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Vánoční

Opět přichází nejkrásnější doba roku,
ve sněhových vločkách nese se kroku,
čas Vánoc radostných je tu zase,
v celé své libostné a někdy i sněhové kráse.
My s dědou moc jjich už za sebou máme,
ač mnohdy chudých, rádi na ně vzpomínáme.
Byly doby, a to ne tak dávné,
kdy dárky dětem nebyly skoro žádné.
Černá punčocha, sušená jablka, hrušky,
pro nezbedy černého uhlí kousky.
Ne, že by rodiče nechtěli všeho dobrého dětem dáti,
ale nebylo kde peněz bráti
a těch dobrot jim dopřáti.
Přesto plnii lásky, co měli dávali
a narození Ježíška vítali.
Věřili a doufali, že po klopotě na Zemi
vše Bůh jim odplatí na nebi.
Dnes již se na nebe nevěří,
a proto každý vše chce mít hned u dveří.
A přesto slyšet, jak kdekdo kušuje,
že toho stále pro něho málo je.
Jistě, mnoho věcí pro život je potřeba,
avšak sebevíc jich mít,
to štěstí nedělá.
Je nutné u sebe se přičinit,
vytvořit v duši své mír a klid,
lásku mít ke všemu.
Do srdce v pustit
dítě Ježíška z Betléma,
ať v nás jeho pokoj domov má.
Vánoce 2006
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Zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2006
I.
Stanovilo: počet členů rady obce: 5
II. Určilo: funkce, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni: starosta
III. Zvolilo:
Starostu: Miloslava Maňáska
Místostarostu: Milana Dostálka
další členy rady obce:
Ing. Marii Knotovou
Františka Kunce
Pavla Horňáka
V souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/

2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydalo: Jednací řád zastupitelstva obce Babice.
Zbývajícími členy zastupitelstva jsou: Vlastimil Kraváček, Ing. František Kraváček, Ing. Ivan
Pjevič, Mgr. Gabriela Belantová, Zdeněk Gajdošík, Mojmír Čevela, Jiří Daněk, Marie Mikulková, Miroslav Fusek, Vladislav Juráň.
Občané se tedy se svými problémy, připomínkami a návrhy mohou obracet přímo na tyto členy zastupitelstva.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Již jen několik málo dnů zbývá do konce roku. Nastoupí rok nový a s ním řada přání a očekávání. Stejně
tak jsme vstupovali do roku letošního. Řadě z nás přinesl události radostné, ale protože k životu patří i situace smutné a bolestné, jistě jsme se nevyhnuli ani jim.
Mě, jako starostovi obce připadá úkol zhodnotit
to, co letošní rok přinesl naší obci. Jsou to dva roky, co
jsem vás na tomto místě informoval o záměru vybudovat dům pro seniory a jsem rád, že příští vánoce budou moci někteří z nich již v tomto domě prožít. Stejně
tak jsme přislíbili mladým rodinám podporu výstavby
rodinných domů. A když při nedělní procházce půjdete kolem školy nemůžete si nevšimnout, že zde stojí
hrubé stavby několika domků. Nový domov zde najde
13 rodin.
Ovšem k životu patří také život kulturní a spole-

čenský. Za tuto činnost byla obec v rámci soutěže Vesnice roku oceněna Bílou stuhou. A když jsme dělali
statistiku sportovních a kulturních akcí, vyšlo nám až
neuvěřitelné číslo – přes 60! To už jen málokdo může
říct, že se v Babicích nic neděje. Letošní rok byl také
rokem komunálních voleb. Očekávám, že s novými
zastupiteli přijdou také nové myšlenky a nápady, jak
dále vylepšovat a zkvalitňovat život v naší obci.
Vážení spoluobčané, čas roku 2006 se chýlí ke svému konci. Ti, kteří se s ním chcete přijít rozloučit spolu s námi, přijďte o silvestrovské půlnoci. U obecního
úřadu ohňostrojem vyprovodíme rok starý a současně přivítáme ten nový. Dětem přeji krásné Vánoce a
bohatou nadílku. Všem občanům přeji do roku 2007
pevné zdraví, spokojenost v rodinách a také mnoho
pracovních úspěchů.
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.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 20. 3. 2007 a to je tedy termín, do kdy můžete posílat své příspěvky.
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Knihovna
Čtvrteční večery v knihovně
Často se jistě každému z nás stává, že ještě dlouho po přečtení knihy žijeme osudy jejích hlavních
hrdinů nebo přemýšlíme nad myšlenkami, které jsme v ní našli. Proto právě pro vás, kteří býváte takto „knižně zasaženi“, jsou určeny Čtvrteční večery v babické knihovně. První setkání knihovna připravuje na čtvrtek 11. ledna 2007 od 19.00 hodin. Přijďte si povyprávět o své oblíbené knize a podělit se
o knižní zážitky.
ných příslušníků i kamarádů. Vánoce pro dnešRadost pro druhé (nejen)
ní svět znamenají odpočinek od školní docházky
(a zaměstnání), povinnost sehnat dárky pro rodio Vánocích
nu a kamarády a příležitost získat nové věci. Co
Místní knihovna je již několik let členem Klumůže za takovou změnu? Hodnoty člověka, které
bu dětských knihoven při Sdružení knihovníků
se radikálně za poslední léta změnily. Když se zea informačních pracovníků (SKIP) a zapojuje se
ptám babičky, co je pro ni nejdůležitější, odpoví mi,
do řady jeho projektů pro dětské čtenáře. Mezi
že spokojenost a radost druhých lidí. Obrátím-li se
tyto akce patří např. Noc s Andersenem, která lestejnou otázkou na své spolužáky, většina odpovědí
tos proběhla již popáté, literárně-výtvarná soutěž
bude znít: peníze a úspěch. Kdo má lepší hodnoty,
Pohádková šála, v rámci níž se babické děti v roce
babička nebo mí spolužáci? Hlasuji pro babičku,
2005 zúčastnily projektu Kde končí svět – Díky
protože si myslím, že nás po smrti bude vyšší síla
za pohádku a letos se knihovna přihlásila do souhodnotit za náš vztah k lidem, a nakolik jsme byli
těže o nejlepší knihovnu pro děti – Kamarádka
úspěšní v zaměstnání, nebude vůbec rozhodující.
knihovna. Členové „klubka“ jsou stále v kontaktu
Proto bychom měli vánoční a adventní čas ve svých
i pomocí internetu, kde si vyměňují zkušenosti,
příbytcích vrátit do starých dobrých kolejí. Slibme
upozorňují na zajímavé akce, články, knihy.
si, že počínaje letošním třetím prosincem, první adV tomto vánočním čase mě na internetových
ventní nedělí, zamícháme alespoň na měsíc svými
stránkách Dětské tiskové agentury Klubu radia
žebříčky hodnot a na vrcholek umisťme radost pro
Domino www.dta.zde MALÉ (ALE NAŠE) NOdruhé. Zapomeňme na větu pro dnešní svět tolik
VINY zaujal příspěvek Dany Večeřové Radost
typickou, a to „nemám čas“. Neodbývejme jí své
pro druhé (nejen) o Vánocích:
přátele, když si s námi chtějí popovídat. Neomlou„Pokaždé, když navštívím svou babičku v jejím
vejme jí, že jsme nedali dárky všem, kterým jsme
malém bytě na Úvoze, těším se, že mi bude vypráchtěli. A hlavně ji nepoužívejme pro své rodinné
vět o světě svého dětství. Pouhých šedesát let dělí
příslušníky, kterým připravme pěkný vánoční čas
dnešní svět od času, na který babička nejvíce vzpoplný společné zajímavé práce, vyprávění a radosti.
míná. A přesto babiččiny vyprávěnky líčí skutečTřeba se nám ta změna hodnot zalíbí natolik, že
nost, kterou znám jen z knížek. Svět se tolik změnil!
nám připadne hloupé se vrátit do světa peněz.“
Bylo by báječné, kdyby se změnil k lepšímu. JenomDalší zajímavé internetové stránky pro děti:
že bohužel v mnohých věcech, postupem času od
www.alik.cz
mládí babičky k mému, lidé spontánně nahradili
www.citarny.cz
některé dobré zvyky špatnými. Vezměme si třeba
www.celeceskoctedetem.cz
trávení vánočního času... Pro babičku znamenaly
www.detiaknihy.cz
Vánoce čas vzájemných potěšení, a to samozřejmě
Pohodové a úspěšné dny v roce 2007 přeje
představovaly nejen dárky, ale třeba také adventvšem čtenářům knihovnice.
ní věnec s hořícími svíčkami na stole, vyprávění
vánočních příběhů, zpívání koled, návštěvy rodinZima/2006
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Týden knihoven ve fotografii
aneb Do knihovny s celou rodinou 1. – 7. října 2006
Neděle – turistický výlet Za pověstmi našeho kraje – Cesta na Lukov
Pondělí, úterý a čtvrtek – kreslení a zdobení pohádkové cesty ke knihovně dětmi z MŠ a ZŠ.
Středa – pasování druháků na čtenáře knihovny tetkou Abecedkou a panem starostou.
Pátek dopoledne – slavnostní otevření dětského koutku Sluníčko pro předškoláky kmotrou babičkou
Kolářovou.
Pátek odpoledne – Den otevřených dveří, zdobení pohádkových stromů před knihovnou
Pátek večer – Setkání broučků a berušek – lampiónový průvod obcí zakončený ohňostrojem

Broučci

Otevření dětského koutku Sluníčko
strana 4

Dětský koutek Sluníčko
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Kreslení před knihovnou

Pasování

Výlet na Lukov

Zdobení pohádkových stromů
Zima/2006

strana 5

Babický zpravodaj

Kultura a sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
PROSINEC
26. 12.
29. 12.
31. 12.

* Setkání u jesliček v místním kostele ve 14.00 hod.
* Štěpánské posezení - od 16.00 hod. v přísálí KD, zabijačkové pochutiny,
hraje skupina KALÍŠEK
* Předsilvestrovské setkání členů a přátel svazu zahrádkářů 19.30 hod., Dům zahrádkářů
* Půlnoční setkání a vítání nového roku 2007 před OÚ, ohňostroj

LEDEN 2007
6. 1.
13. 1.
26. 1.

* Tříkrálová sbírka od 13.00 hodin
* Lyžařský zájezd na Vranču – pořádá KUFR Uherské Hradiště, odjezd 7.45 hod.,
zastávka ČSAD (Informace a přihlášky do 11.1. v knihovně, tel. 572 585 138)
* Setkání spolků, zastupitelů, členů komisí a zaměstnanců obce 19.30 hod., KD,
hrají manželé Chabičovští

ÚNOR
* Turnaj v halovém volejbalu smíšených družstev
17. 2.
* Ples SRPDŠ
26. 2. – 2. 3. * Prázdninové hraní v knihovně s výletem do ZOO Olomouc

BŘEZEN
2. 3.
3. 3.
3. 3.
17. 3.
30. 3.

* Babická laťka – skok vysoký v tělocvičně ZŠ
* Ples KSČM
* Pustevny – lyžařský zájezd, odjezd 7.45 hod., zastávka ČSAD
(Informace a přihlášky do 1.3. v knihovně, tel. 572 585 138)
* Dětský karneval – pořádá MŠ
* Perníkový bál – pořádá Svaz žen v 19.30 hod., KD, hraje MADUSONG
* Noc s Andersenem – pořádá knihovna

DUBEN
3. 4.
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Pestrobarevná podzimní paleta
Příroda se oděla do nádherného podzimního
šatu a listnaté stromy uspořádaly velkou módní přehlídku, při níž vystřídaly celou škálu barevných odstínů. Pestrobarevná byla i letošní podzimní babická „kulturní paleta“, skládající se z výstav, koncertů,
setkávání… Některé z nich vám připomeneme:
Říjen
První říjnový týden patřil
knihovnám.
V jeho rámci uspořádala
místní babická
knihovna celou řadu akcí.
Každý den se v
knihovně něco dělo. Děti přicházely, aby si zde nejen četly, ale i kreslily a vytvářely výtvarná dílka z
plodů podzimu nebo se vydaly na turistický výlet
Za pověstmi našeho kraje. Tentokrát na hrad Lukov.
Významným dnem byl jistě pro žáčky druhých tříd
ZŠ Babice a Huštěnovice 4. říjen, kdy byli pasováni
na čtenáře knihovny. Naše knihovna byla ve zmiňovaném týdnu obohacena o dětský koutek, který byl
slavnostně otevřen paní Kolářovou a nese název Sluníčko. Koutek využívají rodiče s dětmi předškolního
věku. Takže rodiče těchto malých „čtenářů“, zkuste
do svých procházek zahrnout i návštěvu knihovny!
Vyvrcholením knihovnického týdne bylo tradiční
Setkání broučků a berušek. Přítomným zahrály děti
z kytarového kroužku, děti z kroužku dramatického

Zima/2006

se představily s inscenací pohádky, vystoupila děvčata s ukázkou aerobiku, poté už
následoval lampiónový průvod a celý podvečer byl ukončen ohňostrojem. Škoda jen,
že v průvodu bylo tak
málo dětí oblečených
do masek broučků či
berušek.
14. – 15. října jsme
slavili hody. Staršími
stárky byli Vendulka
Bitomská a Stanik Körber, mladšími Lucka Mikulková a Bob Kotačka. Novinkou letošního hodového
průvodu byla skupinka krojovaných vdaných robek.
Tak snad byla v Babicích zavedena nová tradice.
V neděli 15. října v 15 hodin se zastavili krojovaní
u Horníčkového, aby se zúčastnili slavnostního svěcení kříže páterem Zdeňkem Zlámalem. Kříž se po
celkové rekonstrukci, kterou provedla firma Habáň
z Huštěnovic, vrátil na původní místo. Náklady
vynaložené obecním úřadem na tuto opravu činily 86.349 Kč, z toho 50.000 Kč byla dotace z fondu
kultury Zlínského kraje.
Listopad
V sobotu 4. 11. se sešli příznivci Cimbálové muziky Stanislava Gabriela, aby při pořadu Písně malované Slováckem byli svědky křtu knihy stejného
názvu. Kniha obsahuje 77 lidových písní, které sesbíral na počátku 20. století Josef Zbořil v obci Derfla. Písně setřídil a k tisku připravil Miloslav Hrdý
a ilustracemi je doplnil Oldřich Vícha. Vybrané
písně z této sbírky upravil Stanislav Gabriel a se
svou muzikou je nahrál na kompaktní disk, který
je součástí publikace. Celá řada písní z tohoto disku zazněla i při slavnostním pořadu, který proběhl
v kulturním domě. Hostem večera byla cimbálová
muzika Danaj ze Strážnice a taneční soubor Kalina. Kmotry knihy, která nese podnázev Na derflanpokračování na str. 8
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školy. Více než sto dětí shlédlo pohádku o Červené Karkulce.
Závěr měsíce listopadu už zaváněl blížícím se
adventem a svátky vánočními. Přispělo k tomu
i posezení, které pořádal babický Český svaz žen nejen pro své členky, ale i pro všechny zájemce, kteří
se chtěli přiučit, jak si vytvořit originální adventní
věnec či svícen na sváteční vánoční stůl. Ukázku
vánoční vazby předváděla Radka Batůšková, která
navíc povyprávěla o historii a významu adventních věnců i o tom, že barvami letošních Vánoc
bude například béžová, zlatá, medová.
pokračování ze str.7
ském poli… byli dramaturg Jan Gogola, starosta
města Uh. Hradiště Ing. Karásek a Oldřich Vícha.
Následující listopadový týden uspořádal babický zahrádkářský svaz ve spolupráci se včelaři
a obecním úřadem velkou podzimní výstavu. Kromě vystaveného ovoce a zeleniny se mohli návštěvníci potěšit výtvarnými pracemi dětí z mateřské
a základní školy nebo poetickými barevnými fotografiemi zachycujícími babická podzimní zákoutí. Zajímavé byly ukázky tvorby výrobků ze
včelího vosku, kukuřičného šustí, zdobení perníků, vazeb ze sušených i živých květin… Kdo
chtěl, ochutnal bylinkové čaje, medovinu a různé pochutiny z plodů podzimu. Završením odpoledne byl koncert ženského pěveckého sboru
z Otrokovic, který zazpíval písně lidové a písničky z tvorby Jaroslava Ježka.
Nedělní odpoledne 26. listopadu patřilo těm
nejmenším. Především pro ně bylo určeno loutkové představení kroměřížského divadla Říše
loutek, které přijelo na pozvání babické mateřské

Prosinec
1. 12. nastal v Babicích Čas zimní pohody, který trval jistě nejenom do 16. prosince, kdy končila
výstava nesoucí tento název. Měli jsme možnost
shlédnout více než třicet betlémů vyrobených
z nejrůznějších materiálů. Těmi největšími vystavenými byly starý i nový betlém z našeho kostela. Součástí výstavy byly dva vánoční jarmarky,
na kterých bylo možno shlédnout ukázky výroby
vánoční vazby, zdobení perníků nebo si zakoupit výrobky z keramiky, textilu… Své stánky tady
mělo i Karmelitánské nakladatelství a hradišťská
Charita. Každý, kdo chtěl, mohl jen tak posedět
při svařeném víně a vnímat příjemnou atmosféru.
Zájem byl také o fotografická, výtvarná a literární
díla, kterými v rámci soutěže „Kde domov můj…“
vyjádřili jeho účastníci svůj vztah k Babicím. První prosincový podvečer přišel se svou nadílkou
pro babické děti Mikuláš. Při této již tradiční slavnosti se sešla spousta dětí, které zde mohly zazpívat nebo přednést básničku. Závěrem děti dostaly
balíčky s ovocem a sladkostmi a také se zúčastnily
rozsvícení vánočního stromu, který bude Babice
zdobit až do konce času vánočního. Ale ani dospělí nepřišli ten den zkrátka. Pro ně byl připraven vánoční koncert dechové hudby Stříbrňanka,
o který je každoročně velký zájem. Příznivce Kalinky potěšily děti z tohoto souboru vystoupením
v sobotu 16. prosince, při kterém je doprovodila
Cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Vystoupení bylo milou tečkou za všemi předvánočními
akcemi.
Fotografie ze soutěže Kde domov můj.
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Listárna
V minulém čísle jste četli:
Dobrý den.
Před časem se v babickém zpravodaji objevil
krátký článek o tom, že bohužel přestalo být zvykem, aby mladší pozdravili staršího člověka, když
ho potkají. Od té doby jsem se díval kolem sebe
o něco lépe a všiml jsem si ještě této věci: Jako
starší člověk musím se studem přiznat, že mnoho
nás, dříve narozených, kteří tak rádi žehrají na
zpustlost dnešní mládeže, neumí na pozdrav odpovědět. Abych pravdu řekl, moc se nedivím těm
dětem, že už je zdravení nebaví. Vždyť člověk se
cítí téměř ponížený, když ho někdo pozdraví, ale
ani za odpověď mu nestojí. Za našich mladých let
se říkávalo toto přísloví: „Pozdravit je slušnost,
ale odpovědět na pozdrav je povinnost“! To první jsme už mladým připomněli, to druhé bohužel
musíme teď připomenout sami sobě, i když my
dědci a babky bychom na to už měli mít rozum...
Nebo ještě ne? :-)
Jan

Minulý týden nás navštívil náš příbuzný
z jižní Moravy. Při prohlížení kalendáře na rok
2007, který vydal OÚ Babice prohlásil, že na
fotkách je všechno krásnější než ve skutečnosti.
Abychom ho přesvědčili, že Babice jsou opravdu
krásnou vesnicí, vzali jsme jej do auta a poctivě
jej provezli každou ulicí. Při této objížďce konstatoval, jak jsou domy krásně udržované a i jejich zahrádky. Nejvíce však obdivoval, jak jsou
udržovaná veřejná prostranství. Nakonec prohlásil, že Babice jsou opravdu krásná dědina,
což nás samozřejmě velice těší. Rádi se o tuto
pochvalu s vámi podělíme, neboť patří všem
spoluobčanům.

pokračování:
Dobrý den,
Tenhle pán (Jan) mi mluví přímo z duše. Také
se mi to už hodněkrát stalo. Slušně pozdravím
staršího člověka a on NIC ..... prostě ignorace!
Je pravda, že od jisté doby mám tendenci spíše nezdravit (hlavně vytipované jedince, kteří
na pozdrav zásadně neodpovídají), ale pak mi
to stejně nedá a zase pozdravím. Že by převaha
slušného chování nad ignorací?
Ale hlavně, pokud by se všichni chovali výše
uvedeným způsobem, nebude zdravit nikdo nikoho! A to přeci nechceme.... nebo snad ano?
Ne každý má ale stejný přístup jako já a pan
Jan.
S pozdravem Jana
Zima/2006
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Základní škola
Podzim na základní škole
I v uplynulém období byl život na naší škole velmi pestrý. Krásných podzimních dnů jsme
využili k zastřešení stojanů na kola, ale také k vycházkám do přírody, práci na zahradě i k malování obrázků s půvabnou podzimní tematikou. Ty
pak vhodně dekorovaly výstavku ovoce, zeleniny
a včelařských produktů pořádanou místním svazem zahrádkářů.
Žáci jednotlivých ročníků se postupně zúčastňovali knihovnických lekcí v místní knihovně.
Kéž by tyto návštěvy byly pro všechny zúčastně-

né popudem ke zvýšenému zájmu o četbu! Členové kroužku společenské výchovy shlédli první
divadelní představení Modrá, modrá, modrá.
Letitá spolupráce se Slováckým divadlem přináší
dětem neopakovatelné zážitky.
8. prosince členové zmíněného kroužku jeli na
zájezd do předvánoční Vídně. Pro většinu dětí to
byla jejich první návštěva této rakouské metropole. Návštěva významných kulturních památek
i vánočně osvětlená Vídeň zanechala v dětech určitě nezapomenutelné zážitky.

Volba povolání
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 vzdělávání pokračovat. Abychom jim toto
rozhodnutí usnadnili, připravili jsme pro ně několik akcí.
Hned v září jsme navštívili Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Uh. Hradišti, kde měli žáci možnost seznámit se s dalšími
možnostmi studia, se středními školami, studijními obory a pomocí testu zájmů zjistit povolání,
které by jim nejvíce vyhovovalo.
V listopadu se zúčastnili Burzy škol ve Zlíně
a v Uh. Hradišti, kde se představily všechny střední školy v regionu. Zástupci těch středních škol,

kam již tradičně odchází nejvíce našich žáků, byli
pozváni na třídní schůzku rodičů.
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.
Začátkem prosince navštívili žáci 9. třídy
s paní učitelkou S. Adamíkovou a V. Jandáskovou
v rámci exkurzí z fyziky závod Barum Continental v Otrokovicích, jednu z největších továren
v našem regionu, kde se seznámili s výrobním
programem pneumatik. I tato exkurze by měla
přispět k usnadňování rozhodování o budoucím
povolání.
Věříme, že do 28. února, kdy se odevzdávají
přihlášky, si všichni odpovědně zvolí své povolání.

Školní klub
Na naší škole už několikátý školní rok mají žáci I.
a II. stupně možnost zvolit si z nabídky zájmových
kroužků ten, který by odpovídal jejich představám.
V letošním školním roce se kromě kroužků,
které ve své činnosti úspěšně pokračují z minulého školního roku ( KERAMICKÝ, DRAMATICstrana 10

KÝ, VÝTVARNÝ, DIVADELNÍ, INFORMATIKA aj.), přidaly nové kroužky ( ANGLIČTINA,
CHYTRÉ HLAVIČKY, SPORTOVNÍ ).
Zájem žáků mnohdy převažuje kapacitu, proto některé kroužky musely být děleny do dvou
skupin.
Zima/2006
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Vánoční dílničky
K předvánoční atmosféře tradičně patří vánoční dílničky, které se konaly v pátek 15.12.
2006 od 16 hodin v prostorách naší školy.

Žáci a učitelé od poloviny listopadu plánovali
a připravovali materiál pro výrobu dárečků, které
si děti mohly pro své milé vyrobit.
Přijít mohli všichni ti, kteří chtěli v příjemném prostředí zapomenout na předvánoční shon
a nechat se unášet vánočními koledami.

Sběr papíru
Podzimní sběr starého papíru se konal v posledním říjnovém týdnu. Poděkování patří všem,
kdo se této akce účastnili.
Nejlepší „sběrači“ :
1. místo: Ryšánková Kateřina 1276 kg
2. místo: Maňásková Aneta 1212 kg
3. místo: Čevelová Michaela 1112 kg

Mateřská škola

MŠ - Podzimní vycházka v Chřibech

MŠ - návštěva podzimní výstavky

MŠ - Představení divadla Říše loutek z Kroměříže

MŠ - Vánoční besídka

Zima/2006

strana 11

Babický zpravodaj

Osobnosti
BABIČTÍ (5)
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.
Pavel Huták
32 kliků za půl minuty, 52 sedů-lehů do minuty,
3 kilometry zaběhnout za 12 minut – to je několik
disciplin a limitů, které musí běžně zvládat v rámci
fyzických testů nadporučík Ing. Pavel Huták, který
je zástupcem náčelníka Pohotovostního oddělení
vojenské policie a náčelníkem I. zásahové skupiny
PohOd Velitelství vojenské policie Tábor. Jinak
taky Pavel Huták z babické Nové ulice, se kterým
jsme si jedno srpnové odpoledne povídali o jeho
povolání, jež mnohým z nás jistě „zavání“ atraktivitou, ale Pavel je nazývá zaměstnáním a říká, že
chodí do práce jako každý jiný.
V době, kdy jsme jej navštívili, si Pavel právě
užíval poslední dny své dovolené, kterou si vybíral po návratu z půlročního odborného kurzu
US AirForce – Security Forces Officer, který probíhal v USA na výcvikové základně Camp Bullis
ve státě Texas. V tomto kurzu určeném pro americké důstojníky bylo 24 adeptů a on byl nejen
jediným Čechem, ale vlastně i jediným cizincem.

Celý kurz byl zaměřen na aktivní, až agresivní
obranu leteckých základen jak v USA, tak hlavně
v zámoří – misích v Afghánistánu či Iráku. Dle
Pavlových slov byl kurz náročný nejen fyzicky,
ale především psychicky: „Třeba takový týden
v lese s nočními přesuny lesem, se čtyřicetikilogramovou výstrojí a studeným jídlem, je docela
náročný,“ říká a dodává: „To člověk cítil celé tělo
a něco navíc, protože při +40°C, které tam denně
běžně byly, se nedalo nikde umýt.“ Jenže než se
dostal Pavel až do takového kurzu, musel zvládnout nejen angličtinu, ale spoustu dalších kurzů
a především nejrůznější školy – od té základní
až po vysokou. Proč si vybral toto povolání? Na
to nám zcela jasně odpověděla jeho sestra Věrka,
která si myslí, že on prostě nemohl být ničím jiným. „Už když jsme byli malí, tak Pavel si chtěl
hrát jenom na vojáky a já se sousedovýma děckama jsme byli stále jeho zajatci,“ dodává. Přesto jeho profesní dráha původně směřovala zcela
pokračování na str. 13

Pan Huták - první zleva
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pokračování ze str. 12
jiným směrem, když se po základní škole šel učit
strojním obráběčem do ČKD Napajedla.
Ale pak už nastoupily různé typy škol vojenských: Dvouletá důstojnická škola – vojenské střední odborné učiliště v Martině – obor
výzbroj a munice, Policejní akademie České republiky v Praze, dálkové vysokoškolské
studium, které ukončil jako bakalář trestního
práva a kriminalistiky, pak pokračoval na Vysoké škole ve Vyškově obor management a velení – řízení vojenských systémů, pro který byl
v roce 2003 promován inženýrem, jako je pestrý výčet škol, absolvovaný Pavlem, stejně pestrý je i jeho postup funkcemi v zaměstnání.
Nastoupil do Čáslavi k 7. praporu speciálních
přeprav, kde dělal náčelníka výzbrojní služby a kde taky absolvoval pyrotechnický kurz.
Po zrušení tohoto praporu šel k železničnímu
vojsku. Tehdy měl hodnost poručíka. Posléze
byl dva roky důstojníkem pro výzbroj-pyrotechnikem. Po absolvování výběrového řízení
se dostal k vojenské policii Armády ČR a stal
se starším důstojníkem bezpečnostní služby
– vyšetřování trestné činnosti. V této funkci
se dostává i na misi do Kosova, kde byla česká
jednotka součástí mnohonárodnostní brigády pod britským velením. Úkolem příslušníků vojenské policie v misi KFOR bylo šetření
trestné činnosti u české jednotky a spolupráce
s mezinárodní policií, která působila v prostoru Podujevo – Priština.
Po skončení mise se Pavel vrátil ke své jednotce jako velitel čety vojenské policie působící ve prospěch 4. brigády rychlého nasazení
v Havlíčkově Brodě. Byla to první a jediná policejní jednotka, která byla „výsadková“. Všichni její příslušníci museli projít výsadkovou
přípravou. Na otázku, zda se nebojí skákat padákem, nám Pavel odpověděl: „Seskoky mně
nedělají problémy. Jen jednou to bylo docela
nepříjemné, když jsme se ve vzduchu srazili
s kolegou. To se pak nedalo strefit do určeného
místa dopadu a byli jsme rádi, že jsme dopadli
šťastně mezi řadové garáže za městem Chrudimí. Nestažený vak vrchlíku padáku a přistání
na záložní padák mají taky své kouzlo.“ Tato
Zima/2006

drobná dobrodružství jsou však již minulostí.
V současné době jsou příslušníci zásahových
skupin dopravováni na místo určení vrtulníkem a vysazováni slaněním. Výsadkářská
nostalgie však funguje, a tak je Pavel alespoň
instruktorem slaňování z vrtulníku. Každého
čtvrt roku prochází Pavel přezkoušením, čili
kontrolním cvičením z odborných znalostí
a dovedností. Je to komplexní cvičení jednotky,
které se plní jako „ostré“ – od výjezdu skupiny
až po vyřešení problému a splnění úkolu, kterým může být „vyčištění a znovunabytí“ pachateli obsazené budovy či prostoru nebo násilné
zastavení unikajícího vozidla a podobně. Hned
po návratu z Texasu se Pavel musel obdobného
kontrolního cvičení zúčastnit. Hlavním cílem
cvičení byla prověrka fyzické zdatnosti, a tu
prověřil triatlon VP – 800m plavání v lipenské
nádrži (voda 19 °C, vítr, 30 cm vlny), 25 km
na kole, 6 km běh. Pavel má již celkem odslouženo 20 let a jeho práce jej nejen baví, ale je
pro něj i koníčkem. A když se jej zeptáte jak
odpočívá, odpoví: „V posilovně, bazénu, na lyžích nebo hraním bojové střelecké hry AirSoft
(kuličkovky) se svým synem Kubou.“
Dne 31. října 2006 převzal Pavel Huták
z rukou ministra obrany České republiky Jiřího Šedivého vyznamenání „Záslužný kříž“
za vynikající práci u vojenské policie.
Pavlovi k tomuto ocenění blahopřejeme; děkujeme za zajímavé povídání a přejeme hodně
štěstí nejen v běžné práci, ale také v mezinárodních misích, které jej čekají. Na tu nejnovější odletěl do irácké Basry 17. prosince.
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OÚ informuje
INVESTIČNÍ AKCE
Cyklostezka Babice – St. Město
5. 12. 2006 byla cyklostezka zkolaudována,
ovšem její slavnostní otevření se plánuje na
jarní měsíce a to pravděpodobně při zahájení plavební sezóny na Baťově kanálu. Stavbu
provedla firma Skanska. Finanční podíl obce
Babice činí 1 510 000,- Kč. Hodně občanů je
zklamáno povrchem cyklostezky v úseku Babice – Huštěnovice. Obě obce měly zájem prosadit asfaltový povrch – stejně jako je tomu
v úseku Huštěnovice - St. Město. Setkaly se
však s neústupným a značně nevstřícným stanoviskem Povodí Moravy Uh. Hradiště, které
asfaltový povrch nepovolilo. V současné době
se připravuje pro stavební řízení úsek Babice
– Kroměříž. Naše obec se tedy pokouší dojednat sjednocení povrchu cyklostezky v rámci
této etapy.

DPS
Byla dokončena hrubá stavba, kterou provedla firma Stamos. V letošním roce bylo proinvestováno 4 258 000,-Kč. Stavba by měla být
dokončena v červenci roku 2007.

Odpočívárna pro cyklisty
Tato stavba je sice soukromá, ale protože
značně ovlivní život v okolí přístaviště a cyklostezky, dovolíme si informovat vás o průběhu její výstavby. Stavba byla zahájena začátkem
podzimu. V dnešních dnech je dokončena hrubá stavba. A tak cyklistům na této trase přibude místo se sociálním zařízením, občerstvením
a nám babickým příjemné místo k posezení
a odpočinku.
strana 14
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OBEC UPOZORŇUJE
Před nadcházejícím zimním obdobím znovu
upozorňujeme občany na nevhodnost parkování
na místních komunikacích. Takto zaparkovaná
vozidla komplikují a v některých místech zcela
znemožňují zimní údržbu vozovek a případně
i chodníků. Dále upozorňujeme, že není možné,
aby občané odklízeli sníh z chodníků na silnice.
Minulou zimu se z tohoto důvodu stala téměř
neprůjezdná Nová ulice a obec musela vynaložit
značné prostředky na odklizení sněhu. Odhazujte
tedy sníh na předzahrádky, kde ničemu nevadí.
Na cyklostezku je zákaz vjezdu motorových
vozidel. Porušení tohoto zákazu je posuzováno
jako dopravní přestupek.
Přesto, že většina občanů má popelnice, k dispozici je sběrný dvůr u obecního úřadu a v obci
je několik míst na tříděný odpad, pořád se mezi
námi najdou tací, kteří si netíží odpad vysypat na
zdánlivě odlehlá místa či na břehy potoka. Pokud
bude přistižen konkrétní viník, bude jeho jednání posuzováno jako přestupek a postoupeno
správnímu orgánu v Uh. Hradišti.
Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení
na OÚ nebo v prodejně u Kopřivů na nákupním
středisku. Cena za kus – 10,-Kč. Svoz v roce 2007
probíhá každou první středu v měsíci tj. 3.1., 7.2.,
7.3., 4. 4., 2.5., 6. 6.
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.
Od ledna 2007 se zvyšuje poplatek za svoz domovního odpadu z 350,-Kč na 400,-Kč na osobu
a rok.
Řád veřejného pohřebiště - v letošním roce
vešel v platnost nový řád pohřebiště a nový ceník
za služby s tím spojené. Občané budou postupně dostávat k podpisu nové nájemní smlouvy na
pronájem hrobových míst. Všichni nájemci hrobových míst tak postupně obdrží nové smlouvy.
Tímto chceme také občany upozornit, že veškeré
práce ( obnova pomníků, rámů) případně uložení či vyzvednutí ostatků jsou povinni předem
hlásit správci pohřebiště = obci Babice ( není tedy
možné např. provést výkop hrobu bez souhlasu
správce pohřebiště). Informace získáte na tel:
572 585 061 u p. M. Šuranské.

SLOVÁCKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE OZNAMUJÍ
Oznamujeme cenu za dodávku pitné vody
(vodné) a cenu za odvádění odpadní vody
(stočné) platnou od 1. 1. 2007:

vodné
25,10 Kč/m3
– cena pro občany Babic zůstává 17,-Kč/m3.
stočné

23, 60Kč/m3

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelé obce a chasa děkují všem sponzorům, kteří podpořili babické hody:
Zámečnictví Mlčák, Hamé, Pomoraví, Nodis, Gasol, Kamenictví Vašťák, Hemar, GZ
Sand, Investa, SVS Corect, Visualcad, Koupelnové studio Haberl, Ing. Habáň, Stamos,
Ekostav, Motorest Sport, Bolio, KTJ Holding.
Zima/2006

K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH
ve výši 5%. Další informace o cenách, jsou k
dispozici na www.svkuh.cz
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TŘIĎTE ODPAD
Jak víte, byl v naší obci letos zaveden pytlový svoz plastů, nadále funguje tříděný sběr skla.
Tuto službu zajišťují pro obec Sběrné suroviny.
Statistika za období leden – říjen 2006 říká, že
jsme třídili takto:
nápojové kartony
100kg
plast drobný, směsný
3 043kg
sklo bílé
2 120kg
sklo barevné
10 200kg
Za vytříděný odpad je obci poskytována sleva.
Čím více odpadů se v obci podaří vytřídit, tím
nižší jsou náklady na jeho svoz. Proto je dobře, že

vás, kteří třídíte odpad neustále přibývá.
Ptáte se:
Je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
Ne. PET lahve lze ponechat s etiketou i víčkem. Je ovšem nutno láhve sešlapávat!
Musíme kelímky od jogurtů, másla a jiných
potravin důkladně vymýt?
Drobné znečištění nevadí, kelímek stačí vyškrabat. Zbytek nečistot se odstraňuje při dalším
zpracování.
Patří do tříděného sběru plastové obaly od
kosmetických přípravků?
Ano. Zbytky tekutých mýdel, gelů, šamponů,
krémů vypláchněte. Zbytek bude dočištěn při
dalším zpracování.

Spolky
TJ SOKOL BABICE BILANCUJE SVOJI ČINNOST V ROCE 2006
Než se zmíním o činnosti naší jednoty, je třeba říci, že letošní rok byl pro sokolskou organizaci výjimečný tím, že v polovině roku se konal
XIV. Všesokolský slet v Praze. Tohoto sletu se zúčastnilo 38 žup z ČR a 14 sokolských žup z Evropy, Ameriky i Austrálie. Impozantní průvod Prahou se konal v předvečer konání sletu. Slet splnil
očekávání a zúčastnilo se jej více jak 17 tisíc cvičenců. Nad sletem převzal záštitu prezident ČR
Václav Klaus, který byl přítomen hlavnímu programu na Strahově. Slet byl dobrou vizitkou jeho
187 tisícového členstva.
Jak se dařilo v roce 2006 naší T. J. Sokol Babice?
Můžeme konstatovat, že velmi dobrou činnost
vykazovalo mládí, tj. cvičící pod vedením sestry
Pavly Juráňové. Průměrná účast byla 18 – 20 cvičících. Také již tradičně byl kladen důraz na akce
ve volné přírodě spojené jednak s hrami, ale i poznáváním. V dubnu proběhl závod zdatnosti za
spoluúčasti T. J. Sokol Uh. Hradiště. Dále to byly
turistické akce do podhůří Chřibů (Buchlovicko,
Salaš a okolí a pod.). Cvičební rok v červnu byl
zakončen táborákem s programem.
Počátek nového cvičebního roku se opozdil
v důsledku gen. opravy ZŠ. Cvičení započalo
12. října. Jako každoročně, tak i letos bylo na
strana 16

programu zdravotní téma. Letos proběhla tato
akce 24. 11. na téma „Prevence proti žloutence“
pod názvem „Nemyta“. Toto bylo zpestřeno: pohádkou s loutkovým divadlem, pomocí obtisků
svých rukou děti vytvořily plakáty, které varují
před touto nemocí, fotografie s touto tematikou
budou náplní vývěsní skříňky Sokola. Jako každoročně mezi cvičící přišla „Mikulášská sestava“
s nadílkou. I pro příští období jsou pro naše cvičící připravovány turnaje a další akce.
U posilovny došlo ke zvýšení členů o 8 hochů
v rozmezí 13 – 18 let. V průběhu roku bylo dokupováno různé nářadí, oprava čalounění posilovacích lavic a další vylepšování interiéru. Z mladých členů byli do výboru Sokola kooptováni
2 členové a to David Šurmánek a Adam Kortan.
Začátkem listopadu došlo k založení volejbalového oddílu. Zakládající schůzky se zúčastnilo 10 zájemců. Schůzka měla konkrétní výsledek.
Byla rozšířena smlouva s ředitelem ZŠ o používání tělocvičny ZŠ a to o neděli v době od 18 – 20
hod. Pořízena byla volejbalová síť a míč. V průběhu listopadu pak došlo k nalajnování hřiště
a koncem listopadu se hrál volejbal. Přejeme nově
ustavenému oddílu, aby se dařilo. V rámci sokolské
pokračování na str. 17
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pokračování ze str. 16
župy Komenského je více takových oddílů, takže
zde je pak možno přihlásit se do turnaje, který každoročně v župě probíhá.
Vážení občané jako poslední uvádíme smutnou
zprávu. Naše řady navždy opustil br. Bedřich Karas,
člen výboru a jeho místostarosta. Byl obětavým členem naší jednoty, velmi aktivním. Na rozloučenou

jsme za naši jednotu na jeho hrob položili kytici.
Na závěr přejeme našim příznivcům, ale i
všem dalším občanům naší obce, kteří si přejí po
všech stránkách zdravý vývoj naší mládeže, příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví,
osobní pohodu v roce 2007.
Se sokolským pozdravem „Nazdar“
starosta T. J. Sokol Babice M. Vyskočil

Z BABICKÉ FARNOSTI
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 6. 1. 2007 od 13.00 hod. Opět u vašich dveří
zazvoní tříkráloví koledníčci s kasičkou s logem
Charity a s dospělým doprovodem, který má
pověřovací kartičku. Děkujeme za vlídná přijetí
a porozumění.
Setkání u jesliček
Po loňské odmlce opět proběhne v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Babicích SETKÁNÍ u JESLIČEK. Setkání se bude konat 26. 12. 2006 ve 14.00
hod. Přijďte si poslechnout a zazpívat vánoční
koledy, zaposlouchat se do drobných vánočních
čtení a taky se podívat na kostelní betlém z lipového dřeva.
Adventní očekávání
Na přelomu listopadu a prosince proběhla ve
farnosti Babice - Kudlovice peněžní sbírka na adopci na dálku. Celý počátek akce je někde na konci
října, kdy se o misijní neděli vzpomněla možnost
se zapojit jako celá farnost do projektu adopce na
dálku. Možná někteří z vás čtenářů jste už do tohoto projektu zapojeni osobně nebo taky v nějaké
skupině. Co je adopce na dálku? Je to projekt, který
provozují různé charitativní organizace v různých
chudých částech světa. Projekt funguje tak, že na
základě darovaných peněz daná partnerská organizace umožňuje získat vybraným dětem ze sociálně víc než slabých rodin vzdělání přímo v jejich
přirozeném prostředí, ve kterém žijí s rodiči nebo
příbuznými, se sourozenci a kamarády. Do školy,
na rozdíl od našich ratolestí, tyto děti chodí velmi
rády. Peněžní částka, která se posílá pravidelně na
1 rok (základní vzdělání trvá v průměru 7 let), se
pohybuje v rozmezí 5 - 8 tisíc Kč. Výše je závislá od vybrané země (např. Indie stojí 4 900,- Kč,
Zima/2006

Litva 6 900,- Kč, Uganda 7 000,- Kč). Za tyto peníze dítě získá školné, školní pomůcky, uniformu
a základní zdravotní péči, dostává jedno jídlo denně, které bývá většinou jeho jediné jídlo
v tom dni. „Adoptivní rodič“ si zemi určuje sám,
dítě si může vybrat z nabídky nebo výběr nechá
na organizaci. Vybrané dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ dopis na vánoce a velikonoce,
partnerská organizace posílá aktuální fotku dítěte
a školní vysvědčení.
Farnost Babice - Kudlovice je teď na počátku
adopce. Peníze se získaly peněžními dary a prodejem velice pěkných věcí (přáníček, andělíčků,
berušek apod.), které vyrobily děti ze společenství
Ovečka pod vedením paní Černuškové. Svými
výrobky přispěli i někteří farníci. Na základě vybrané sumy peněz se zažádalo o 1 dítě z Ugandy.
Kdo bude vybrán, jak bude vypadat atp., se ještě
neví. Vše je v očekávání. Veškeré vyřízení trvá 2
- 4 týdny. Ale jedno je jisté. Celá akce v naší farnosti byla přijata převážně pozitivně. Snahou
bylo zapojit lidi v různých věkových skupinách,
a to se povedlo. Všem, kteří se do „adopce“ zapojili, děkujeme.
RJB
Farní pouť poprvé
Když jsem se dozvěděla, že 22. října bude farní
pouť ke Svaté Vodě u Malenovic, moc se mi nechtělo, hlavně kvůli vstávání. Je ale jasné, že jsem
šla (jinak bych tohle nemohla psát). Vycházelo se
z Babic od kostela po mši sv., vyšlo nás asi sedmnáct, přičemž nejmladším účastníkem byla Verunka Batůšková, která měla v létě dva roky. Do cíle
jsme dorazili asi ve tři hodiny odpoledne. Při této
výpravě jsem se naučila čtyři španělská slova, který se mi prý jednou budou hodit při pěší pouti do
Santiaga de Compostela...
Veronika
Berecková
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SPOLEČENSKÁ KOMISE INFORMUJE
Společenská komise při OÚ v Babicích nabízí slavnostní uspořádání obřadu významných výročí
sňatku v obřadní síni. Kontakt a informace: Obecní úřad – matrika, tel. 572 585 060.
Dne 11. prosince navštívili členové komise naše občany v domovech důchodců. Jako každoročně jim
předali drobné dárky a popřáli pevné zdraví do nového roku.

Z historie
Z Babické KRONIKY
Před padesáti lety, když ještě kronikáři psali své zápisy perem do kroniky, napsal pan učitel Kalbáč, babický kronikář, o počasí roku 1956 toto:
Počasí: 1956
Zima trvala toho roku dlouho. Proto ozimé pšenice v ní hodně vymrzly. V lednu ještě často pršívalo, ale
potom přišly ještě sněhy a mrazy, které trvaly dlouho, takže jarní polní práce se o několik týdnů opozdily.
Nejvíce klesla v lednu teplota na -18 C. Zato únor začínal mrazem -28 stupňů C a po 4 dny se udržovaly nad
-20 stupňů C. Po poměrně malém zmírnění uhodila na celém území republiky nová vlna mrazu. Přinesl ji od
severu studený vítr. Mrazivě kritický den toho roku byl 9. únor. V noci poklesla teplota na -33 stupňů C, přes
den vál silný, studený vítr. V mrazivě kritický den tohoto roku byla ukrutná zima, lidé vycházeli, jen když
museli. Přesto se konalo na Uh. Hradišťsku velké zimní cvičení, při němž vojáci mrzli. Silné mrazy od 20 - 30
stupňů C trvaly celých 14 dnů. Dne 2. března byl hlášen v Rakousku větrný orkán.
Úroda obilovin i okopanin byla vcelku dobrá, opět bylo hodně ovoce. Protože velmi často pršívalo, zdržovalo se setí i samé žně. Jinak byl tento rok celkem chladný.
Dne 14. června, ve čtvrtek odpoledne se přehnala krajem průtrž mračen, která způsobila velkou povodeň zvláště v severnějších obcích.
Množství srážek poč. roku.
Leden

13,4

Květen

29,6

Září

18,2

Únor

43,

Červen

66,9

Říjen

79,6

Březen

16,8

Červenec

59,4

Listopad

35,5

Duben

40,9

Srpen

57,3

Prosinec

20,1
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VÝROČÍ
Letos uplynulo 110 let od narození a 50 let od
úmrtí pana učitele Jana Přecechtěla, který vyučoval
v Babicích na obecné škole a v letech 1926 - 1927,
1936 - 1953 byl jejím řídícím učitelem. Kromě učitelského povolání byl činný v místním Sokole, kde
zastával funkci vzdělavatele a také pomáhal místním
občanům při sepisování různých úředních písemností. Hovořili jsme s několika jeho žáky, kteří vzpomínali, že určitě nebylo snadné být učitelem v těch
letech. Na tehdejší obecné škole se učili žáci od 1. do
5. ročníku a třídy bývaly přeplněné, protože dětí bylo
opravdu hodně, jak dokládá i fotografie z roku 1938,
na níž je pan učitel Přecechtěl s žáky 4. ročníku.

ŠANCE
Na hemato-onkologickém oddělení Dětské
kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje neziskové občanské sdružení ŠANCE, které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky
a onkologicky nemocným dětem v oblasti střední
Moravy. Činnost sdružení je zaměřena na několik oblastí, jako třeba pomoc dětem v době pobytu na oddělení, usnadnění návratu do běženého
života, rozšiřování registru dárců kostní dřeně,
zajištění zahraničních rekondičních pobytů…
Toto Sdružení rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí pořádá celou řadu

akcí. Patří k nim i každoroční prodej vánočních
hvězd, který letos proběhl od 22. 11. Dobrovolníci prodávali tuto typickou vánoční květinu
v různých městech a vesnicích na Moravě a jeho
výtěžek z prodeje bude věnován na ozdravné pobyty dětí a na humanizaci oddělení 21B.
Tak jako v minulých pěti letech, také letos jsme
měli možnost si zakoupit tuto vánoční hvězdu
i v Babicích. Celkem jich u nás bylo prodáno 73.
Všem, kteří touto formou přispěli, děkujeme.
Tato akce proběhne i v příštím roce, na což vás
včas upozorníme.

Hospoda Na Luži
oznamuje, že má otevřeno:
po – čt
14:00 – 22:00 hod
pá – so
14:00 – 23:00 hod
ne
10:00 – 22:00 hod
Srdečně zveme občany k příjemnému posezení. Možnost rodinných
oslav, firemních večírků, víkendové grilování. Přijímáme také objednávky
na silvestrovský večer, hraje country skupina Střapec. Přihlásit se můžete
do 22. prosince. Informace na telefonu 608 806 177.
Zima/2006
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STALO SE...

4.11. Křest CD CM St. Gabriela
a knihy Písně malované Slováckem na Derflanském poli.

12.11. Koncert ženského sboru
z Otrokovic

1.12. Vánoční koncert Stříbrňanky

12.11. Podzimní výstava

1.12. Vánoční jarmark

1.12. Mikulášská nadílka

16.12. Vánoční koledování
KALINKY

V pátek 17. listopadu odpoledne a v sobotu 18. listopadu dopoledne se v přísálí KD v Babicích konal BAZÁREK dětského zboží. A co se
dalo všechno prodat nebo koupit? Dětské oblečení, boty, hračky, kočárky, postýlka, tříkolka i koberec. Někteří prodali, druzí zase koupili.
Akce byla úspěšná, proto se můžete na bazárek těšit opět na jaře.

16.12. Vánoční jarmark

Redakční rada přeje čtenářům zpravodaje pěkné
a pohodové prožití vánočních svátků.
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