem občanům. Chceme ovšem
předběžně zjistit váš zájem o tento způsob svozu
a to formou ankety. Hlasovat můžete pomocí anketních lístků, které najdete vložené v tomto zpravodaji nebo v prodejnách Jednoty. Vyplněné lístky
lze odevzdat buď v prodejnách Jednoty nebo přímo na obecním úřadě.

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, kdo teprve přijdou, mockrát děkujeme.
• Babický kalendář na rok 2008 je v prodeji na OÚ a v prodejně U Kopřivů – cena 70,- Kč.
• uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 3. 12. 2007, a to je tedy termín, do kdy můžete posílat své
příspěvky.
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Knihovna
Čtvrteční večery v knihovně
Večer červnový
28. června se sešlo v naší knihovně několik čtenářů, aby se podělili o zážitky z literárních děl, které během měsíce června přečetli. Většinou to byly
knihy, které zaváněly létem a přibližovaly nadcházející čas dovolených a prázdnin. Jako například
díla české spisovatelky–cestovatelky Mileny Holcové (Lidi aneb většina národů má za to, že je úplně jiná než většina národů nebo Lidi aneb duch
národa je nejlépe cítit v přeplněném autobuse).
Dobrým čtením na dovolenou může být i kniha
anglické autorky Maria Barrett Nebezpečná posedlost či román americké spisovatelky Jan Karan,
který u nás vyšel pod názvem Svatba v Mitfordu.
V létě má většina z nás trochu více času a taková
nádherně čistá rána, lákavá vůně lesních pěšinek
tajemně se ztrácejících mezi stromy nebo zapadající slunce nad mořem – lákají i k poezii. Nezapomnělo se na ni ani při červnových Čtvrtečních
večerech v knihovně. Čtení několika básní z výboru milostné poezie Jiřího Žáčka Obejmi mě připomnělo, jak tento žánr dovede čtenáře obohatit.
Jemná slova básní podtrhla navíc atmosféru právě
končící výstavy paličkovaných děl, která v babické
knihovně probíhala celý předcházející měsíc. Jejich autorkou je Marie Laholová (roz. Čevelová a s
jejím dovolením můžeme napsat „Klásková“). Marie v knihovně vystavila malou část svých paličkovaných obrazů, převážně s motivy postav. Jak jsme
se z povídání s ní dozvěděli, paličkovat začala před
čtyřmi lety: „Před tím jsem vyšívala stehem křížkovým, plným nebo richelieu.“, řekla a doplnila: „Ale
vždycky jsem toužila se naučit paličkování. Učila
jsem se podle návodů v časopisech a mými prvními paličkami byly obyčejné tužky. Teď už mám
kolem šedesáti originálních paliček.“ K paličkování je třeba i speciálních špendlíků. Ke zhotovení
většího obrázku jich použije i 1700. Jelikož v okolí
neexistuje žádná speciální prodejna, ve které by se
dal materiál potřebný k paličkování koupit, shání
se mnohdy obtížně. Kromě obrázků vyrábí Marie
Laholová i paličkované vánoční nebo velikonoční
Podzim/2007

ozdoby. Talent zdědila pravděpodobně po své mamince, která byla zručnou vyšívačkou. A kterého
svého díla si váží nejvíce? Je to obrázek Madony
s Ježíškem, který darovala strýci páteru Čevelovi
a který se po jeho smrti vrátil k ní zpět.
Večer zářijový
I Čtvrteční večery v babické knihovně měly
prázdniny, a tak se příznivci čtení knih a povídání
o nich sešli až 13. září. Hlavním tématem tohoto
setkání bylo vyprávění o českém spisovateli Ivanu
Olbrachtovi a jeho snad nejznámějším díle Nikola
Šuhaj loupežník. Po stopách tohoto legendárního
literárního hrdiny se vydala letošního léta naše
knihovnice Zoja Chodúrová, která povídání doplnila promítáním fotografií ze svého desetidenního
putování po Ukrajině a rovněž výstavkou fotografií pod názvem Cesta po Zakarpatské Rusi. V příjemné podvečerní atmosféře bylo snadné se nechat
vtáhnout do příběhu Nikoly Šuhaje a jeho velké
lásky Eržiky a nechat se unášet podmanivou atmosférou zachycenou fotoaparátem Zoji Chodúrové.
Snímky zachycovaly nejen místa, kde Nikola žil, ale
prakticky celou tuto podivuhodnou krajinu s jejími
lidmi, ve které jakoby se zastavil čas.
O svých letních toulkách po českých i cizích
zemích a prázdninovém čtení vyprávěli i další
účastníci čtvrtečního setkání, kterých se tentokrát
sešlo v knihovně deset.
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...trocha poezie nikoho nezabije ... říjnový večer v knihovně
Večer se sešli přátelé knihovny a milovníci
poezie v místní knihovně, aby si trochu povídali
o básničkách a básnění. Úvodem jsme si poslechli z CD uměleckou recitaci Wolkrových veršů
v podání Jany Paulové a zavzpomínali na tohoto
básníka, o kterém mnozí zúčastnění hodně věděli
- i více, než uvádí odborná literatura. Pak jsme měli
možnost mezi námi přivítat pana Zdeňka Slámu,
pro mnohé známého občana Babic, ale neznámého
básníka. Vyšlo mu několik básnických sbírek sice
vlastním nákladem, ale připravuje se vydání další
sbírky ze státních fondů. Jeho básničky jsou věnované ženám, dívkám, jejich kouzlu, jejich spojení
s květinou, pocitům, které má muž při setkání

s nimi. Každá básnička má svoji adresátku.
Své verše nám přiblížila paní Anežka Kolářová, která zarecitovala i z děl svých oblíbených autorů - např. Evžena Oněgina znala skoro celého
zpaměti. Mezi básníky můžeme počítat také paní
Martu Černuškovou, o jejíž tvorbě se můžeme
přesvědčovat při každých hodech. Její „říkání“
u domu stárků a stárek má vždy jiskru, náboj
a vtip, kterým vyjadřuje charakteristiku aktérů.
Svojí troškou do mlýna přispěla i paní učitelka
Dana Kloudová, jejíž krátké veršíky doplňují
kreslené mandaly. Vytváří tím zvláštní umělecké
tečky za svými životními událostmi........
V prostředí knihovny, které pro měsíc říjen zpestřila svými květinovými dekoracemi Radka Batůšková, uběhl všem velmi rychle příjemný večer.

Využijte počítačových kurzů pro úplné začátečníky,
které pořádá Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti
Neměli jste dosud možnost naučit se pracovat na počítači? Máte minimální počítačové znalosti
a potřebujete si je rozšířit? Zkuste využít tuto nabídku a zúčastněte se počítačových kurzů, které pro vás
od října 2007 pořádá Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti.
Můžete absolvovat celkem tři na sebe navazující kurzy (nebo jeden podle vlastního výběru):
1) Jak na počítač
Pro všechny začínající uživatele počítačů, kteří zatím s počítačem nepracovali nebo mají jen velmi
malé zkušenosti. Účastníci se seznámí s fungováním počítače, se základními pojmy světa výpočetní
techniky a prakticky se naučí ovládat počítač pomocí myši a klávesnice.
2) Texty v počítači
Kurz je určen pro začínající uživatele počítačů, kteří nemají zkušenosti s vytvářením a upravováním
textů v počítači, je zaměřen na práci s jednoduchými texty. Účastníci kurzu se naučí používat nejrozšířenější textový editor, vytvořit a uložit soubor, napsat a naformátovat text a dále vytvořený dokument
vytisknout.
3) Internet a e-mail
Kurz je určen pro začínající uživatele počítačů, kteří chtějí pracovat s internetem a využívat možnosti
elektronické pošty (e-mailu). Účastníci se naučí otevřít webovou stránku, používat hypertextové odkazy, založí si vlastní poštovní schránku a vyzkouší odesílání a přijímání zpráv.
Délka každého kurzu je 2 hodiny (120 minut) za cenu 100 Kč. Termíny jsou vždy ve středu od
16.00 do 18.00. Přihlásit se můžete osobně v Knihovně BBB nebo telefonicky na čísle 572 551 250
(konkrétní termíny a další informace vám poskytne slečna Tvrdoňová). Informace naleznete i na
webových stránkách: www.knihovnabbb.cz (sekce služby).
(KBBB)
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1. - 7. října 2007
Místní knihovna Babice pořádala tyto akce:
1. – 30. října
Podzimní nálada – květinové dekorace Radky Batůškové
Cyklus výstav - amatérská tvorba babických občanů
PONDĚLÍ - ÚTERÝ
Kreslení a zdobení pohádkové cesty ke knihovně
dětmi MŠ a ZŠ
STŘEDA 3. října:
Slavnostní pasování žáčků 2. třídy na čtenáře
knihovny
ČTVRTEK 4. října:
Čemu se báseň říká - Čtvrteční večer v knihovně
PÁTEK 5. října:
Setkání broučků a berušek – lampiónový průvod
obcí se pro nepřízeň počasí sice moc nevydařil, ale
ohňostroj byl
NEDĚLE 7. října
Za pověstmi našeho kraje – turistický výlet do
Hluku

Podzim/2007
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Kultura a sport
Kulturní a sportovní akce v Babicích
ŘÍJEN
1. – 30. 10. * Podzimní nálada – květinové dekorace Radky Batůškové
Amatérská tvorba babických občanů - cyklus výstav v knihovně
20. – 21. 10. * Slovácké hody s právem
27. 10.
* Křest CD St. Gabriela, Kalina – 19:30 hod. KD, předprodej v knihovně
28. 10.
* Svěcení kříže před hřbitovem – 14:00 hod.
LISTOPAD
1. – 30. 11. * CUBA LIBRE – výstava fotografií Petry Gablasové v knihovně
1. 11.
* Čtvrteční večer v knihovně s autorkou výstavy – 19:00 hod.
11. 11.
* Podzimní výstava s ochutnávkou, vystoupení Kalinky – 13:00 hod., KD
29. 11.
* The Mood koncert

7. 12.

14. 12.

PROSINEC
* Mikulášská nadílka – 17:00 hod., areál „U Střešně“
* Vánoční jarmark
* Koncert Stříbrňanky – 19:30 hod., KD
* Vánoční vystoupení KALINY, CM S. Gabriela a hostů ze Slovenska, 19:30 hod., KD

Prosíme všechny občany, aby podpořili podzimní výstavu zahrádkářů a přispěli do ní svými výpěstky.
Nemusí se jednat jen o ovoce či zeleninu, ale třeba také o vaši pokojovou květinu. Výstavka bude spojena také s ochutnávkou pokrmů, zhotovených z plodů zahrádek.
9. listopadu od 16:00 do 18:00 hod. sběr vzorků na výstavku – přísálí KD
11. listopadu od 12:30 – 13:00hod. pečené, vařené a jinak upravené pochutiny z plodů podzimu na
ochutnávku ( recepty přineste do knihovny do 9. listopadu)
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Předání ocenění
V roce 2007 byla soutěž o nejlepší vesnici roku
vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj České
republiky, Spolkem obnovy venkova ČR a Svazem
měst a obcí ČR již po třinácté. Spolupracujícími úřady a organizacemi soutěže jsou: Kancelář
prezidenta ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků a Folklorní sdružení ČR. Nejedná se
jen o výběr nejkrásnější obce České republiky, jak
bývá často v médiích prezentováno, ale cílem je
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, ukázat široké veřejnosti význam venkova a poukázat na rozmanitost programů podporujících jeho rozvoj. Soutěže se mohou
zúčastnit všechny obce vesnického charakteru,
které nemají statut města a mají zpracovaný vlastní Program obnovy vesnice.
Jak jsme psali v minulém čísle zpravodaje,
11. června jsme se při vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku 2007 Zlínského kraje dozvěděli, že
Babicím byl udělen Diplom za rozvíjení lidových
tradic. V pátek 17. srpna 2007 převzal toto ocenění starosta naší obce Miloslav Maňásek. Stalo
se tak při slavnostním předávání cen jednotlivým
obcím, které se uskutečnilo v Suché Lozi. Právě
Suchá Loz se stala letošní Vesnicí roku Zlínského
kraje a postoupila do celostátního kola.
Pro naši obec není letošní ocenění prvním, ktePodzim/2007

ré v této soutěži dosáhla. V roce 2004 byla babická
knihovna vyhlášena Knihovnou roku, v roce 2005
obec získala diplom za kontinuální činnost spolků a práci s mládeží a o rok později jsme získali
Bílou stuhu, která je udělována za podporu dětí
a mládeže, schopnost mezigeneračního soužití
a celkový vztah dětí k obci. K diplomu, který jsme
obdrželi letos, jsme získali 20 000 Kč. Tyto prostředky hodlá obec využít pro nákup mobilního
ozvučovacího zařízení.
Slavnostní ráz předávání ocenění Vesnice roku
Zlínského kraje podtrhla i účast vicepremiéra
a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a dalších významných hostů.
Více si o letošní soutěži můžete přečíst v publikaci, kterou při této příležitosti vydal Zlínský kraj
a kterou najdete i v babické knihovně.
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Fotbalový klub FC Babice
Fotbalisté si prošli od začátku roku těžkým obdobím. Nejprve se s klubem rozešel jeho dlouholetý předseda Milan Urbanec, který si odvedl
několik přespolních fotbalistů, a vše vyvrcholilo
sestupem mužů do základní třídy. Na jaře začal
působit zcela nový desetičlenný výbor FC, který
měl jediný cíl – obnovit fungování klubu. A to se
mu, zejména u mládežnických týmů, podařilo.
Přípravce se začal věnovat Zdeněk Smýkal a dosahoval s ní výborných výsledků, když se z posledního vyšplhali až na velmi pěkné 8. místo. Nejlepším střelcem byl Erik Horníček s 35 góly.
Žáci pod vedením Emila Horníčka byli jediným
týmem, který v období zimního bezvládí poctivě
trénoval a po vydařeném jaru opustil dno tabulky
a obsadil 11. místo. Nejlepším střelcem byl Jakub
Číž s 6 brankami.
K dorostu přišli Jiří Skřivánek a Marcel Litoš
s cílem udržet okresní přebor. Po dramatickém
jarním finiši, kdy rozhodovalo poslední kolo, se
jim to podařilo a obsadili 14. příčku. Nejvíc branek vsítil Lukáš Býček – celkem 12.
U mužů se projevila absence zimní přípravy,
odchody klíčových hráčů a špatná tréninková
morálka. Po podzimu figurovali na solidním 8.
místě, ale katastrofální jaro je poslalo o třídu níž.
Za vše hovoří jarní bilance: 13 porážek – 0 bodů. S
10 góly byl nejlepším střelcem Drahomír Kotlaba.
Poslední - 14. místo mrzí o to víc,
že teprve loni se po několikaletém snažení podařilo mužstvu postoupit a po
roce je zpátky v „pralesní lize“, odkud
je těžké se vyškrábat nahoru. Nu což,
je to „jen“ fotbal – život jde dál.
Po krátké letní přestávce je tu nová
sezóna 2007/2008 a začíná se blýskat
na lepší časy. Podařilo se vytvořit nový
tým přípravky (ročník 1997 a mladší)
pod vedením Petra Lukáše a Bronislava Hrdiny, který hraje své zápasy
v sobotu ve 14 hodin a svým nadšením a zápalem si našel řadu příznivců. Kluci taky rádi přivítají do svých
řad další zájemce o fotbal – stačí přijít
strana 8

na trénink v úterý a pátek od 16:30 hod.
Žáci pokračují v nastoupeném trendu. Zkušený fotbalista a trenér Emil Horníček má klukům
určitě co dát a setkává se u nich s ohromným zájmem o fotbal.
To samé platí i u Marcela Litoše, který trénuje
dorostence . Vytvořil se velmi silný tým, který od
začátku okupuje nejvyšší příčky a po třech letech
se můžeme zase těšit na boj o titul přeborníka
okresu. Kluci hrají navíc i velice atraktivní, kombinační a útočný fotbal a chtějí přilákat na své
zápasy co nejvíc lidí. Jste zváni!
Optimismus vzbuzuje i fakt, že 8 dorostenců
ročníku 1989 přechází příští sezónu do družstva
mužů. Přinesou snad potřebnou dravost, srdce
a především fotbalovou kvalitu.
Uplynulé období mnoho radosti fanouškům
nepřineslo, ale věřme, že se vše v dobré obrátí a zase se budeme těšit z dobrých výsledků
a výkonů našich barev. Chce to jen trpělivost
dál poctivě makat. O tom, že jdeme správnou
cestou, se může přesvědčit každý, kdo se podívá na hřiště v době tréninku. Uvidí tam desítky dětí a mladých lidí, kteří sportují a užitečně
tráví volný čas. A to je nakonec náš cíl a naše
snaha.
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Tenisový turnaj mužů – Babice 2007
18. srpna 2007 se v tenisovém areálu v Babicích uskutečnil již tradiční tenisový turnaj mužů.
Turnaj zorganizoval a krásnými cenami sponzoroval zástupce společnosti Českomoravské Štěrkovny HEIDELBERG CEMENT Group pan Zdeněk Gajdošík.
V tenisových dvouhrách přišlo tentokrát mezi
sebou změřit síly 16 rekreačních tenistů, věkem
od čtrnácti až po téměř šedesát let. Jako obvykle turnaji přálo počasí, jen vítr chvílemi znesnadňoval zápolícím tenistům požitek ze hry. Urputné
tenisové boje končily až v podvečer, kdy bylo do-

hráno finále i zápasy o cenu útěchy. Na stupních
nejvyšších se umístili Bohumil Huťka, Michal
Koukal, Karel Taft a pan Kowalczyk. Na závěr
byli všichni hráči odměněni krásnými cenami.
O hladové a žíznivé krky účastníků se během
turnaje výtečně postarala paní Gajdošíková. Organizátorům, zúčastněným hráčům, ale i přihlížejícím patří dík za vytvoření krásné a pohodové
atmosféry.
Nashledanou při některém z příštích turnajů!
Za Sportovní Komisi při OÚ Babice
Miroslav Koukal

BABIČÁK NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
V Babickém zpravodaji č. 2/2004 jsme psali
o Pavlu Frýbortovi (mladším), který se v tom roce
stal technickým vedoucím české fotbalové reprezentace devatenáctiletých hráčů.
Letos byl Pavel přímým účastníkem historického
úspěchu naší fotbalové „dvacítky“ – tedy hráčů do 20
let věku – na mistrovství světa. Pavel nebyl v Kanadě, kde se mistrovství odehrávalo, jako divák, ale měl
funkci technického vedoucího a mluvčího českého
týmu.
Hodně z nás sledovalo úspěšnou pouť našich
mladých reprezentantů, jež byla završena finálovým
kláním s Argentinou, které jsme sice prohráli 1:2, ale
zisk stříbrné medaile na mistrovství světa se bude
řadit navždy k historickým úspěchům českého fotbalu. Bylo příjemné vědět, že tam v daleké Kanadě
Podzim/2007

máme v realizačním týmu českého mužstva Babičáka. Po Pavlově návratu s ním v rámci setkání zastupitelů, členů spolků, komisí a zaměstnanců obce
(27. 7.) byla uspořádána beseda, na kterou Pavel přinesl ukázat stříbrnou medaili, kterou byl společně
s hráči dekorován. Pavel také ochotně odpovídal na
nejrůznější dotazy. Pro čtenáře Babického zpravodaje jsme Pavla Frýborta vyzpovídali ještě jednou.
BZ: Pavle, toto mužstvo bylo to, se kterým jsi
začínal jako technický vedoucí?
Ne, začínal jsem u ročníku 1985. Po neúspěšné
kvalifikaci v Itálii jsem byl zařazen k nově se tvořícímu realizačnímu týmu. Byl to ročník 1987, v té době
jim bylo 18 let. Takže jsem byl u tohoto týmu tři roky
až do mistrovství světa v Kanadě.
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BZ: Jak velký byl realizační tým, který doprovázel české hráče na MS v Kanadě?
Celkem devět lidí. Hlavní trenér (Miroslav Soukup, působí jako asistent v Brně), asistent trenéra
(Jakub Dovalil – před rokem hlavní trenér vicemistrů Evropy do 17 let) a druhý asistent (bývalý reprezentační brankař Petr Kouba, také vicemistr Evropy
z roku 1986). Hlavním vedoucím byl Rudolf Baťa,
bývalý slavný mezinárodní rozhodčí v ledním hokeji, který oslavil tento rok 80 let (!), dále masér (Miroslav Rycka působící v druholigové Opavě), doktor
(Martin Held z Českých Budějovic), fyzioterapeut
(Tomáš Skrbek) a kustod (Jiří Šíma – dlouholetý člen
reprezentačního „A-týmu“).
BZ: Jak dlouho jste v Kanadě byli?
39 dnů + 3 dny v Čechách. Musíme ještě započítat
týdenní soustředění, kdy jsme sehráli dvě mezistátní
přátelská utkání s Kongem, které bylo bezprostředně
před odjezdem do Kanady.
Těch 39 dnů byl nejdelší zájezd v celé historii československého a českého fotbalu. Do této doby se
mluvilo jako o nejdelší fotbalové cestě, kterou kdysi
podnikla v 60. letech dříve legendární Dukla Praha
v čele s Masopustem, byla to veleúspěšná pouť po jižní a severní Americe a vznikla z toho kniha Dukla
mezi mrakodrapy. My jsme tuto událost překonali.
BZ: V kolika městech jste hráli a jakým způsobem jste se přesunovali?
Základní část se hrála v šesti městech (Burnaby,
Victoria, Edmonton, Ottawa, Montreal, Toronto).
Takže turnaj byl organizován po celé Kanadě. My
jsme navštívili všechna kromě Burnaby. Přesunovali
jsme se pouze letecky, protože Kanada je druhý největší stát a vzdálenosti mezi městy byly značné – časové posuny dosahovali až čtyř hodin. Jen pro srovnání: je to jako z Prahy do Kazachstánu a my jsme
to absolvovali každý týden. Celkem jsme nacestovali
přes 48 000 km.
BZ: V čem spočívala Tvá práce?
Hlavní náplní byla komunikace s českými a zahraničními médii. Čím více jsme se přibližovali finále,
tím větší byl zájem o naše hráče a naši zemi. Musím
říci, že hráči vzorně reprezentovali jak po sportovní,
tak také po společenské stránce. Byli ochotní se pozdravit se všemi, vyfotit, dát autogram a také, pokud
to bylo v jejich silách, popovídat si s fanoušky a fanynkami.
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Další náplní práce byly organizační věci (od ubytování v hotelech, jídla, hracích ploch, financí až po
letenky). Zejména hotely a letenky (cca 70 zavazadel)
dávaly zabrat, protože jsme vyměnili 8 hotelů a asi 9
letů. Celý režim vždy trval maximálně 5 dnů a pak
byla změna a zase všechno od začátku.
BZ: Co děláš v současné době? Začínáš s novou
reprezentací mladých?
V současnosti učím na vysoké škole a studuji doktorát na téže škole (FTVS). Začínám s novou reprezentací do 18 let opět jako technický vedoucí.
BZ: Hraješ Ty sám aktivně fotbal, nebo děláš
jiný sport?
Tento ročník jsem zahájil v I.B třídě v TJ Kudlovice společně s několika „Babičákama“. Ještě donedávna jsem musel jako náplň svého studia ovládat
gymnastiku, atletiku, plavání, ale nejvíce mě zajímají
sportovní hry.
Pavel vloni ukončil studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě, kde promoval
jako magistr (učitelství a trenérství). Tomuto oboru
se věnuje nadále a pracuje jako odborný asistent na
Katedře sportovních her na FTVS UK.

Horní řada zleva: Petr Pavlík, Michal Švec, Kamil
Vacek, Petr Janda, Tomáš Okleštěk, Ondřej Mazuch, Marek Střeštík, Martin Fenin, Marek Suchý,
Ondřej Kúdela
Prostřední řada zleva: Tomáš Fryšták, Martin
Held (lékař), Miroslav Rycka (masér), Miroslav
Soukup (trenér), Jakub Dovalil (asistent), Petr
Kouba (asistent), Tomáš Skrbek (fyzioterapeut),
Pavel Frýbort (technický vedoucí), Radek Petr
Dolní řada zleva:
Jiří Böhm, Zdeněk Šturma, Tomáš Mičola, Tomáš Cihlář, Lukáš Kubáň, Luboš Kalouda, Tomáš
Krob, Marek Jungr
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ZVEME VŠECHNY ŽENY A DÍVKY NA CVIČENÍ
Program:
- P – class ( posilování a zpevňování problémových partií těla s posilovací gumou)
- Body styling ( formování svalových skupin celého těla)
- Stretching
Kdy: Každý čtvrtek v 19:00hod.
Kde: V tělocvičně ZŠ, podložky vezměte s sebou
Na vaši návštěvu se těší Vlaďka M.

Mateřská škola
Dvě data se sedmičkou na konci jsou spojena s naší
nejstarší obecní budovou - rok 1967 a 2007.
Kdo projel za poslední měsíc okolo budovy
mateřské školy Babice nemohl přehlédnout její
novou fasádu. Za dobu, kdy mateřská škola
sídlí v této budově, je to oprava fasády v pořadí již třetí. V kronice MŠ Babice je zapsáno, že
30.dubna 1967 byla budova MŠ Babice slavnostně předána veřejnosti k užívání. Tehdy, po zhruba deseti letech fungování předškolního zařízení v obci, kdy byl provoz MŠ postupně umístěn
v domku č. 153 na Záhumení, v hasičské zbrojnici a v budově ZŠ, dostala mateřská škola rekonstruovanou budovu bývalé Obecné školy.
Předškolní vzdělávání v obci tak získalo před
40 lety budovu sice neúčelovou, ale přesto na
tehdejší dobu s kvalitním vybavením. 1. září
1967 byl zde zahájen provoz mateřské školy
a začal se tak odvíjet nový úsek její historie.
Podruhé byla fasáda opravena v roce 1992, ale
protože nebyl současně vyřešen problém velké
vlhkosti zdiva, oprava měla malou trvanlivost.
Povodeň v roce 1997, kdy spodní vody zřejmě
pohnuly podložím pod budovou, izolace zdiva
v roce 2001, rekonstrukce střechy v roce 2003
a výměna oken v roce 2006 - to všechno byly
významné zásahy do budovy. Při následném sedání budovy se zhoršily trhliny na malbě a na
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omítce fasády, která začala postupně opadávat
ve velkém rozsahu.
Získání „Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku“
za činnost dětí a mládeže v roce 2006 umožnilo
obci Babice na jaře 2007 zpracovat žádost o dotaci vypsanou Ministerstvem pro místní rozvoj
pro obce úspěšné v této soutěži v loňském roce.
Bylo logické, že takto získanou dotaci v částce
400 000 Kč pak obec směřovala opět k dětem.
Kromě toho nejstarší obecní budova si novou
fasádu již skutečně zasloužila. Přesně po 40
letech tedy má školní budova opět nový kabát.
K 1. září 2007 tak mají nejmenší děti v obci
dobrý příklad kvalitního životního prostředí,
který u nich vytváří potřebné estetické povědomí. Po opravě fasády více občanů vyslovilo
názor, že by se měla rekonstruovat i zeleň před
budovou, aby bylo více vidět na opravená sgrafita. Plán na rekonstrukci zeleně je zpracován
již dříve a postupně by měl být realizován.
Sgrafita byla na budovu umístěna v roce
1967, kdy byl při přestavbě zásadním způsobem
změněn vzhled budovy, včetně dispozice vstupu
a oken. Jejich autor - Jiří Kaňovský z Huštěnovic, tehdy žák UMPRUM v Uherském Hradišti,
je zpracoval jako ročníkovou práci.
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Bohužel se nedochovaly originální šablony,
které by umožnily při rekonstrukci naprosto přesné kopie. Jako podklad byly proto použity zejména fotografie, na nichž byl zachycen
původní stav. Vzhledem k velkému poškození
sgrafit, zvláště ve spodní části, vlhkostí zdiva
a následným vysýcháním po izolaci, bylo nutno
je úplně odstranit a udělat zcela znovu. Na sgrafitech jsou proto některé drobné detaily odlišné,
zásadní vzhled z roku 1967 ale zůstal zachován.
Opravu fasády realizovala firma Kodrla
z Huštěnovic v celkové částce 780 000,-Kč.

Zároveń tato firma realizovala o prázdninách
rekonstrukci pískoviště na zahradě MŠ a jeho
úpravu na doskočiště. Na tuto investici získala
mateřská škola částku 12.000,- Kč z grantu vypsaného nadací Ivo Valenty „Děti – Kultura –
Sport“ z Uherského Hradiště. Tímto děkujeme
nadaci za podporu při zlepšování prostředí MŠ
Babice.

Základní škola
Začal nový školní rok
Po slavnostním zahájení nového školního roku
3. 9. 2007 se život na naší škole rozjel naplno.
Během měsíce září už proběhlo několik zdařilých akcí.
V pondělí 17. 9. se za krásného slunečného dne vypravili čtvrťáci na dopravní hřiště
do Mařatic. Hřiště je už z dálky vítalo zářícími dopravními značkami. Na zbrusu nových
kolech a s nezbytnými cyklistickými helmami
pak vnikali do tajů silničního provozu. Všichni
museli dodržovat pravidla, vyzkoušeli si i jízdu na kruhovém objezdu a museli také dávat
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pozor, aby je nepřejel vlak. Zruční cyklisté
si odnesli nejen pěkné zážitky, ale i plyšovou
odměnu.
19. září proběhl na kurtech u ZŠ turnaj
žáků v tenise. Pod vedením pí. uč. Miklové a správce kurtů pana Karchňáka bojovalo deset sportovců o mety nejvyšší. Mezi
chlapci byl nejlepší Martin Harásek z 8. B,
na druhém místě skončil David Smělík ze
6. třídy a třetí příčku obsadil Libor Kostílek ze
7. B. Mezi děvčaty byla nejlepší Denisa Slezáková ze 7. A, druhé a třetí místo obsadily
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hráčky z 8. A Denisa Huťková a Martina Janečková.
Letošní „divadelní sezonu“ zahájil kroužek
společenské výchovy. Žákovské předplatné do
Slováckého divadla má na naší škole dlouholetou tradici. Každoročně se přihlásí více než
50 žáků. Díky finanční výpomoci SRPDŠ (na
dopravu) platí žáci pouze částku na samotná
představení.
Prvním, velmi zdařilým představením, byla
komedie 1+2=6. Vtipné dialogy, ale především
úžasné výkony hradišťských herců všechny
děti pobavily. Už teď se všichni těší na další
akci kroužku, kterou bude zájezd do Prahy, do
Divadla Na Fidlovačce.
Ve středu 3.10. proběhlo slavnostní pasování žáků 2. třídy na čtenáře knihovny. Dopoledne zvané Nenuda připravili dospěláci pod
taktovkou paní knihovnice (Z. Chodúrová).
V místní knihovně je uvítala bílá víla (p. M.Mi-

kulková), která si s pohádkovým šarmem s dětmi povídala o postavičkách ze známých knížek. Dozvěděly se informace o spisovatelích
a ilustrátorech, nechyběly hry a na závěr výroba dráčka plnícího tajná přání. Samotné
pasování proběhlo za účasti veličenstva krále,
ve kterém žáci bezpečně poznali pana starostu
(p. M. Maňásek). Rytíř (p. B. Hrdina) se postaral o to, aby holky a kluci slavnostně slíbili, že
budou knihy opatrovat a zacházet s nimi hezky.
Domů si děti odnesly dobrou náladu a průkaz
čtenáře knihovny.

Tenisový turnaj pro žáky 5.- 9. ročníku ZŠ Babice - 19. 9. 2007
Vítězům blahopřejeme a ostatním hráčům přejeme hodně přesných míčů při dalším sportovním utkání.
1. místo Martin Harásek – 8.B
2. místo David Smělík – 6. třída
3. místo Libor Kostílek – 7.B
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1. místo Denisa Slezáková – 7. A
2. místo Denisa Huťková – 8. A
3. místo Martina Janečková – 8. A
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Osobnosti
BABIČTÍ (8)
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. František Čevela
(7. října 1921 – 17. března 2007)
Z Babic pochází celkem 5 kněží. Mezi ně patřil i P. František Čevela, který právě před rokem
oslavil 85. narozeniny a tento svět opustil letos na
jaře. Připomeňme si proto jednoho z významných
babických rodáků.
Narodil se 7. října 1921 v domě č. p. 108 jako
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první ze tří sourozenců. Záhy učitelé rozpoznali
Františkovo velké nadání. Přestože pocházel z chudobných poměrů, rodina se snažila umožnit mu
studia. A tak po ukončení babické obecné školy nastoupil na Arcibiskupské gymnázium do Kroměříže. Každý týden za ním jezdili tatínek nebo maminka, aby mu přilepšili nějakým živobytím. On sám se
domů do Babic dostal jen o prázdninách. Jedním
z jeho učitelů na gymnáziu byl i P. Jan Čechal, pozdější kroměřížský kanovník a duchovní správce
v Huštěnovicích.
Tatínek, který pracoval na dráze, zemřel v době,
kdy Františkovi bylo patnáct a nejmladší sestře deset let. Jelikož maminka zůstala na všechno sama,
musely se zapojit do práce podle svých možností
i děti a pomáhat nejen doma, ale i s obhospodařováním dvaceti měřic pole. František se do práce rád
zapojil vždy, když pobýval doma.
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Po ukončení gymnázia odešel František Čevela
do kněžského semináře v Olomouci, kde se na své
budoucí působení připravoval v letech 1941 – 1946.
Protože uzavření vysokých škol v roce 1939 se týkalo také tehdejší olomoucké Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty, studovali bohoslovci olomoucké arcidiecéze společně s mladými dominikány.
Tak se stalo, že profesorem, který jej vyučoval biblickým vědám, byl další babický rodák – dominikán P. ThDr. Pavel Škrabal, který je dodnes známý
především jako autor prvního katolického překladu
Nového zákona pořízeného přímo z řečtiny.
Na kněze byl František Čevela vysvěcen 5. července 1946 v Olomouci. Od 1. srpna 1946 do
29. května 1949 působil jako kooperátor v Litovli,
kde měl na starosti především výuku náboženství
ve škole. Od 30. května do 26. října 1949 se podrobil léčení, po jehož skončení se ještě na několik
dní vrátil do Litovle. Od 1. listopadu 1949 pak nastoupil do Měrotína, malé vesnice nedaleko Litovle, s níž zůstal úzce spjat až do konce svého života.
Jeho funkční zařazení se s léty měnilo: do konce
roku 1950 v Měrotíně působil jako provizor, od
1. ledna 1951 byl jmenován administrátorem, v roce
1973 se stal měrotínským farářem. Od 1. července
2005 byl již emeritním farářem, ale v Měrotíně stále
působil. Jeho činnost však již dávno přesáhla hranice měrotínské farnosti – v roce 1971 byl dokonce
jmenován konsistorním radou. Teprve v roce 2006
se z Měrotína odstěhoval a závěr života prožil v Bohuslavicích u Konice – shodou okolností v blízkosti
dalšího babického rodáka P. Milana Ryšánka, který
je nyní konickým děkanem.
Do Měrotína se za ním v roce 1953 přistěhovala
i maminka, aby mu pomáhala nejen s domácností, ale i s udržováním kostela a jeho vybavení. Žila
u syna až do roku 1982. Jelikož sestra P. Čevely, paní
Marie Maňásková, vážně onemocněla, pobývaly
v Měrotíně několik let i její děti, o které se tam jejich stařenka starala. Neteř, Marie Hastíková, na
tuto dobu vzpomíná: „Strýček se nám hodně věnoval. Hrával s námi volejbal, fotbal a dokonce koupil
zlevněné harmonium a trpělivě mně hru na něj vysvětloval, takže jsem se naučila hrát. On sám uměl
hrát na housle.“ Dlouhé roky mu s domácností pomáhala i jeho sestra, která do Měrotína pravidelně
z Babic dojížděla. Těžší práce vždy ochotně převzal
Podzim/2007

spolu s dalšími příbuznými jeho bratr, pan Josef
Čevela, bývalý babický kostelník.
Měrotín je sice obec s jen asi devadesáti domy,
ale k farnosti patří dalších šest vesnic, ve kterých
P. František Čevela vyučoval náboženství. Za dětmi jezdíval nejdříve na kole, později autobusem.
Žil velice skromně a říkával: „Koberce, záclony…
– nic takového k životu nepotřebuji.“ A ke způsobu života, nejen pokud jde o hmotné vybavení, říkával: „Žij tak, ať nezatížíš další pokolení. To byla
slova, která mně často strýček vštěpoval do paměti“, uzavírá své vzpomínání paní Hastíková.
Páter Čevela měl rád Měrotín, kde pomohl
opravit kostel i přilehlé budovy, ale především
měl rád své farníky. Poslední měsíce svého života strávil v Charitním domově pokojného stáří
v Bohuslavicích u Konice, kde taky 17. března 2007
zemřel. Ačkoliv se do rodných Babic rád vracíval,
byl s hanáckým krajem svázán natolik, že si přál,
aby zde byl i pohřben. Olomoucký biskup Mons.
Josef Hrdlička uložil 24. března 2007 jeho tělo do
kněžského hrobu v Měrotíně. Ani po více než 60
letech po odchodu z Babic nezůstal P. František
Čevela zapomenut – rozloučit se s ním přijelo také
několik desítek lidí z Babic a Kudlovic.
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OÚ informuje
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.

Upozorňujeme občany, že parkování na místních komunikacích je dle zákona č. 361/2000Sb.
povoleno pouze v případě, že při stání zůstane
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3m pro každý směr jízdy. Dále je zcela zakázáno
parkovat na vegetaci kolem silnice. Porušováním
zákona se občan vystavuje patřičným sankcím.

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

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,
tedy obci Babice (není proto možné např. provést výkop hrobu či opravu pomníku bez souhlasu správce pohřebiště). Informace získáte na tel:
572 585 061 u p. M. Šuranské.

Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení na
OÚ nebo v prodejně u Kopřivů na nákupním středisku. Cena za kus je 10,-Kč. Svoz v roce 2007 probíhá každou první středu v měsíci tj. 7. 11. a 5. 12.
Upozorňujeme občany, že k tomuto sběru mohou použít pouze plastové pytle zakoupené na OÚ
nebo U Kopřivů. Odpad v jiných pytlích nebude
svozová firma odvážet.

Odvoz komunálního odpadu – 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.
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Znovu upozorňujeme, že na hřbitov je zakázáno vodit psy a vjíždět motorovými vozidly.

Ve dnech 20. – 21. října 2007 bude v době od
7:00 do 17:00 hodin uzavřen železniční přejezd ke
hřbitovu z důvodu opravy. Objízdná trasa bude
vedena přes Sušice a po místní komunikaci mezi
Sušicemi a Kudlovicemi. Trasa je obousměrná.

Společnost E-on upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí, že je jejich povinností ořezat,
popřípadě odstranit dřeviny ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční
soustavy. Pokud tak vlastník neučiní v termínu
do 15. listopadu 2007, po tomto datu provedou
ořez či odstranění dřevin pracovníci E-on.
Podzim/2007
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SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE UPOZORŇUJÍ
Dne 20. 8. 2007 se v lokalitě Uh. Hradiště a okolí vyskytovaly bouře spojené s přívalovými dešti, srážkové
úhrny činily cca 40 mm ve velmi krátkém časovém intervalu. Kanalizace pro veřejnou potřebu nebyla schopna
kapacitně takové množství srážkových vod pojmout, a proto došlo na některých místech Uherskohradišťska
k zaplavení nemovitostí odpadními vodami.
Za škody takto vzniklé však nenese majitel ani provozovatel kanalizace odpovědnost.
Ustanovení § 420a odst. 3 občanského zákoníku stanoví, že odpovědnosti za škodu způsobenou provozem se provozovatel zprostí, pokud byla škoda způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ
v provozu. Silné, přívalové deště z 20. 8. 2007 dosahovaly hodnot katastrofického lijavce dle Wussovovy
kvalifikace, což jsou srážky takové intenzity, na které není kanalizační systém vyprojektován, není schopen je plynule odvádět a v některých kritických bodech může skutečně docházet až k vniknutí ředěných
odpadních vod do sklepů nemovitostí.
V tomto konkrétním případě nedošlo k žádné technické závadě na kanalizaci, kanalizace byla řádně
čištěná, průchodná a v dobrém technickém stavu, takže vzniklé situaci nebylo možno žádnými dostupnými prostředky zabránit.
Doporučujeme, aby jednotliví majitelé nemovitostí, které jsou při přívalových deštích ohroženy nebezpečím
zaplavení, provedli technická opatření na svých nemovitostech k zamezení zaplavení odpadními vodami.
K takovýmto opatřením patří pořízení klapky, šoupátka nebo hradítka na přípojce kanalizace k nemovitosti.
Tato zařízení je však dobré montovat až po poradě s odborníkem. Další možností je budování vsakových ploch,
kam je možné odvádět dešťové vody z okapů a tím snížit množství vody odtékající do kanalizace.
Zastupitelstvo obce Babice zve všechny občany na zasedání zastupitelstva dne 1. 11. 2007
v 18:00hod. v KD. Jedním z projednávaných bodů bude plánovaná trasa rychlostní komunikace
R 55 (obchvat).

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BABICE
Byla podána žádost o zaregistrování Pečovatelské
služby Babice. Pečovatelská služba je dle § 40 Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, terénní nebo
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je poskytována v domácnostech nebo
v Domě s upravitelnými chráněnými byty.
Obsahuje tyto základní činnosti:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Kromě uvedených základních pečovatelských
úkonů, budou poskytovány i činnosti fakultativPodzim/2007

ní. Například dohled nad dospělou osobou nebo
dítětem.
Veškeré informace (včetně ceníku za jednotlivé úkony) je možno získat v kanceláři DPS každý
pracovní den od 9:30 do 11:00 hod., nebo na tel.
724 149 246.
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INVESTIČNÍ AKCE
MŠ – OPRAVA FASÁDY
Tuto opravu mohla obec provést také proto, že
jsme v loňském roce získali Bílou stuhu v soutěži
Vesnice roku a přednostně jsme tak dostali možnost zažádat o dotaci ve výši 400 000,-Kč, kterou
jsme také od Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi. Celková částka za opravu činila 780 000,-Kč.
Samotnou opravu fasády provedla firma Stavebniny Kodrla a nás moc těší, že se podařilo také opravit a zachovat sgrafita, která budovu ozvláštňují.

OPRAVA KŘÍŽE PŘED HŘBITOVEM
Kříž před hřbitovem je druhý v pořadí, na který
se letos obci podařilo získat dotaci na jeho opravu.
Celkové náklady dosáhnou částky asi 73 794,-Kč.
Z fondu kultury Zlínského kraje byla poskytnuta
dotace ve výši 50 000,-Kč, zbylé prostředky uhradí
obec. Opravu provádí Ing. Habáň z Huštěnovic.

K historii kříže připomínáme, že původně stával
na Dolních Ceronech ( u silnice před Müllerovým).
Je pískovcový a byl postaven byl v roce 1871. Snad
tam byl tenkrát začátek dědiny. Stával velmi blízko
silnice, dá se říct, že až ¾ metru pod její úrovní. Když
se v roce 1981 silnice rozšiřovala byl kříž rozebrán
a uložen v trávě před hřbitovem. Zde ležel až do roku
1988, kdy byl farníky znovu postaven. O to, že dnes
stojí před hřbitovem se zasloužil pan Josef Maňásek
z č. p. 4, který vyřizoval potřebná povolení.
Přijměte pozvání na slavnostní svěcení kříže,
které se koná 28. října 2007 ve 14:00hod.
TŘESKOVICE – KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ – stavba byla dokončena v měsíci září a tak
od této doby již nic nebrání stavebníkům v této
lokalitě plně užívat své nemovitosti. Stavbu provedla firma Ekostav za částku 2,5mil- Kč. V současné době se již začíná připravovat druhá etapa
výstavby – Třeskovice II. Pokud se podaří získat
dotaci na výstavbu technické infrastruktury, mohla by být výstavba zahájena ve výhledu 2 – 3 let.
V současné době obec registruje již řadu žádostí
o stavební místa v této lokalitě.
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OPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ SOCHY SV. JOSEFKA
Také na tuto opravu se podařilo získat dotaci
z fondu kultury Zlínského kraje. Za přispění finančních prostředků z tohoto fondu se naší obci
podařilo opravit již řadu sakrálních památek. Socha sv. Josefka bude po opravě přemístěna a to
k odbočce do Žlebů. K přemístění dochází proto, že současné místo není již dávno tím místem,
kde byla socha původně postavena a pro umístění
takové památky je zcela nedůstojné. V loňské letním čísle zpravodaje jsme vás vyzvali, aby jste se
k přemístění sochy vyjádřili a také na základě vašich ohlasů se obec k tomuto kroku odhodlala.
Opravu provádí Ing. Habáň a se slavnostním vysvěcením se počítá v příštím roce.
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PATNÁCTKA
Dům s upravitelnými chráněnými byty, který
byl slavnostně otevřen dne 2. září, má nejen své
jméno, ale hlavně své nové obyvatele. Při oficiálním otevření vzpomněl ve svém projevu starosta
obce Miloslav Maňásek historii této stavby a také
nastínil záměry připravované pečovatelské služby
v Babicích. Přítomné pozdravila senátorka Jana Juřenčáková a za nové nájemníky domu promluvila
paní Anežka Kolářová. Návštěvníci mohli zhodnotit, jak byly vynaloženy obecní a také státní finanční prostředky. Podle ohlasů se jedná o dobrou
investici. Stavba byla zahájena v polovině června
2006. Na realizaci stavby se podílela firma Stamos,
která vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby. Náklady na tuto stavbu dosáhly celkové částky
9 940 000 Kč, dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj činila 6 800 000 Kč. Součástí slavnostního
otevření byla také anketa o nový název tohoto zařízení, protože oficiální název je velmi zdlouhavý.
Objevovaly se návrhy jako U Slunce, Dům pohody, Světlo stáří, Zámeček, Jasmínka nebo U Burýšků. Rada obce se však nakonec rozhodla pro ná-

zev Patnáctka – bylo to číslo popisné původního
domu. Autorka vítězného návrhu byla odměněna
dárkovým balíčkem. Odměnu obdržel i další vylosovaný účastník ankety.
Do nového domu se první obyvatelé začali stěhovat 3. září, tedy téměř hned po předání klíčů od
jejich nového domova. V domě bydlí deset nájemníků (z toho čtyři muži) ve věku od 56 do 84 let.
Byty jsou vybaveny kuchyňskými linkami, sporáky, vestavěnými skříněmi, odkládacími stěnami,
koupelnami se sprchovými kouty. Součástí Domu
s upravitelnými chráněnými byty, tedy PATNÁCTKY, je dobře vybavená společenská místnost určená pro scházení se nájemníků, jejich společné besedy či třeba jen posezení ve čtenářském koutku.
Zázemí je dále tvořeno kanceláří, hygienickým
střediskem s vanou, pračkou, sušičkou prádla, jež
jsou určeny pro úkony pečovatelské služby.
PATNÁCTKA voní novotou a jakoby očekáváním, aby vytvořila příjemné domovy svým obyvatelům.

Spolky
Sdružení Baňa
Naše hradišťská zpravodajka Blažena Vyvalená
zastihla na Slavnostech vína tiskového mluvčího
sdružení Baňa – Broňu ,,Chalupského“ a požádala
ho o rozhovor:
V:Viděla jsem vás v dnešním průvodě na kolech, prosím vás, co to mělo znamenat?
B: No, co? Hradišťáci chtěli, aby byl průvod letos netradiční - jako, že ,,vesničani“ idú do Hradišťa na trh. Ale jak dycky to byla spíš přehlídka
folkórních súborů s vyjimkú Babičáků. Ti všeci
dotahli neco na prodej. V košoch máme vajca,
erteple, paradajky, petržel, mrkvu, jabka, med, ve
vozíku burčák, navíc my, statní jedinci, zme dorazili na starých kolách, protože u nás sa odjakživa
jezdí všady na kolách. Do pola, do trhu, do práce
a v nedělu aj do kostela. Takže „reprezentujeme“
Podzim/2007

dědinu ze vším všady a eště propagujeme novú
cyklostezku.
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V: Zdravé jádro vaší delegace tvoří zástupci sdružení „Baňa“. Můžete nám říct, jak toto
sdružení vlastně vzniklo?
B: Jednoduše, jak každá přiblblá politická strana: v hospodě. S tým rozdílem, že třeba ČSSD
vznikla v Břevnově – U kaštanu a my zase v Babicách – Na Luži.
V: Můžete nám v kostce přiblížit vaši činnost?
B: Hneď zkraja zme sa rozjeli jak cigánská
búda z kopca. Na ustavujúcí schůzi zme naplánovali asi 74 akcí, z nich nekeré už sa podařilo
uskutečnit. Za první: hneď na Velikonoce vyrazila skupina chlapů na šlahačku, s tatarem,
košem na vajca, v božihodových klobúkoch
a s viržínem v kútku. Měli zme u děvčic veliký
úspěch. Enom si budem moset příště oholit fúsa,
protože nás Marta Bergová hneď pojmenovala
– „Tři Židi na šlahačce“. Potem zme nemohli
chybět na otvírání cyklostezky. Chtěli zme sa
Staroměšťáků optat na ten asfalt, co u nás jaksi
„néni“. Jejich starosta nám odpověděl, že oni ho
víc chtěli. Tož taková odpověď nás vůbec neuspokójila. Hneď zme postavili závoru, celnicu,
vybírali „mýto“ a prováďali technickú kontrolu
bicyklů a rozdávali masné pokuty. Posvítili zme
si nejvíc právě na „Bálešáky“. Neunikla nám ani
myš – to by bylo, aby zme si na ten asfalt taky
nevydělali.
V: Údajně jste se podíleli i na oslavách v předvečer prvního máje?
B: Myslíte stavjání májky? K temu zme sa dostali jak slepý k huslám. Starostova „rychlá rota“
nachystala dřevo, ale chyběl nekdo „silný a hlúpý“, kdo by ju postavíl. Tož zme sa do teho dali.
Moseli zme ale angažovat Pavla Balcárkového,
kerý védl skupinu dobrovolníků z hospody Na
hřišti – ináč tam ta májka leží dovčilšku!
V: Měla jsem na mysli spíš „Slet čarodějnic“.
B: No pravda, to byla divočina! Myslél sem, že
to bude taková komorní akce pro deset lidí. Když
sa to ale večer „sletělo“, tož sem čučál jak „žaba
z kyšky“! 29 čarodějnic, stovka diváků, rejdilo sa
po hřišti, vyhlašovaly sa miss, každá ohyzdnica
dostala novú metlu. Děvčice byly perfektní, od
kostýmů po rekvizity! Trochu sa nám to snáď vymklo z ruk, když ně skupina tych nejžhavějších
čarodějnic chtěla znásilnit v rozhlasovéj búdě.
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Ale došla moja ... a nebylo nic!!!
V: Ale proč ten smutek v hlase? Chtěla jsem
dále zeptat na „Sečéní záhumenek“. To jste se
inspirovali v zámeckém sečení v Buchlovicích?
B: Ale prd! V životě zme tam nebyli. Šak u nás
nemáme ani žádný zámek! Do zpěvu nám taky
nebylo – byli zme zedření jak koně. Pozdě zme
vstali, žádná rosa, horko jak sviňa, ale příští rok
idem zas! Tá romantika a tá Čevelova borovička
– temu sa nic nevyrovná!
V: Při tom výčtu akcí – bylo něco co se vám
nepodařilo?
B: Tým sa moc nechválíme. Dojela do Babic
komisa, že bude vybírat tú „Vesnicu roku“. Chtěli
zme starostovi pomoct, ať na ně néni sám. Ale
asi zme jich tým přesvědčováním spíš vyplašili,
protože zme nic moc nevyhráli. Přitom vypadali
tak spokojeně, jak miminka, enom cumélek jim
dat. Napapat dostali, nabumbat dostali, pulčák
na cestu dostali, tož nevím...
V: Pravda, vše se nevydaří. Poslední otázka,
která mě napadá: Kolik má vaše organizace
vlastně členů?
B: My sa řídíme heslem „co peklo schvátí, už
nenavráti“. Takže, kdo sa kdy zúčastnil nejakéj
našej akce, automaticky sa stává našim členem.
Bez rozdílu pohlaví, věku, barvy pleti či politickéj příslušnosti. Za tú chvílu už zme rozlezení
po dědině jak chobotnica a bude hůř!!! Nemáme
ani žádné vedéní. My zme jak Charta 77 – máme
enom mluvčí a každý má neco na starosti. Tož
třeba mluvčí Jura Vaňek – spisovné nářečí, Zoja
Chodurová a Majka Šuranská – nástěnky a fotografování, Peťa Obdržálek – dodávky vína, Laďa
Juráň – televizní interviu, Matěj Žálek – hašéní.
Já mám na starosti tisk a „moja“ má na starosti
mě.
V: Díky za rozhovor a hodně zdaru v další
činnosti!
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Prázdninový pobyt
Již po několik let pořádá dětské farní společenství
Ovečka prázdninové pobyty. Ten letošní mohly děti
a jejich rodiče strávit v Rychtářově, asi 10km od Vyškova. Hlavní náplní pobytu je vždy poznávání okolí,
výlety a hry. Navštívili jsme větrný mlýn v Ruprechtově, zříceniny hradů Hrádek a Kuchlov. Podnikli
jsme výlet do dinoparku a ZOO ve Vyškově, navštívili jsme aquapark. Další z pěších výletů nás zavedl
do Lhoty k Cyrilometodějské studánce, na cestě jsme
míjeli nově postavenou kapličku – což už se dnes
taky moc nevidí. Další z výletů nás zavedl do Sloupu
a Sloupsko- šošůvských jeskyní, do jeskyně Kůlna a
také do Blanska, kde jsme navštívili zámek s expozicí
litiny, dobových interiérů či s výstavou Domácnost
našich babiček. Hry pro děti připravovala Dana Jančárová, a jak byly děti spokojené, se dočtete níže. Samostatnou kapitolu v zábavě tvoří módní přehlídka
– loni se konala z důvodu špatného počasí, letos si ji
děti přímo vyžádaly. Dospělí účastníci dostali netradiční úkol – každý si vylosoval jeden večer a na ten si
musel připravit pro děti svou vlastní pohádku.
Na závěr pobytu jsme děti požádali, aby nám napsaly, co se jim líbilo či nelíbilo. Tady jsou jejich odpovědi:
Líbilo - dinopark, jeskyně, zámek, Blansko, zoopark,
aquapark, hry, větrný mlýn
Nelíbilo – bolení nohou
Jindra
Líbí se mi tady: krajina, hry, výlety, kostel a ta pohoda, co tu během pobytu byla
Nelíbí se mi tady: odpadky v lese, malé pokojíčky
Katka
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Líbilo se mi: dinopark, ZOO, jak jsme byli v jeskyni,
3Dkino, módní přehlídka, hry, některé běhací hry,
studená voda z malé studánky
Áďa
Líbí se mi zdejší kostel a krajina kolem celé vesnice. Moc
se mi nelíbily pohozené odpadky kolem lesa a v něm.
Vendula
Líbí: dinopark, aquapark, zoopark, jeskyně, hry,
módní přehlídka, ubytování, kuchařka
Barča
Líbí: jídla od paní kuchařky, paní kuchařka taky,
aquapark, dinopark, zoopark, pobyt na faře
Nelíbí: všechno se mi tu líbí, kromě toho, že se brzo
vstávalo
Darina
Co se mi tu líbí: dobře se tu spí a chodíme na výlety.
Nejlepší byl dinopark, aquapark a módní přehlídka.
Co se mi tu nelíbí: že musíme brzo vstávat a že lidé
házejí odpadky do přírody
Růžka
Ze všeho nejvíc se mi líbila módní přehlídka. Dobrý byl také okruh dinopark, zoopark a aquapark.
Dnešní výlet taky ušel, ale více z těch dvou atrakcí
dnešního výletu se mi líbil ten zámek.
Nelíbilo se mi, jak brzo vstáváme!!!!!
Anežka
Líbilo: pohádky, fazole, špagety
M+P
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Nejvíc se mi na pobytu na této faře líbily hry, které jsme hráli. Líbily se mi všechna jídla, která jsme jedli, protože mi to moc chutnalo
(mňam). Někdy se mi líbily a někdy prostě ne ty dlouhé procházky
a vůbec se mi nelíbilo, že jsme vstávali tak brzo FÚÚJ!
Monika
Na tomto pobytu se mi nejvíc líbily hry, 3Dkino, jeskyně a výlet do
Ruprechtova. Trochu se mi nelíbil oběd v restauraci v Blansku.
Vojta
No tak určitě se mi líbila módní přehlídka! SUPER! Pak se mi líbilo
počasí v pátek. Moc se mi líbila usměvavá paní kuchařka a Daniny
hry. Ještě se mi líbila Danielka – teda hlavně, jak se pořád usmívala
a smála :o) Dobré a z programu úplně nej byly ty krasové jeskyně
a zámek zámeček – to byl nejhezčí den, co jsem tady strávila. A dobrý
byl taky ten aquapark - no až na to hlídání. Když jsme jeli autobusem
do Blanska, tak celá ta krasová krajina byla hezká. A nelíbilo se mi, že
jsme museli vstávat, že jsme měli tak málo volného času, že ne všichni
nám vyprávěli pohádku.
Verča

Soustředění Kalinky na chatě Jelenovská ve
Valašských Kloboukách
Tak jsme se dočkali, je čtvrtek 2. srpna 2007 a my jsme vyrazili na
letní kalinkovské soustředění směr Valašské Klobouky - chata JELENOVSKÁ. Moc jsme se těšili a v téměř plném autobusu (35 dětí)
jsme odpočítávali minuty, kdy dorazíme do cíle. Cesta proběhla
i přes menší poruchu autobusu bez problémů. Jsme na místě, přijeli
jsme s dobrou náladou a taky si vezeme hezké počasí.
Po příjezdu jsme se rozdělili do pokojů a ubytovali, prozkoumali jsme pokoje kamarádů a pak se sešli v jídelně. Zde jsme se
dozvěděli program na další dny – ocitli jsme se na dálném západě
a proměnili na ZLATOKOPY. Tento den jsme ještě vytvořili čtyři
,,zlatokopecké družiny, které jsme pojmenovali - Zlatíčka, Zlatokopové, Gold team a Lovci pokladů. Pak následovala večeře, krátká
procházka po okolí a šup do postelí.
Každé ráno jsme měli budíček v 7:30 hodin, po budíčku náročnou
rozcvičku a na 8:00 hodin byla připravena snídaně (mimochodem neměla chybu, stejně jako další jídla). Po snídani jsme měli tak 30 minut
na úklid pokojů, abychom se pořádně probudili. Za úklid jsme dostávali
body. To bylo velmi nefajn. Část dopoledne jsme strávili v krytém bazéně, který jsme měli jen pro sebe. Po obědě a odpoledním klidu jsme
vyrazili na koně. Na koních se všem moc líbilo. Po příchodu na chatu
jsme se převlékli do tanečního a do večeře jsme tancovali a zpívali. Po
zkoušce jsme šli na večeři, která bývala kolem 18:00 hodiny. Večer nás
ještě čekala diskotéka, seznámení s programem na další den. A celkem
znavení jsme padli do postelí.Ani jsme se nenadáli a je tu další den.
Začínáme opět rozcvičkou a snídaní. Čas do oběda strávíme tancem
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a zpěvem. Během všech čtyř dnů hrajeme různé Jsme doma, soustředění jsme si užili (určitě si s námi
hry, soutěže, stavíme lesní úkryt a za všechno jsme užili i vedoucí) a příští rok jedeme zase.
odměňováni ,,stříbrnými“ kamínky. Po náročném
Gabča a Eva
dnu si jdeme opékat k táboráku špekáčky a těšíme se
(i když se někteří trošku bojíme) na plánovanou stezku odvahy. Nebude to jednoduché, musíme vykoupit
kamaráda, kterého zajal ,,duch lesa“. Každý musí přinést obětní dar, a protože je duch lesa mlsný, máme
nachystané bonbóny. Aby se menší děcka nebály, jdeme ve dvojicích. Úkol splněn, zajatce jsme zachránili a
jdeme unavení spát. Je tu neděle a s ní balení. Ještě poslední koupel v bazéně, vyhodnocení zlatokopeckých
družin a už je tu loučení, míříme k domovu. Cesta
kromě toho, že Evku 2x píchla vosa, proběhla v klidu.

Hasiči
Dne 1.9.2007 v Babicích u Uh. Hradiště proběhl nultý ročník soutěže TFA Babice 2007. Na start se
postavilo 29 borců z celé republiky. V kategorii „A“ se zapnutým dýchacím přístrojem startovalo 21 borců – naši borci se umístili: Václav Janů na 8. místě, Jiří Řezníček na 13. místě a B. Kotačka na 16. místě.
V kategorii „B“ bez nasazené masky soutěžilo 8 hasičů. A jak vznikla tato soutěž v naší republice?
Na počátku 90-tých let 20.století uvedla firma
Scott na trh nový typ dýchacího přístroje s přetlakovou automatikou a pár nadšenců ve spojení s hasiči,
tuším v Kalifornii, se rozhodlo demonstrovat zvýšené nároky, kladené na nový typ DT, přímo v praxi.
Původně mělo jít o simulaci běžné hasičské činnosti
s odborným monitorováním zúčastněných.
Nebyli by to ovšem hasiči, kteří samozřejmě
vzápětí z obyčejného testu udělali soutěž: závodník
v kompletním převlečníku s dýchacím aparátem
a v těžkých botách tahal hadice, běhal po schodech,
mlátil kladivem a tahal figurínu do úplného vyčerpání za asistence nevěřícího obecenstva, které nechápalo, jak se může člověk dobrovolně zničit.
Soutěž si záhy získala takovou popularitu, že
v mnohých státech USA začala fungovat národní
kola až nakonec se celá šlamastyka přenesla i za oceán do Austrálie i Evropy. Začalo vznikat více modifikací původní soutěže, která se odbývala v kompletní
„plné polní“ v celkovém čase cca tří minut, z důvodu
nemožnosti sladění obuvi i převlečníku, o dýchací
technice nemluvě, zrodil se tzv. TFA čtyřboj, sestavený ze čtyř disciplín, z nichž prvá obnáší roztažení
a poté smotání hadic, ve druhé soutěžící zápasí s kladivem, figurínou nebo jinou zátěží a překonávají 3m
Podzim/2007

vysokou bariéru, dále jde o vynášení a vytahování
zátěže na určitou konstrukci a závěrečná disciplína
totálně umrtví soutěžící při výběhu do 10, 15, či 20-ti
podlaží.
Naši hasiči se setkali s TFA poprvé v Kanadě
v roce 1996 na Světových hrách, kde si pražští hasiči,
konkrétně Sláva Hološka na vlastní triko vyzkoušeli
martyrium TFA a už o čtyři roky později, na Světových hrách v Paříži výrazně promluvili do pořadí ve
světové špičce hasiči z Ostravy. Po prvotních problémech s nedůvěrou se soutěže tohoto typu začaly doslova v masovém měřítku pořádat v ČR
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Zásahy SDH
18.9.2007
Planý poplach
V 10:34:30 vyhlášen poplach, jednotka vyjíždí v počtu 1+4
k ohlášenému požáru nízkého porostu do Babic v objektu zemědělského družstva. Po příjezdu zjištěno,
že se jedná o nehlášené pálení odpadu.
7.9.2007
Požár
V 8:26:52 vyhlášen poplach, jednotka vyjíždí v počtu 1+5
k požáru do Hamé. Po příjezdu jsme navedeni k silně zakouřené hale, kde se nachází sklad PB lahví. Zaměstnanci na pokyn lahve ze skladu odvážejí a my spolu s HZS Uh. Hradiště vnikáme do haly. Ohnisko
nalezeno asi 50m od vchodu do haly, hořelo několik desítek palet s uskladněnými potr. výrobky. Hala
je velmi silně zakouřena a k jednotlivým ohniskům je přes naskládané palety obtížné se dostat. Je nasazena přetlaková ventilace a ve střeše haly vytvořen otvor pro hašení a odvětrání. Palety jsou vyváženy
ven. Nejvíce prohořelé palety je nutné nakládat pomocí lopat do klecí a posléze vyvážet ven. Průběžně
probíhá dohašování. Všechny práce byly prováděny několik hodin v dýchací technice. Příčinou požáru
byla pravděpodobně vadná elektroinstalace, škodu odhadl majitel na cca 5 mil. Kč.
21.8.2007
Technická pomoc
Dne 20.8.2007 ve večerních hodinách dochází v obci Babice vlivem silné bouřky k zatopení několika sklepů. Jednotka v počtu 1+6 vyjíždí k jejich odčerpání.
12.8.2007
Požár
V 14:35:33 vyhlášen poplach, jednotka vyjíždí v počtu 1+5
k požáru nízkého porostu mezi Babicemi a Spytihněví. Po příjezdu na místo zjištěno, že hoří tráva na
náspu železniční trati. Po zlikvidování ohniska jednotka dále pokračuje až do Spytihněvi k přejezdu na
Halenkovice. Zjištěno ohnisko, které je zlikvidováno pomocí jednoduchých hasicích prostředků. Příčinou vzniku požáru byl opět brzdící vlak.
29.7.2007
Požár
V 13:31:27 vyhlášen poplach, jednotka vyjíždí v počtu 1+8
(plus OA) k požáru nízkého porostu mezi Babicemi a Spytihněví. Po příjezdu na místo zjištěno, že hoří
tráva na náspu železniční trati a požár je v rozsahu minimálně 1 km. Požadujeme výjezd dalších jednotek. Příčinou vzniku požáru byl opět brzdící vlak.
26.7.2007
Požár
V 9:45 vyhlášen poplach, jednotka vyjíždí v počtu 1+5
k požáru nízkého porostu do Babic. Po příjezdu zároveň s CAS24 Renault Midlum (PS Otrokovice)
zjištěno, že došlo k požáru trávy a nízkého porostu na náspu železniční tratě v rozsahu asi 100x10 metrů. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byly jiskry od brzdícího vlaku.
19.7.2007
Požár
V 17:07:55 vyhlášen poplach, jednotka vyjíždí v počtu 1+9
(plus OA) k požáru nízkého porostu do Huštěnovic. Po problémech při hledání místa zásahu přijíždíme na místo, kde je již přítomna jednotka HZS Zl. kraje. Zjištěno, že došlo k požáru strniště a trávy
v rozsahu asi 10x10 metrů. Na likvidaci nasazen 1x VT proud z naší CAS.
29.6.2007
Požár
V 17:55 jednotka povolána operačním střediskem jako střídající jednotka k požáru pneumatik do Uherského Brodu v areálu firmy Kovosteel. Jednotka vyjíždí
v počtu 1+4. Členové jednotky se podílí na hasebních pracích v dýchací technice pomocí „C“ proudů.
Každý člen jednotky za zásah spotřeboval asi 6 tlakových lahví, což je asi 4 hodiny práce v dýchacím
přístroji.
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Z historie
BABICKÝ MÍSTOPIS – 1. díl
„Běžte přes Dolní Míšky, uprostřed Dolních
Ceron zabočte vpravo, projděte Výpustú na jejím konci budete mít po pravé straně Třeskovice,
odbočte vlevo a budete na Zásačí a tím pádem
u školy.“ Takové rady by se mohlo dostat „cizinci“,
jenž přijde do Babic z huštěnovské strany a ptá se
na cestu k základní škole. Většina z nás ví, kterými
částmi obce by tázající procházel. Ale některým,
obzvláště novým a mladším obyvatelům Babic,
tyto názvy místních částí obce třeba nic neříkají.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zařazovat do
zpravodaje babický místopis.
Když už jsme začali uvedenými částmi obce, podívejme se tedy, kde se přesně nacházejí. Všechny
patří pod Cerony. Cerony se rozkládají od Huštěnovic až po Kudlovský potok a od železniční trati
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po školu. Kromě uvedených částí sem patří ještě
ulice Nádražní, Horní Cerony, Kúsky a samozřejmě Ceronský dvůr.
Cerony bývaly samostatnou osadou založenou
v roce 1786 a byly pojmenovány po Janu Petru
Cerronim, sekretáři komise pro správu zabraných
církevních statků.
Tak jako v celých Babicích, i na Ceronech převládalo příjmení Čevela a Maňásek. Aby si je lidé
nepletli, dávali jim různé přezdívky, které byly odvozeny od jména či činnosti. Tak tu bydleli nebo
bydlí Čevelovi: Ferdovi, Václavovi, Stařečkovi,
Chromí, Slávovi, Dlúzí, Iljíkovi, Bénka a Maňáskovi: Sákovi, Radovi, Výpustovi, Matějovi, Pavlovi, Šrotaři.
Dominantou Ceron bývala zvonice a kříž. Zvo-
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nice, která stávala při hlavní silnici, byla zbořena
v šedesátých letech minulého století a kříž byl
ze svého původního stanoviště na Dolních Míškách přemístěn před hřbitov. Minulostí jsou i jiné
ceronské stavby, firmy, obchody nebo řemesla,
která se zde provozovala. Vzpomeňme například
poštu, která byla krátkou dobu na č. p. 180 (později
v domě č. p. 288), obchod uhlím, dřívím a šrotování obilí (č. p. 180), tuto činnost převzala po roce
1948 Jednota, později Uhelné sklady. Cerony mívaly i dvě hospody. Hostinec U Svobodů, v jehož
sále provozovala TJ SOKOL místní kino a také se
zde cvičilo. V neděli dopoledne zde pan Kvído Svoboda úřadoval jako jednatel záložny (Rajfajzenky). Vedle hostince měla jeho sestra Lidunka malý
obchod se smíšeným zbožím. Nyní je na „Svobodovém“ prodejna Jednoty a firma HEMAR. Druhá
hospoda byla na nynějším č. p. 295 (v současnosti
sídlo firmy GASOL) a byla vybavena velmi pěknou kuželnou. Později zde byla prodejna Jednoty
– obchod průmyslovým zbožím. Významné místo
zaujímala nejen na Ceronech slévárna barevných
kovů, kterou založil pan Alois Šohajek. O několik
domů dále bývala autokarosárna, jejímž prvním
majitelem byl pan Ludvík Omelka.
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Až půjdete někdy po Ceronech, najdete zde už
jiné obchody a firmy. Změnil se i celkový ráz této
části obce. Sotva by ji poznal pan Alfred Vyskočil, který před 95 lety napsal do Sokolské kroniky: „Popíši stručně, co vím od svého příchodu do
Babic 1. července 1912, podle svého, jak dovedu.

Když jsem přijel do Babic, byl jsem překvapen
novým pěkným nádražím, stromovím oživenou
osadou Cerony, a když jsem procházel most přes
mlýnskou strouhu na rozhraní Babic a Ceronů,
tvořily mně vysoké topoly na hrázi jakousi bránu,
jako bych procházel národním parkem.“

Z babické kroniky z roku 1957
Zdravotní středisko bylo zařízeno v ambulanci okrskového lékaře MUDr. Jana Petrželky v jeho
rodinné vile.
Je zajímavé, že v tomto roce se již všechny zdejší děti narodily v okresní porodnici v Uh. Hradišti.
Jistě toto opatření prospívá co nejvíce rodičkám dětí
odborným lékařským ošetřením a prvou pomocí,
neboť děti jsou pod stálým dohledem jak odborného lékaře, tak zkušených diplomovaných sester, které
rovněž věnují největší péči novorozencům. Můžeme

si také povšimnout údajů o prodloužení průměrné
délky života v současné době a také o snížení celkové úmrtnosti obyvatelstva. V r. 1929 byl průměrný
střední věk u mužů 52 let, v roce 1956 se prodloužil
na 66,6 let, t. j. téměř o 15 let. U žen je tento rozdíl
ještě větší, neboť se zvýšil z 55 na 72 let, t. j. o 17 let.
Je to doklad výsledku stále lepší životní úrovně lidí
a velké péče, kterou náš stát dnes zdravotnictví věnuje. Ministrem zdravotnictví je od únorových událostí
1948 s. Plojhar, původním povoláním duchovní.

Pohlednice Babic
Existují ještě jiné???
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O BABICKÉM KINĚ
Letos jsme si připomněli sto let české kinematografie. Po první veřejné projekci stálého
českého kina v pražském domě U Modré štiky, kinosály postupně přibývaly i na jiných
místech republiky. U nás v Babicích bylo kino
založeno v třicátých letech minulého století.
Zakladatelem byl babický Sokol, který jej i provozoval. Na pořízení kina se složili členové Sokola formou půjček. První kinosál byl v hospodě U Svobodů na Ceronech (dnešní prodejna
Jednoty). K sálu, který sloužil i tanečním zábavám a pravidelnému sokolskému cvičení, se
přistavila promítací kabina. Promítací kabina
byla umístěna na pozemku Alfréda Vyskočila
a se sálem nebyla propojena. Měla svůj vlastní vchod. Zakoupil se nový promítací přístroj,
který pracoval na systému obloukovitého světla. Prvním promítačem byl pan Antonín Polášek ze Zběhů, po něm zde promítal ještě pan
Čeněk Hastík z Kúsků.
Promítalo se pravidelně každou sobotu
a neděli a po roce 1945 i ve středu. V neděli odpoledne bývala navíc dětská představení. Obzvlášť oblíbené byly filmy dánských filmových
komiků, vystupujících pod jmény Pat a Patachon. Vstupné na dětské představení přišlo na
tehdejších padesát haléřů.
Představení v babickém kině bývala
vždycky vyprodána. Dokonce existovalo i předplatné, jehož majitelé měli zajištěn nejen jistý
vstup na filmové produkce, ale i lepší místa.
Pro předplatitele byla rezervována křesla na jevišti. Ostatní návštěvníci sedávali na dřevěných
židlích. Pro velký zájem o filmová představení
se ti, na které se nedostalo běžné místo, museli
spokojit s tak zvanými přístavky. Byly to židle
umístěné těsně před promítacím plátnem, a to
tak blízko, až si mohli „pohladit“ třeba tehdejší
filmovou hvězdu Adinu Mandlovou.
Na kino do Babic chodili zájemci i z okolních obcí. Fronty před představeními bývaly
tak velké, že jednou dokonce při tlačenici kina
chtiví návštěvníci posunuli i dřevěnou budku,
ve které se prodávaly před vchodem lístky. Budstrana 28

ku přemístili i s paní Klárou Čevelovou (Huťkovou), která prodávala lístky nejen tehdy, ale
i další roky existence babického kina.
Kino mělo i uvaděčku. Tato funkce byla spojena s úklidem včetně dovozu filmů, které se
přepravovaly vlakem v plechových krabicích.
Toto vykonávala paní Raiskubová ke spokojenosti návštěvníků.
Pamětníci, se kterými jsme na léta kina
na Svobodovém vzpomínali, se shodují, že to
byla léta kouzelné atmosféry, která filmu přála. Tehdejší kluci se těšívali například na to, až
je pan Polášek vezme do promítací kabiny, aby
mohli sledovat běžící film promítacími průzory. Nezapomenutelné byly také přestávky, které
každé filmové představení mívalo. To se pak
šlo ke Kvídovi Svobodovi na sodovku a dospělí
i třeba na něco ostřejšího. Po rozpuštění organizace Sokola se už do kina finanční prostředky neinvestovaly.
V šedesátých letech 20. století se kinosál
přestěhoval do prvního patra v budově tehdejšího národního výboru (dnešní hospody U Jakuba). Tady promítal filmy pan Luděk Omelka
starší (z Ceronů) . V devadesátých letech byl
zakoupen nový promítací přístroj, který byl
zabudován do promítací kabiny v kulturním
domě. Ještě nějakou domu se promítalo v sále
kulturního domu.
Od 6. do 12. července letošního roku zajistil obecní úřad projekci v kině letním. Promítalo se v areálu U Střešně a bylo to příjemné
zpestření prázdnin i příležitost vidět filmové
novinky.
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Listárna
Poslední plody dává zem,
úrodu člověk sbírá.
Než zahálí ji mráz a sníh,
jen krátký čas už zbývá.
V neděli 2. září 2007 byl slavnostně otevřen Dům s upravitelnými chráněnými byty. Občané
dostali možnost si jej prohlédnout a posoudit, jak se nám, novým obyvatelům, bude asi v domě
žít. Než dům vznikl, určitě předcházelo mnoho povinností a problémů všem na kompetentních
místech.
Ale „ d ů m“ s t o j í !
V pondělí 3. září všem, kteří zde budou žít, předal klíče pan starosta obce. A věřte, kromě radosti
z nového prostředí, ve kterém budeme i my po činorodé práci prožívat svůj podzim života, vkrádala
se i v srdcích a myslích otázka: jak to zvládneme, jak vše bude, co kolektiv, který bude nyní novou
rodinou?
Stěhování nastalo. My starší, kteří tak rádi schraňujeme vše, co jsme v životě nashromáždili, se
jen těžce loučíme, a tak převážíme i to, co třeba vůbec potřebovat nebudeme, ale v těchto chvílích,
plných emocí, to skládáme všude, kde se dá. Jednou skončí v kontejneru. To až si zvykneme na nové
prostředí.
Zatím za sebe – a doufám, že i za ostatní – říkám, že jsem určitě zvolila dobře, když jsem se
ucházela o umístění v tomto zařízení. Vše voní čistotou, vše je nové a každý se zařizuje tak, jak mu
to nyní vyhovuje, a změna je možná kdykoliv. Většina z nás je na tom zdravotně tak, že se o sebe
postará, některé služby však již potřebujeme a také je využíváme.
Sama musím říci, že mi chybí práce a pohyb – zahrádka, domek i pejsek. Ale zvykám si. Když
chci, tak rukám nedovolím zahálet. Vždy se něco najde nebo zajdu na návštěvu nejen svých rodin,
ale i známých a ze všeho nejraději dělám vycházky se svým pejskem, který si také musí zvykat na
nové bydliště u dcery. Tak mně plyne čas a nenudím se. Snad zdravíčko vydrží a „domu“ si užiji.
Věřím, že se nám bude společně pěkně žít a prožijeme často i různá společenská setkávání, kde
se pobavíme. Pěkná společenská místnost na to čeká.
Všem, kteří se na této velmi záslužné a potřebné stavbě podíleli, i těm, kteří se o nás starají, patří
upřímný dík.
Anežka Kolářová
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Vašim příslušníkům Sboru dobrovolných hasičů,
kteří se ve dnech 28. června – 1. července 2007 podíleli na likvidaci rozsáhlého požáru pneumatik ve firmě Kovosteel, spol. s r. o. – provoz Uherský Brod. Tento požár byl výjimečný svým
rozsahem a hořícím materiálem. Likvidace požáru, který byl první den srovnatelný snad jen
s požárem ropného vrtu, byla nesmírně namáhavá a složitá. Navíc nikdo ze zasahujících funkcionářů neměl s takovým druhem požáru doposud žádné zkušenosti. O to větší je zásluha všech
na včasnosti likvidace požáru, a tím minimalizování doby obtěžování občanů města kouřem
a zplodinami.
Vyřiďte prosím, mé poděkování všem, kteří se této náročné akce v Uherském Brodě zúčastnili.
Ing. Ladislav Kryštof, starosta
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Přáníčko s nápisem „Děkujeme Vám“ a následujícími verši, je odezvou na článek v minulém
zpravodaji o povodních před deseti lety.
Deset let je letos tomu,
co na loďkách odjeli jsme z našich domů.
Už to nechceme nikdy opakovat,
proto za protipovodňové opatření chceme Vám
poděkovat!
Paní Balcárková z Kudlovic děkuje poctivému nálezci, který našel na parkovišti před hřbitovem stupátka k invalidnímu vozíku.

SAMOZŘEJMOSTI?
Letos v létě dostala moje maminka invalidní vozík, který jí umožňuje dostat se na čerstvý
vzduch, vidět za stěny bytu a potkávat se s dalšími lidmi.
Hned při první jízdě jsem si uvědomila důležitou věc. Mohla jsem s ní bez problémů jet po
všech babických cestách a chodnících. Všechny
jsou rovné, bez děr a chodníky mají navíc snížené
nájezdy. Když se člověk dostane do situace, kdy
začne mít potíže s chůzí a potřebuje k pohybu hůl
či vozík, ještě více dovede ocenit samozřejmosti v
podobě kvalitních cest, které ovšem nebývají samozřejmostmi v každé obci.
Proto děkuji obecnímu úřadu, který se tak dobFrýdek – Místek 1. 9. 2007
ře o babické komunikace stará.
Děkuji za Vaše perfektní stránky. Přesto, že
MH
jsem z Babic pryč již 42 let, stále se považuji za
Babičana a zajímám se o život v obci. Vždy se
těším na srazy spolužáků, které máme každých
pět let a na jejichž organizaci mají hlavní zásluhu paní Jarmila Viceníková a pan Pavel Frýbort.
Velmi rád si popovídám s lidmi, kteří v Babicích
zůstali, o tom, co je v Babicích a okolí nového.
Jen mne mrzí, že setkání nemáme častěji. Proto
jsem byl velmi rád, když jsem našel Vaše skvělé
stránky. Přes ně se často do Babic vracím. Také
jsem na Seznamu na stránce Spolužáci otevřel
naši třídu ze ZŠ. Bohužel jsme se tam zatím sešli
jen čtyři. Přeji Vám všem hodně úspěchů.
Váš bývalý spoluobčan Zdeněk Hrabec
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INFORMUJEME
Od 1. 8. 2007 zřídila firma GASOL Babice

SBĚRNU CHEMICKÉ ČISTÍRNY A PRÁDELNY
Provozní doba: Pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hod.
Bližší informace v prodejně GASOL Babice nebo na telefonních číslech:
572 585 204, 572 585 815
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STALO SE...

6. – 12. 7. Letní kino

27. 7. Setkání zastupitelů, spolků…

14. 7. a 18. 8. Myslivecký večer

26. 8. Cyklovýlet členů zastupitelstva…

2. 9. Slavnostní otevření DPS

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku

3. 9. Vítání prvňáčků

8. 9. Slavnosti vína
Na svátek svatého Cyrila a Metoděje proběhly v Babicích hned dvě slavnosti. Ráno
to byla sváteční mše svatá sloužená v našem kostele, který je zasvěcen těmto světcům. Při mši zazpíval chrámový sbor. Byl
to opravdu nevšední zážitek, jenž přispěl k
svátečnímu dnu. Odpoledne se pak sešlo
kolem šedesáti lidí na Dílech, aby byli přítomni svěcení kříže. Kříž vysvětil správce
naší farnosti páter Zdeněk Zlámal.

Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 480 ks.
Redakční rada: -Marie Dostálková, 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 32

Podzim/2007

