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ZIMNÍ
Zas usedá sníh do chvojí
tak lehce, polehoučku.
Čas zastavil se v orlojích
a hvězdné mlýny
melou bílou moučku.
Zas ustýlá si v lůžku z trav
chladivé bílé chmýří.
Je zcela výjimečný stav.
Rampouchy ze střech
přímo k zemi míří.
Bludičky svíček za okny
už ozařují stromky.
Vůně teď hnízdí u plotny.
Dětský smích zvoní
na vánoční zvonky.

Listárna
Stalo se
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USNESENÍ ZO ze dne 1. 11. 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.
Výsledek kontroly hospodaření
4.
Informace v bodě 5 a 6 zápisu
5.
Informace v bodě 8 a 9 zápisu
II. Schvaluje:
1.
Koupi pozemku č. p. č. 2182 o celkové výměře 1060m2 za cenu 40,-Kč/m2
2.
Prodej části pozemků p. č. 477/1 a 477/2
v k.ú.Babice za cenu 80,-Kč/m2 manželům
Fajtlovým
3.
Bezúročnou půjčku pro občanské sdružení
Un - Art ve výši 30 000,-Kč
4.
Prodej pozemku p. č. 519/3 v k. ú Babice J.

5.
6.
7.

Spurnému za cenu 150,-Kč/m2
Odměny předsedům výborů a komisí
Rozpočtové opatření č. 3
Schvaluje projektovou dokumentaci rychlostní silnice R55 stavba 5506 Napajedla
– Babice pro územní rozhodnutí, kterou
vypracoval HBH Projekt, za podmínky, že
bude řešena protihluková stěna u hřbitova
včetně ozelenění

III. Ukládá:
starostovi:
1.
Pozvat na příští jednání ZO zástupce společnosti OTR
2.
Napsat dopis na Polici ČR se žádostí o měření rychlosti v části Cerony, případné zvýraznění přechodu pro chodce.

Vážení spoluobčané.
Před námi je posledních několik dní tohoto roku a s nimi také bilancování. Myslím, že není potřeba
sáhodlouze opakovat, co se letos zdařilo a co ne, protože o všem jste byli v průběhu roku informováni
prostřednictvím Babického zpravodaje.
Chtěl bych vám všem popřát šťastné a veselé svátky vánoční, jejich klidné prožití a do nového roku
pevné zdraví a hodně životního elánu.
Miloslav Maňásek, starosta

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.
• Babický kalendář na rok 2008 je v prodeji na OÚ a v prodejně U Kopřivů – cena 70,-Kč
• uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 5. 3. 2008 a to je tedy termín, do kdy můžete posílat své příspěvky.
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Pečovatelská služba Babice
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Vážení občané,
jak jste se mnozí dozvěděli z podzimního čísla Babického zpravodaje 2007, byla v naší obci zřízena Pečovatelská služba. Služba má sídlo v Domě s upravitelnými chráněnými byty v Babicích č. p. 594.
Babická pečovatelská služba je poskytována jak
v Domě s upravitelnými chráněnými byty, tak v
domácnostech. Můžete se na ni obrátit o pomoc
při poskytnutí služeb, které jsou uvedeny v § 6 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky č. 505/2006 Sb.
Nabízíme pomoc při těchto základních činnostech:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti

- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid, úklid po malování
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
- praní a žehlení ložního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
- doprovázení dospělých do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
Dále se na nás můžete obrátit budete-li potřebovat pomoc při dohledu nad dospělou osobou či
dítětem nebo zajistit pedikérskou službu.
V případě vašeho zájmu o poskytnutí kterékoliv z uvedených služeb kontaktujte, prosím, Pečovatelskou službu Babice, kde vám rádi poskytneme veškeré informace včetně ceníku za jednotlivé
úkony pečovatelské služby.
Provozní doba Pečovatelské služby Babice je každý pracovní den v době od 8.00 do 12.00 hod.
Informace vám poskytnou:
Marie Dostálková a Alena Lesová
Telefon: 724 149 246

Knihovna
Čtvrteční večery v knihovně

Večer listopadový
Čtvrteční listopadový večer v babické knihovně jakoby voněl exotikou a horkým létem. Hlavním
tématem bylo totiž povídání o Kubě a především o fotografiích Petry Gablasové, která tuto zemi letos
v únoru procestovala. Na svých fotografiích se soustředila především na portréty obyčejných Kubánců.
Vznikla tak zajímává sbírka zachycující děti a dospělé v nejrůznějších životních situacích. Ze zhruba
osmi set padesáti fotografií, které Petra na Kubě nafotila, vybrala pro babickou výstavu čtrnáct portréstrana 4
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tů. Vyprávěla o vzniku každého z vystavených snímků, o tom, v které části Kuby jej vyfotila nebo krátký
životní příběh zachycené osoby.
Pro Petru je fotografování, společně s cestováním, velkým koníčkem. Cestovala po různých zemích
světa a snímky z některých cest měla publikovány v několika časopisech:
- Zeměpisný a cestopisný měsíčník Lidé a Země (12/2002): 4 fotografie z Dominikánské republiky/
Santo Dominga
- Zeměpisný a cestopisný měsíčník Lidé a Země (7/2004): 3 fotografie ze Spanělska/Sevilly
- Geografický magazín Koktejl (12/2006): 1 fotografie z hodů ve Starém Měste 2006 v rámci fotosoutěže Lidé a život kolem (fotografie byla vybrána mezi 5 finálních fotografií)
- Geografický magazín Koktejl (2/2007): 1 fotografie z Norska v rámci soutěže Čtenáři na cestách
(fotografie vyhrála soutěž v měsíci únoru 2007)
V současné době Petra fotí přístrojem Panasonic Lumix DMC-FZ50.
Chcete-li se dozvědět, proč Petra nazvala babickou výstavu fotografií CUBA LIBRE, přečtěte si knihu
autorů Petra Horkého a Miroslava Náplavy s tímto názvem. Pro Petru byla tato kniha takovým praktickým průvodcem po Kubě. Z tohoto díla a z díla kubánského autora Carlose Eireho (vyšla pod názvem
Čekání na sníh v Havaně) si četli i účastníci listopadového Čtvrtečního večeru v babické knihovně.
Prosincový večer se uskutečnil ve čtvrtek 13. 12. na svátek Lucie.
Cuba libre
Poslední večer v říjnu jsem se zúčastnila vernisáže, na které vystavovala své fotografie z pobytu
na Kubě moje kamarádka z dětství Petra Gablasová. Tato akce se uskutečnila v babické knihovně.
Výzdoba, občerstvení a typická hudba pro tuto rozporuplnou zemi, nás vtáhla do dalekého, slunného
Karibiku, provoněného exotickými květinami a havanskými doutníky.
Petra fotila hlavně kubánské obyvatelstvo prožívající svůj obyčejný den. Fotografie mužů, žen a dětí
byly tak přirozené, vystižen byl každý detail jejich
tváře. Z fotek se na nás dívaly oči starců, kteří pravděpodobně prožili nelehký život. Pohledy žen byly
přímé a vyrovnané a očí dětí? Ty byly nejkrásnější
– čisté a hřejivé.
Petra byla vynikající hostitelka co se týkalo občerstvení. Fotila nás, odpovídala na naše dotazy.

My, kteří jsme tam měli i děti, jsme velice ocenili
dětský koutek v knihovně, který byl ten večer hodně
využíván. Tímto chci vyjádřit poděkování paní Zoje
Chodúrové za jeho zřízení. A čeho bylo na vernisáži
nejvíce? Pohody, smíchu, za které Petře i všem zúčastněným upřímně děkuji.
V. J.
Pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a do
nového roku 2008 hodně zdraví a štěstí přeje svým
čtenářům knihovnice.
„Zda rok bude nový, nezáleží na kalendáři ani
na hodinách, ale na nás – jestli začneme nově myslet, nově mluvit, nově žít.“
„Měj slunce v srdci, tam je stejně důležité jako na obloze.“
„Otevři své srdce maličkostem, jen tak se stanou velkými.“
„Vlídné slovo září více než třpytící se girlandy vánočních svíček.“
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Kultura a sport
KULTURNÍ AKCE - PROSINEC 2007 v Babicích a okolí
3. 12. – 30. 1.* Výstava keramiky Jany Šuránkové – Hastíkové v knihovně Babice
13. 12.

* Čtvrteční večer v knihovně – 19:00 hod.

14. 12.

* Vánoční dílničky – od 16:00 – 18:00 hod., ZŠ

14. 12.

* Vánoční vystoupení KALINY, CM S. Gabriela, Kalinky a hostů ze
Slovenska - 19:30 hod., KD, (předprodej v knihovně - tel.572 585 138

26. 12.

* Princezny a loupežníci – 15:00 hod. Slovácké divadlo v UH

26. 12.

* Setkání u jesliček – 16:30 hod. v místním kostele Babice

26. 12.

* Štěpánské posezení s 1. místním koštem slivovice – 18:00 hod. KD
Huštěnovice, hraje kapela Je nás moc, občerstvení zajištěno

29. 12.

* Svařákový pochod kolem Babic – pro rodiče s dětmi, sraz v 10:00
hod. u pošty, táborák ve Žlebech – pořádá SRPDŠ

29.12.

* Předsilvestrovské setkání na Krájance v Babicích – 19:30 hod.

30. 12.

* Předsilvestrovský výstup na Brdo, pořádaný KČT
– odjezd 8:20 hod. linkou ČSAD z Huštěnovic do Jankovic a pak pěšky, zpět 16:40 hod.
z Jankovic

31. 12.

* Půlnoční setkání babických občanů před OÚ s ohňostrojem

SETKÁNÍ U JESLIČEK
Setkání u jesliček se bude konat 26. prosince 2007 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v 16:30 hod. Na
programu zazní renesanční skladby (M. Praetorius, T. Susato aj.) v podání Aleny Horákové - flétna
a Richarda Závady - mandolína. Hra bude prokládána drobnými zamyšleními a na závěr si společně
zazpíváme koledy. Všichni jste srdečně zváni!

Zima/2007
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Ples KSČM

19:30 hod. KD, hraje madusong

, hraje madusong

Šternberka
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Základní škola
Olympiáda v českém jazyce
V úterý 20. 11. 2007 proběhlo školní kolo 34.
ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se
ho 15 žáků 9. tříd. V obou částech – mluvnické i
slohové – byl nejlepší David Kraváček, který zároveň postupuje i do okresního kola.
Přírodovědný klokan
V listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Testové otázky se týkaly
učiva z přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky.
Mezi nejlepší žáky z osmého ročníku patřil Ondřej Číž z 8. A a Marie Janečková z 8. B. V devátém
ročníku byl úspěšný David Kraváček, Radek Vojtěšek z 9. B a Lukáš Havlíček z 9. A.
Divadelní představení
Červená Karkulka, vlk, babička, myslivec – to jsou
hlavní postavy pohádkového příběhu, který zná snad
každé malé dítě. Jedna z nejznámějších pohádek v
podání herců Městského divadla Zlín byla uvedena
18. 11. 2007 a shlédli ji i žáci divadelního kroužku
naší školy v rámci odpoledního představení.
Svatba v 6. třídě – Občanská a zdravotní výchova
Žáci 6. ročníku prožili dne 23. 11. 2007 na naší
škole neobvyklý den. V rámci výuky OZV uzavřeli
sňatek nanečito Simona Tvrdá a David Janečka - jejich spolužáci. Akci předcházela důkladná příprava.
Žáci zvládli všechny funkce: oddávajícího, matrikáře.....Nechyběly pozvánky, blahopřání, dárečky pro
novomanžele aj. Pobavili jsme se u tradičních svatebních zvyků: zametání střepů, výkup manželky...Nechybělo valčíkové sólo a následné tanečky. Dík patří
nejen dětem samotným, ale i jejich maminkám, které
neváhaly a přispěly k zabezpečení svatební hostiny.
Tato 2-hodinová akce rozhodně splnila svůj účel.
Kroužek společenské výchovy - Praha
Dne 12. 11. 2007 žáci naší školy navštívili divadelní představení Divotvorný hrnec v pražském
divadle Na Fidlovačce. Všem se moc líbilo. Poté
v Národním muzeu zhlédli přírodovědné sbírky a
jiné exponáty.
Pro nepřízeň počasí byl další program zkrácen
a všichni se spokojeně vraceli autobusem domů.
Celodenní výlet se skvěle vydařil díky paní učitelce Tománkové, Eibensteinerové a Adamíkové.
Zima/2007

Naše škola v Austrálii – 27. 11. 2007
Dne 27. 11. 2007 se naše škola zúčastnila unikátního vzdělávacího projektu: Austrálie – kouzelný svět protinožců. Projekt probíhal v Otrokovicích. Čtyři vybrané třídy 7. A, 7.B,
8. A, 8. B se po druhé vyučovací hodině vydaly na nádraží Huštěnovice. Po krátké cestě vlakem
přišly k otrokovické Besedě. V projektu bylo hodně zajímavých informací o vzdáleném světadílu.
Všichni se těší na příští rok, kdy bude probíhat projekt: Amazonka – v rytmu samby. Pořadatelem byl:
MediaPro agency – www. Planetazemě3000.cz
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V těchto měsících probíhají na všech středních školách Dny otevřených dveří, o kterých
naše žáky informujeme a ti pak mají možnost
podívat se do středních škol i se svými rodiči.
Věříme, že do 28. února, kdy se odevzdávají přihlášky, si všichni odpovědně zvolí své budoucí
povolání.

Vánoční dílničky
Žáci a učitelé ZŠ Babice pořádali 14. 12. 2007 v
prostoru školy Vánoční dílničky.
Soutěž zručnosti
Zástupci našich deváťáků se jako každoročně,
tak i letos, zúčastnili Soutěže zručnosti, kterou pořádá Střední škola technická v Uherském Hradišti.
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: kov a dřevo.
Letos naši školu reprezentoval 30. 11. 2007 Libor
Škrabal a Jakub Řehůřek, oba dva z 9. A v kategorii dřevo. Měli za úkol vyrobit poličku pod květináč dle přiložených výkresů.
Tento úkol ze všech soutěžících nejlépe zvládl
Libor Škrabal a získal tak první místo.
Burza středních škol, návštěva pracovního úřadu.
Tak jako každý školní rok, tak i tento je nejtěžší
pro naše deváťáky. Nejenže se musí naučit spoustu nových věcí, aby úspěšně dokončili své základní devítileté vzdělání, ale musí se rozhodnout, na
které střední škole či učilišti budou ve svém vzdělání pokračovat. Abychom jim toto rozhodování
usnadnili, připravili jsme pro ně několik akcí.
5. 11. 2007 navštívili Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Uh..Hradišti, kde měli možnost seznámit se s dalšími možnostmi studia, se středními školami, studijními obory a pomocí testu zájmu
zjistit povolání, které by jim nejvíce vyhovovalo.
13. 11. 2007 se zúčastnili Burzy škol v Uh.
Hradišti, kde se představily všechny střední školy našeho regionu. Zástupci těch středních škol,
kam již tradičně odchází nejvíce našich žáků, byli
pozváni na třídní schůzku rodičů.
strana 10

Exkurze žáků 8. a 9. tříd do Brna
V pátek 30. listopadu 2007 si žáci 9. tříd a 8.
B jeli hrát do Technického muzea v Brně-Králově
Poli - navštívili 2 stálé expozice. Ve Fyzikální herně
si ověřili své poznatky z fyziky, provedli mnoho
zajímavých pokusů. Prošli se Uličkou řemesel, kde
poznali život a práci obchodníka, ševce, kováře a
jiných řemeslníků z 30. let minulého století.
Další cesta vedla do Pisárek. V jednom z pavilonu Moravského zemského muzea, v pavilonu
Anthropos zjistili, jak žili a vypadali předchůdci
člověka, jaká zvěř v dávných dobách žila. Největší
úspěch měl vycpaný mamut s mládětem. Exkurze
byla určitě zajímavá a poučná, zájemcům o vědění
přinesla mnoho nových podnětů.
Pokud máte také zájem, podívejte se na
www.technical.cz a www.mzm.cz
Zima/2007
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Akce, které ve škole proběhly a proběhnou v prosinci 2007
5.12. Mikulášská obchůzka žáků 9. tříd
10.12. Komponovaný pořad „Jak válčili husité“ v sále školy pro žáky I. a II. stupně
14.12. Vánoční dílničky
18.12. Slavnostní koncert ZUŠ Napajedla v sále školy
Plán akcí na rok 2008
29.1. Testování CERMAT pro žáky 9. ročníku
3. - 9. 2. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku
16. 2. Ples SRPDŠ s předtančením žáků 9. roč.

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.

Jana Šuránková Hastíková

Tak trochu jako v pohádce skřítků, víl a tajemných postav jsme se ocitli při návštěvě ateliéru umělecké keramičky Jany Šuránkové Hastíkové. Tato příjemná mladá žena žije, a svá díla
tvoří, v Babicích v domě svých rodičů, Na Luži.
Zima/2007

Jana se výrobě keramiky věnuje od svých osmi
let, kdy začala navštěvovat keramický kroužek
při Domě dětí a mládeže v Hluku, vedený paní
Marií Sobkovou. Dodnes má schováno své první keramické dílo – modrou pruhovanou kočičku. V Hluku, kde tehdy s rodinou bydlela, měla
i svou první keramickou dílnu.
Po ukončení základní školy studovala na Integrované střední škole v Luhačovicích. Přestože
je i dobrou malířkou (nejčastěji maluje obrázky
na sklo či hedvábí), zvítězila při výběru uměleckého oboru její láska k hlíně a toho co se z ní
dá vytvořit. Jana Šuránková Hastíková si zvolila
obor uměleckořemeslné zpracování keramiky a
kamene.
V současné době se věnuje především volné
plastice, tvorbě rozměrných soch, závěsných
kachlů, ale i drobnějších ozdobných a užitkových
výrobků. Každé hroudě hlíny dokáže vdechstrana 11
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nout „život“. V jejích dílech se odráží sny, nálady, touhy… Velkou část tvorby Jany Šuránkové Hastíkové tvoří portréty a postavy zachycují
ženu v nejrůznějších podobách. Je to například
žena – matka, žena – milenka, žena – víla … jejichž podoby vtiskla do plastik nebo vymodelovala do soch. Smutek a křehkost sálá například
ze sochy Rusalky, jejíž nevinnost je podtržena
bělostným rouchem; opakem je ztepilá postava
černošky (Miss Vagaj) hýřící barevností a dosahující výšky téměř 150 cm. Nepřehlédnutelní
jsou Janini skřítci, kteří se na nás vesele pitvoří z
nejrůznějších koutů. Jejich hliněná tělíčka jsou
propracována do neuvěřitelných detailů. Zajímavé a vtipné mají tvary užitkové předměty – ať
už jsou to hrníčky, konvice na čaj, nádoby na
svíčky, lampy, poštovní schránky nebo sluneční
hodiny.
K výrobě všech výtvorů používá Jana Šuránková Hastíková točířské i šamotové hlíny.
Vzniklá díla pálí v elektrické peci. V budoucnu
si chce pořídit pec polní na dřevo, jejíž výpal je
jiný – šlehající plameny nechají nesmazatelnou
stopu na keramice a je vždy překvapením jaký
obraz vytvoří. Ve své dílně má Jana samozřejmě také hrnčířský kruh, na němž rovněž ráda
pracuje. Práce má stále hodně. Patří k ní i práce
restaurátorské, kdy je třeba vrátit sochám jejich
původní krásu.
Díla Jany Šuránkové Hastíkové byla vystavena na několika společných výstavách (například
v Olomouci, Bzenci, Uh. Brodě, Hluku) a dvou
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výstavách autorských (v roce 2002 to bylo v Galerii Š Hrad Buchlov a v roce 2006 v Břeclavi). S
její keramikou se můžeme setkat i na výstavách
stálých a to v olomoucké Galerii Rubikon, v Uh.
Hradišti pak v Divadelní Galerii Skrija. Od letošního prosince do ledna 2008 vystavuje také
v babické knihovně (tato výstava je i prodejní).
Mezi stálé výstavy děl Jany Šuránkové Hastíkové
vlastně patří i ta v hospodě Na Luži, pro jejíž
interiér vytvořila celou řadu zajímavých keramických doplňků.
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OÚ informuje
OBEC UPOZORŇUJE
Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení
na OÚ nebo v prodejně u Kopřivů na nákupním
středisku. Cena za kus 10,-Kč. Svoz v roce 2008
probíhá každou první středu v měsíci tj. 2. 1., 6. 2.,
5. 3., 2. 4., 7. 5., 4 6.
Upozorňujeme občany, že k tomuto sběru mohou použít pouze plastové pytle zakoupené na OÚ
nebo U Kopřivů. Odpad v jiných pytlích nebude
svozová firma odvážet.

Odvoz komunálního odpadu v roce 2008 – každý sudý pátek

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 13:00
do 16:00 hod. a každou sudou sobotu od 7:30 do
9:30 hod. Připomínáme občanům, že i ve sběrném
dvoře je potřeba odpad třídit.

V posledních měsících se v naší obci rozmáhá
opět vandalismus. Jednalo se o rozbité veřejné
osvětlení, kontejner na odpad vhozený do Uhlisek, vytrhané dopravní značky na cyklostezce
vhozené do Baťova kanálu, vykopnuté odpadkové koše, rozbité zámky na hřbitově či sprejem
znehodnocené dopravní značky a fasáda zdravotního střediska, vytlučené vývěsní skříňky.
Opravy či pořizování nových věcí je hrazeno
z obecního rozpočtu a tedy z peněz nás všech.
Prosíme tedy všechny případné svědky, aby toto
poškozování obecního a soukromého majetku
hlásili Policii ČR.

Upozorňujeme, že na hřbitov je zakázáno vodit
psy a vjíždět motorovými vozidly.
Také v letošním roce došlo k několika případům vloupání do zaparkovaných vozidel u hřbitova. Připomínáme tedy občanům, aby nenechávali
ve vozidlech kabelky, peněženky, mobilní telefony
či jiné cennosti a věnovali pozornost osobám, které se pohybují v jejich okolí.
Před nadcházejícím zimním obdobím upoUpozorňujeme občany, že od 1. 1. 2008 je nutzorňujeme občany, na nevhodnost parkování né mít na pronájem prostor kulturního domu uzana místních komunikacích, které znesnadňuje a vřenou nájemní smlouvu. Smlouvy uzavírá paní
značně komplikuje údržbu a to nejen v zimních V. Šurmánková.
měsících.

Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště
oznamují svým odběratelům změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2008. vodné 28,78Kč/m3 - pro občany Babic zůstává cena
17,-Kč/m3 stočné 26,92Kč/m3 ceny jsou uvedeny
včetně DPH
Zima/2007
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Náš kostel má nová okna
Po více jak sto letech došlo k výměně oken na
místním kostele. Původní okna byla železná, zasklená jednoduchým neprůhledným a barevným
sklem. Díky tomu, že měla jednoduché zasklení
a ocelovou konstrukci, docházelo k promrzání
a úniku tepla. Bylo tedy rozhodnuto nahradit je
okny dřevěnými s dvojitým zasklením. Rámy jsou
vyrobeny z dubu, zasklení je provedeno jemným
ornamentálním sklem. Okno nad vstupem, okýnka v presbitáři a dvě okna v přední části kostela
jsou doplněna vitrážemi. Jedná se o pět různě velkých vitráží s motivem symbolů svátostí a symbo-

lů sv. Cyrila a Metoděje.
Projekt zpracovala firma Ing. Františka Zajíčka
z Olomouce. Okna vyrobila firma Ing. Pavla Slepici z Bystrovan. Sklo a vitráže navrhoval akad. mal.
Jan Jemelka z Olomouce, vitráže vyrobila firma v
Bakově nad Jizerou. Zednické práce provedla firma Stavebniny Kodrla s. r. o. z Huštěnovic.
Velké poděkování patří všem, kteří se nějakým
způsobem na výměně oken podíleli. Financování
nových oken bylo především ze sbírek farníků a
dárců a také obec na tuto akci finančně přispěla.
Všem patří za tyto finanční dary poděkování.

Plavební kanál St. Město - Spytihněv - Oprava opevnění
K této akci přistoupilo Povodí Moravy ze dvou
důvodů. Provoz na Baťově kanálu rok od roku stoupá a s ním dochází ke zvětšování eroze na březích
kanálu. Původní opevnění je natolik závadné, že
bylo rozhodnuto o jeho neodkladné opravě. Tvárnice buď chybí nebo jejich suť leží pod patou břehu.
Vlivem vlnobití při průjezdu plavidel dochází k vytváření břehových trhlin, které se neustále zvětšují.
Dalším důvodem je, že se podařilo získat mimořádné finanční prostředky na tuto opravu, musí
však být vyčerpány do konce letošního roku. Dláždění břehů probíhá v úseku od Trávníčkového potoka po babickou komoru a provádí ho firmy Imos
Zlín a Mittag Brno. Účelem stavby je uvést koryto
kanálu do původního stavu. Na břehy jsou pokládány panely ve výšce vodní hladiny o rozměrech
2 x 1m. Současně jsou dosypávány hráze na předestrana 14

psanou výšku. Celkové náklady na opravu dosáhnou částky 4,5mil. Kč. Při stavbě dochází k poškozování povrchu cyklostezky, která slouží pro
odvoz vytěženého materiálu a dovoz materiálu určeného k budování. Dle dohody mezi Povodí Moravy a firmou IMOS bude povrch cyklostezky po
dokončení prací uveden do původního stavu.
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Oprava silnice I/55 v průtahu obcí Babice
Rada obce se na svém jednání zabývala neplánovanou opravou komunikace I/55v obci Spytihněv,
přesto, že stav silnice v naší obci je znatelně horší. Požádala tedy o stanovisko Ředitelství silnic a dálnic.
Oprava silnice I/55 v průtahu obcí Babice – podání stanoviska
K Vaší písemné žádosti ze dne 10. 10. 2007 o podání informace ve věci opravy výše uvedené komunikace v průtahu obcí Babice sdělujeme následující:
ŘSD ČR, Správa Zlín v současné době připravuje
souvislou opravu silnice I/55 v průtahu obcí Babice
s tím, že vlastní realizace se předpokládá nejdříve
v roce 2009-2010. Dle zpracované diagnostiky stávajícího stavebního stavu předmětné části této komunikace vyplývá nezbytnost sanace spodních konstrukčních vrstev, což představuje podstatný zásah
do konstrukce této vozovky. Celá záležitost si vyžádá

řádnou projektovou přípravu včetně vydání stavebního povolení a v neposlední řadě nemalé finanční
prostředky. Součástí této akce se předpokládá realizace objektu investičního charakteru pro zpomalení
vjezdu do obce Babice ve směru od Napajedel.
V sousední obci Spytihněv provedená diagnostika
prokázala možnost podstatně jednoduššího řešení,
které spočívá v náhradě povrchové vrstvy vozovky
novou živičnou úpravou, což bohužel v případě vaší
obce není technologicky možné.
Snahou ŔSD ČR, Správy Zlín bude do doby rekonstrukce silnice I/55 v průtahu obcí Babice odstraňovat
alespoň ty nejzávažnější závady v rámci běžné údržby.
Litujeme, že za současné situace vám nemůžeme
podat příznivější stanovisko.
S pozdravem Ing. Rostislav Vacula,
ředitel Správy Zlín

Spolky
KALINA
Blíží se konec roku 2007 a s ním přichází každoroční bilancování. I folklorní soubor Kalina
sčítá své aktivity v uplynulém roce. Soubor se
zúčastnil několika významných kulturních akcí
– Mezinárodní festival lidových tradic ve Strání
– Fašank 2007, MFF Strážnice 2007, Ostatková zábava v Sazovicích, Slovácké vinobraní v Uherském
Hradišti, křest CD CM Stanislava Gabriela „Z Uher
do Moravy“. V srpnu se soubor také zúčastnil akce
s názvem „Koupákšou“, kde s členy dalších souborů
Kunovjan, Cifra, Chlastáš (VUS Ondráš), Slovácký
soubor Kyjov a CM Čardáš společně vytvořil další
český rekord v množství vytlačené vody z bazénu.
Díky poskytnutým dotacím z Nadace děti-kultura-sport Uherské Hradiště a Ministerstva kultury ČR mohl soubor pořídit dámské čižmy, které
jsou finančně velmi nákladné.
Také propagace souboru ve spolupráci s obcí
Babice se posunula opět o kousek dál. Podařilo se
nám vytvořit propagační leták, který prezentuje
nejen FS Kalinu, ale také CM Stanislava Gabriela,
strana 16

se kterou soubor úzce spolupracuje, a samotnou
obec Babice, bez jejíž podpory by bylo velmi obtížné naši činnost provozovat. Soubor se prezentuje také v kalendáři Folklorních souborů 2008.
Celý tento rok uzavřeme vánočním vystoupením 14.12. v 19.30 hod. v Babicích, kde se představí také naši hosté – dětský folklorní soubor Kalinka a folklorní soubor Devín z Bratislavy (SR).
Všechny srdečně zveme!
Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2008 přeje FS Kalina!
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SCRABBLE – klub Žudro
V únoru tomu bude už šest let, kdy manželé
Dostálkovi uskutečnili svůj nápad, vytáhnout
hráče oblíbené hry scrabble z jejich domovů a
uspořádat pro ně turnaj podle pravidel České
asociace scrabble. Z tehdejších šestnácti účastníků někteří zůstali a vytvořili klub Žudro, který
svou životaschopnost projevuje i každoročním
pořádáním kvalifikačního turnaje mistrovství
republiky. Nejlepší čeští scrabblisté si už do
Babic zvykli jezdit. I když jsou Babice zdaleka
nejmenším místem, kde se turnaje pořádají, pochvalují si účastníci prostředí i schopnost pořadatelů. Druhou říjnovou sobotu jich do babického kulturního domu přijelo šedesát. O něco
méně než loni, ale mnozí už měli účast na mistrovství jistou a kvalifikační body nepotřebovali.
Přesto nechyběli někteří bývalí mistři republiky,
včetně Jaromíra Nohavici. Na turnaj nezapomene Pavel Chaloupka z Kladna, který byl sice loni

druhý v celém mistrovství, ale poprvé se mu
podařilo jeden z kvalifikačních turnajů vyhrát.
A Babičtí ? Rozhodně už nejsme jen do počtu.
Z devíti partií každý něco vyhrál, Lenka Paličková dokonce plných pět a to jí stačilo na
slušné sedmnácté místo. Potvrdila tak pozici
momentálně nejlepšího hráče klubu, i když jí
ostatní šlapou na paty. Zkušenost z velkých
turnajů je přece jen znát.
Také o těchto Vánocích se určitě objeví pod
některými stromečky hrací sada scrabblu. Kromě toho, že je to skvělá zábava na zimní večery
i letní dovolené, je to i hra, která má svá pravidla a ve které se dá soutěžit. Kdo si neví rady,
může se přijít první čtvrtek v měsíci v 17 hodin
podívat mezi hráče Žudra. Je nás asi dvanáct,
obvykle se nás schází ale jen kolem osmi a rádi
se budeme nováčkům věnovat.

Z činnosti ZO Českého zahrádkářského svazu v Babicích
Český zahrádkářský svaz v Babicích uspořádal v
březnu Výstavu vín s ochutnáváním.
Tato výstava byla velmi dobře připravena. Sehnalo se 219 vzorků vín z Babic a okolních vesnic. Byla
však velmi malá účast příznivců zlatavého moku a
to je velká škoda. Ani místních babických vinařů se
mnoho nezúčastnilo.
Zahrádkáři se musí celé letní období postarat o
sečení trávy v celém areálu domu zahrádkářů a jeho
Zima/2007

okolí. Musí se zde udržovat pořádek. I přes upozorňování, bohužel stále děti z okolí nerespektují, že
jde o soukromí majetek. Poničily fasádu pálenice
házením bláta, rozbily okno v kanceláři pálenice,
které muselo být co nejdříve zaskleno. Žádný však
nebyl přistižen. Apelujeme na rodiče, aby dětem
domluvili, aby neničily majetek jiných.
V pálenici byl vyměněn válec surovinového kotle za nový, neboť by mohlo dojít k prasknutí. Taky
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byl vymalován sklad kvasu omyvatelnou barvou a
snížen zásobník kvasu. Pro pálenici byli přijati dva
noví pracovníci jako obsluha pálenice.
V měsíci září jsme uspořádali společný zájezd na
Svatý Kopeček, kde jsme si prohlédli kostel a navštívili zoologickou zahradu. Navštívili jsme i arboretum Bystrovany, kde si přišly na své hlavně ženy.
Prohlédly si ráj květin a dřevin, též si mohly nakoupit vše, co se jim líbilo. Zájezd byl zakončen večeří
v Motorestu Břest.
Do kuchyně Domu zahrádkářů bylo zakoupeno
nové nerezové nádobí a příbory, a to v Seveze Huštěnovice. Před vchodem do Domu zahrádkářů byl
poničen odpadkový koš, který musel být opraven a
přivařen k zábradlí.
V říjnu byla uspořádána Výstava ovoce a zeleniny
v rámci 50. výročí Českého zahrádkářského svazu a
100. výročí ovocnářského spolku v Uherském Hradišti. Babičtí zahrádkáři dodali 34 vzorků ovoce a
zeleniny. Za účast nám byl udělen Diplom Územního sdružení Uherské Hradiště a též Pamětní list k 50.
výročí svazu. Ke konci roku na plenárním zasedaní Územního sdružení Uherské Hradiště nám bylo
uděleno Čestné uznání II. stupně Republikovou radou Praha.
Přes letošní neúrodu se sešlo kolem 50 vzorků
ovoce a několik vzorků zeleniny a zavařenin v listopadu na i Podzimní výstavě v Babicích.
Tradiční Předsilvestrovský večer pro členy sva-

zu a příznivce zahrádkářů se letos uskuteční 29.
prosince.
Pokud by měl někdo z našich občanů zájem
vstoupit do našeho svazu, bude vítán. Může se přihlásit u předsedy svazu zahrádkářů.
Našim členům a všem občanům přejeme Šťastné
a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2008.
Stalzer Josef, předseda ZO ČZS Babice

Podzimní výstava.
Akce, na které se prezentovali nejen zahrádkáři, ale výstavkou i děti ze ZŠ a MŠ, rybářský svaz (velký
dík patří paní Marií Bilíkové, která připravila rybářský koutek) a Kalinka, která svým vystoupením celou akci zahájila. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky i prodej výrobků ze šustí, květinových dekorací, ochutnávka i prodej kávy, sušeného ovoce, medoviny, kozího sýru, pochutin z plodů zahrádek…
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Včelař – ochránce přírody
Přetechnizovaná a konzumní společnost se v
posledních letech s vývojem televize, internetu a
mobilních telefonů velmi rychle vzdálila kontaktu
s přírodou. Například děti, které své mládí neprožily v přírodě, dnes již neumí pojmenovat nejzákladnější druhy stromů, rostlin, neznají zvířata, ptactvo,
hmyz a jiné. To vše vidí jen v televizi, která jim nabízí
i spoustu násilí a mnohdy i mnoho dalšího – často nežádoucího. Dětem, dospělým, ale i seniorům
chybí pobyt na zdravém vzduchu a pobyt v přírodě,
která by jim měla skýtat sílu a elán do života. Vždyť
oslabený organismus je náchylný na dnešní moderní nemoci, různé alergie, chybí mu ochranné látky.
Tyto své problémy přenáší lidé na lékaře a pomocí
různých medikamentů chtějí rychle zachránit to, co
si svou životosprávou způsobili dříve.
Mezi ty, kteří kontakt s přírodou udržují patří
třeba včelaři. Každý pečuje alespoň o několik včelstev. V jednom úlu žije 60 – 80 tisíc jedinců, kteří
obohacují naši přírodu, opylují květiny a rostliny,
což je jejich hlavním posláním. Včelaři, který se o
ně stará, dají za rok odměnu v několika kilogramech zdravého medu, několik žihadel, mateří kašičku, pyl, vosk a jed.
O společnost včelařů je postaráno v naší Základní organizaci Traplice, která bude slavit již
80 let od svého založení. Její členové jsou z obcí
Kudlovice, Babice, Sušice, Traplice, Jalubí, Košíky
a Jankovice. Celkem tato základní organizace čítá
65 – 70 včelařů s asi 600 – 650 včelstvy. Jen Babice

čítají 11 včelařů s počtem včelstev kolem 70. Tyto
stavy velmi kolísají, neboť průměrný věk včelaře je
57 let, starší odchází a mladí nemají zájem.
Své vědomosti o včelách je třeba stále doplňovat,
jak čtením našeho časopisu, tak různými přednáškami, které konáme dvakrát v roce. Poslední velmi
hodnotnou přednášku jsme absolvovali v pokusném včelínu Kývalka a Rosice. Těchto přednášek
se bohužel zúčastnilo velmi málo včelařů.
Dovolil bych si vám o včele kraňské napsat pár
pojmů, které jistě pro mnohé jsou neznámé: Jeden
úl čítá 60 – 80 tisíc jedinců, v úlu chovají 1 – 5 tisíc trubců, 1 matku, spotřebují za rok 30 – 40 kg
pylu, 70 – 90 kg medu a 80 – 150 litrů vody. Pro
získání 1 kg medu musí včely navštívit několik miliónů květů, často nalétají za snůškou až 100 km za
den. Rychlost letu této včely je 60 km za hodinu, za
potravou létají 2 – 7 km, včela se brání žihadlem a
za několik minut hyne, letní včela žije 2 – 8 týdnů,
zimní 8 – 9 měsíců.
Když mají včely hlad, tak vyženou trubce, které krmí a poslední sousto dávají matce. Matka své
žihadlo používá jedině v boji proti matce jiné a
nikdy jindy, i kdyby měla zahynout. V největším
rozvoji (na jaře) matka klade až 2 000 vajíček denně – to je třikrát více než je její váha, a aby stačila,
tak je krmena mateří kašičkou
A abych vás nezatěžoval jen informacemi o
včelách, dovolil bych si napsat recept na Medový
perník.

Medový perník:
600 g hladké mouky
2 – 3 polévkové lžíce kávového vývaru
120 g medu
1 kávová lžička perníkového koření
380 g mletého cukru
(mletý hřebíček, anýz)
4 vejce
citrónová kůra
1 kávová lžíce jedlé sody
Do mouky přidáme mírně nahřátý med, vývar z černé kávy, cukr, vajíčka, jedlou sodu, perníkové
koření a vypracujeme vláčné těsto, které necháme do druhého dne odpočinout. Pak vyválíme na tloušťku 5 mm a vykrajujeme kolečka, která před pečením potřeme vajíčkem a ozdobíme mandlí. Upečené
za horka opět potřeme vajíčkem.
A na konec hit: Úspěšný včelař je ten, který se svými včelami vydělá více než jeho žena stačí utratit,
a šťastná žena je ta, která takového včelaře má.
A. M., předseda ZO
Zima/2007
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Z historie
Pamětní spis
V pondělí dne 26. 11. 2007 byla pracovníky obce p. Dudeškem a Rosíkem nalezena při úpravě
terénu v místě původního umístění sochy sv. Josefka skleněná láhev s listinou. Po vyjmutí bylo
zjištěno, že se jedná o pamětní spis, který byl sepsán při příležitosti postavení této sochy. Zde je její
doslovné znění:
Pamětní spis
novaných, jest u farního úřadu ve Spitihňově uložeMy níže vyznačení členové obecního zastupitel- ná fundace* 50 zl. píšíce: Padesát zlatých v rak. čísle,
stva obce Babic, okresního hejtmanství v Uh. Hra- která dlužným listem vystaveným u obce Babické v
dišti na Moravě a sice: Fabián Hastík, čtvrtláník* měsíci říjnu 1879 na věky zabezpečená jest.
z čís. domu 62 co představený obce Babic a Ceron,
Dáno v Babicích dne 29. října 1879
pak Ondřej Kadlec, půlláník* z čísla domu 7 a Ignác
Jménem obecního zastupitelstva:
Kučera, čtvrtláník z čís. dom. 67, obá co radní obecní,
František Válek, učitel a písma vedoucí
pak František Vranka, půlláník z čís. dom. 1, Florián
Maňásek z čís. d. 9, Ján Čechmánek z čís. d. 13, Jozef
Bartošík, půlláník z čís. dom. 68, František Varmuža,
podsedník* z čís. dom. 76, Jozef Kadlec domkař* z
čís. dom. 96, Ján Čechmánek domkář z čís. dom. 110,
Jozef Škrabal, čtvrtláník z čís. dom. 124, všichni z Babic a Václav Hastík, velkofamiliant* z čís domu 23
z Ceron všichni co výborové obce Babic i s tamějším
panem učitelem Františkem Válek, rodem z Tlumačova tímto sepisujeme, že táto socha svatého Jozefa
pěstouna za doby když v naší farnosti Spitihňovské
farářem ve Spitihňově pán severýn Gruss a tamějším
kooperátorem* pán Rudolf Hrbatý byli, z dobročinnosti vdovy Františky Býček majitelkyně půllánu pod
čís. dom. 4 v Babicích a obětavosti obce Babické na
tomto místě v měsíci říjnu roku 1879 k rozšíření cti a
chvály Boží postavená jest.
Mistrem, jehož rukou toto dílo zhotoveno jest, jest
pán Beck sochařský a kamenický mistr v Kroměříži.
Na opravu sochy této jakož i na opravu dřevěného
kříže jenž stojí v Babických pozemkách „díly“ jmeZde uvádíme vysvětlivky některých pojmů:
čtvrtláník, půlláník – výměra usedlostí se udávala v lánech a jejich dílech
domkář
– vlastník domku bez jakékoli půdy
podsedník
– podnájemník části selského gruntu
familiant
– nájemce panské půdy, který má na půdu dědičné právo
kooperátor
- Z lat. cooperare – spolupracovati; dřívější označení pro farního vikáře (vikář spolupracovník faráře, lidově nepřesně označován jako kaplan)
fundace
– majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu
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Kopie tohoto pamětního spisu spolu s dalšími
novodobými informacemi bude znovu uložena v
soše sv. Josefka. Originál listiny bude uložen ve
státním archivu v Uh. Hradišti.
Na tomto místě prosíme občany, kteří vlastní
fotografii této sochy, případně okolí tohoto místa,
zda by je zapůjčili k ofocení.
V příštím roce se plánuje oprava pomníku obětem 1sv. války a také zde prosíme ty, kteří vlastní
fotky s pomníkem či okolím zda by je zapůjčili k
ofocení.

Z KRONIKY – 1951
Výstavba obce
V obci se budovalo málo. Po loňském vystětování a uválení příjezdní silnice z Ceronů k
nové střední škole zbývalo dokončit vyštětování, znovu uválet a vydláždit žulovými kostkami.
Ale kostek není, nemá je kdo dělat, a tak rozhodnuto udělat jen první půli plánované práce,
postavit okrajníky a nasypat pro pěší zvýšený
škvárový chodník. Dne 12/8 t. r. se tam ještě nedělalo nic, byla potíž o dělníky, nikdo nechtěl za
základní mzdu sazebníku (12,50 Kč na hodinu)
do práce jít. Konečně se našli 4 dělníci, ale i ti se
rozutekli. A tak aspoň okrajníky postaveny od
dělníků z Uh. Hradiště a školní mládež brigádou znovu nasypala škvárový chodník v rámci
akce 5 M. Jako loni, i letos uválcovaný povrch
silnice brzy povolil a pomalu se vydroloval pod
nesčetnými nákladními auty fy Svit z Gottwaldova, jež tu projíždějí k Moravě pro písek, až to
MNV musel zakázat a cestu pro ně úplně uzavřít. Kromě toho z polní cesty v nízkém terénu v
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době dešťů navážejí kola vozů tolik bláta, že jest
silnice brzy pokryta souvislou pokrývkou z bláta. Jediným řešením zůstává žulová kostka, ač i
potom zůstane problémem odstraňování bahna
se silnice.
Počátkem roku vyměněny ztrouchnivělé sloupy místního rozhlasu. Kdo vykopal sloup starý a
zasadil sloup nový, dostal odměnou starý sloup.
V době tísně o palivo byl zájem velmi živý.
V akci 5M vyškvárovány cesty ve všech čtvrtích obce. Škváru si mohla každá čtvrť volně dovážet a nasýpat, jen si práci organizovat a naházet si ji z vagonu. Nebylo zájemců. Teprve když i
za odvoz škváry placeno, dali si rolníci většinou
zaplatit, brigáda školáků škváru naházela a rolníci si ji nasypali kol svých obydlí nebo na své
dvory. - Že tato akce v celku přece jen splnila
zájem veřejný, bylo nakonec zásluhou obětavosti s. předsedy MNV a jeho náměstka, zem. referenta.
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Listárna
Náš život v patnáctce
Již tři měsíce je pro desítku starších občanů novým domovem penzion – naše patnáctka. Nejprve
po přestěhování jsme se snažili trošku poznat jeden
druhého, protože ne všichni jsou obyvatelé Babic.
Některé naše obavy, či nedůvěra v to, jak se nám
spolu bude v nové rodině žít, však velmi rychle
vzaly za své. zatím, zdá se, že zdravíčko jakž takž
slouží všem a hlavně jsme rádi, že nejsme sami. V
domě se stále něco děje, na chodbě se potkáváme
několikrát denně a vždy prohodíme pár slov – někdy i delších vět a zapomeneme, že máme právě v
bytě rozdělanou práci. Ale práce nikdy neuteče a
nezáleží na tom, kdy ji kdo udělá.
Za teplých dní jsme trávili odpolední čas na zahradě, společně si vyprávěli, zasmáli se, ale byly
i chvíle, kdysi nějakou práci našli. Vždyť kolem
domu i v zahradě je práce stále dosti a tak každý,
dle svých zdravotních možností, ruku k dílu přiložil. před domem, na dvorku i v zahradě pečujeme
o zeleň, čistotu chodníků, hrabání spadlého listí,
sbírali jsme i jablka a tak nám čas ubíhal. nyní,
kdy je již brzy tma a většinu času trávíme v domě,
se také dokážeme zabavit, ale i jeden druhému pomoci, když je zapotřebí.
Již jsme měli i některé oslavence, se kterými
jsme prožili pěkný podvečer s povídáním, písničkami i občerstvením. Našim dvěma jubilantům
– Vladimíru Hudcovi a Josefu Čablovi i dodatečně
prostřednictvím zpravodaje blahopřejeme k jejich
osmdesátinám. Oba jsou skvělí vypravěči, skromní
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lidé, jejichž životy nebyly lehké. Dovedou se však
společně pobavit, zasmát, zazpívat. A tak jim děkujeme.
Na páteční odpoledne 23. 11. nám připravila
překvapení naše správcová Marie Dostálková.
Nejprve přišla paní ředitelka s dětičkami z Mateřské školy, které předvedly pěkné vystoupení – básničky, písničky a co hlavní pro nás – babičky a
dědečky, je pohled na krásné malé dětičky, s jakou
chutí a jak radostně pro nás vše, co se naučily,
předvedly. Dostali jsme od nich i malé dárečky s
věnováním. Pokračování besídky bylo skutečným
překvapením, připraveným studentkami gymnázia T. Bati ze Zlína – Dominiky Litošové a markéty Juřičkové, které přivedly hudebníka (dědečka
Dominiky), který nám všem zahrál písničky na
přání a všichni společně jsme si zazpívali a nechyběl ani taneček. Bylo to krásné, dovedlo potěšit a
jen si přát, aby to nebylo vystoupení poslední. našim přáním je, znovu podobnou akci uspořádat a
vzájemně se poveselit.
A tak naše poděkování patří dvěma mladým
dívkám, které vše zorganizovaly. Je od nich hezké,
že na steré lidi nezapomínají, že jim nejsou lhostejní a dovedou přinést radost starší generaci.
My, všichni obyvatelé patnáctky, děkujeme těm,
kteří se o nás starají. Jsme rádi, že kolektiv, který
vlastně tvoří naši novou rodinu, je družný a máme
k sobě velmi pěkné vztahy. Záleží jen na nás, aby
vydržely. Teď, když bydlíme, ještě více oceňujeme
to, že obec tak prospěšnou věc vybudovala.
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Redakční rada děkuje těm,
kteří v tomto roce svými články přispěli do zpravodaje.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme pohodové vánoce
a šťastný příští rok.
redakční rada
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STALO SE...

20. - 21. 10. - Slovácké hody s
právem

27. 10. - Z Uher do Moravy - křest nového CD CM Stanislava Gabriela, hosté CM Grajcar z Dolních Bojanovic a folklórní soubor KALINA z Babic

28.10. - Slavnostní svěcení opraveného kříže před hřbitovem

11. 11. – Podzimní výstava, vystoupení Kalinky

28. 11. - Myslivecký hon

28. 11. - Myslivecký hon

1. 12. - Výstava holubů

3. 12. - Zahájení výstavy keramiky Jany Šuránkové Hastíkové v knihovně Keramické
kachle

7. 12.
Mikuláš,
nadílka,
jarmark
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