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Podzimní dny se ke konci chýlí,
královna zima hlásí se zas.
Zahalí krajinu do bílé peřiny
vánoční náladu probouzí v nás,
světýlka v domech září do oken,
v krbu praská dříví,
svátky pohody a klidu
zvesela se blíží.
Zvolněme tempo, zpomalme vánoční shon,
v dáli už cinká stříbrný zvon.
Štědrý den přišel, za okny děti Ježíška vyhlíží,
nazdobený stromeček radostně s dárky si prohlíží.
Než se nadějeme, pozvedneme číši,
v ní zlatavý mok,
připijme na zdraví,
na šťastný nový rok!
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Obecní úřad informuje
Otázky pro starostku - PRVNÍ ROK
Rok
je
dvanáct měsíců a většinou 365 dnů,
z nichž každý
je zcela originální a stojí
za připomenutí či vzpomenutí. Pro Martinu Horňákovou
byl uplynulý rok zcela výjimečný,
protože po loňských volbách se
její život změnil opravdu snad
o 180 stupňů. Dne 6. listopadu
2014 byla zvolena na ustavujícím
zastupitelstvu do čela naší obce
a stala se tak historicky první ženou, která stojí ve vedení Babic.
Jistě i ona v závěru roku bilancuje,
proto jsme jí položili několik otázek.
Do voleb jste šla jistě s nápady co vylepšit v Babicích. Z jakého uskutečněného plánu máte
největší radost?
Velkou radost mám z rekonstrukce školních dílen v Základní
škole. Protože jsem ve škole učila
osmnáct let, vím, jak bylo potřebné přistoupit k jejich opravě.
Je naopak něco, co se i přes
velké úsilí, nedaří získat či udělat?
Tak, jako zastupitelé před
námi, pokračujeme ve snaze o vybudování chodníku od autobusové zastávky směrem k Motorestu
Sport. I přes velkou snahu se nám
stále nedaří vyřešit pozemky, přes
které chodník půjde. Ale protože
jsem optimistka, věřím, že jednou
po tomto chodníku budeme chodit. Další z věcí, která mně mrzí je,
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že jsme nezískali pro gynekologickou ordinaci lékaře. Bohužel i přes
poměrně velkou snahu se nám to
nezdařilo.
Teď možná trochu konkrétněji. Často je zmiňována autobusová zastávka na Dolních Ceronech. Dočkáme se v příštím
roce jejího přemístění?
Na přemístění zastávky na Dolních Ceronech usilovně pracujeme. Místo je stanoveno a doufáme, že v roce 2016 už budou
autobusy jedoucí z Uherského
Hradiště zastavovat na novém
místě, které bude díky svému
umístění pro cestující daleko bezpečnější.
Kdy se začne s chodníkem
v Nábřežní ulici?
V zimním období proběhne
výběrové řízení na dodavatele
stavby, následně budeme žádat
o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, které vypsalo jeden z dotačních titulů pro vítěze Vesnice
roku 2015. I kdybychom nebyli při
získávání dotace úspěšní, s budováním chodníku se v příštím roce
začne.
Částo občané poukazují na
špatný stav povrchu mostku
v blízkosti Hostince U Jakuba.
Plánuje se jeho oprava?
Tato oprava bude součástí velké rekonstrukce komunikace na
Zběhoch, která bude realizována
v roce 2017.
Jaké druhy stromů jsou vysázeny v nově vzniklé aleji, která
vede od školy směrem na starý
most přes Baťův kanál?
Tak jak je uvedeno v popisu
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této investiční akce na obecních
internetových stránkách, jsou to
například jeřáb, švestka, javor,
jilm, dub, střemcha obecná … .
Věřím, že nově vznikající alej bude
místem vítaných procházek.
Jak jste spokojená s prací zastupitelů?
Tady chci říct, že jsem zklamaná hlavně z toho, že někteří
ze zastupitelů nepřijdou během
roku třeba na žádnou akci, kterou
obec pořádá. Vím, že občas prostě člověk nemůže, ale všímám si,
že někteří „nemohou“ nikdy. Tak
i touto cestou je vyzývám, aby
nezapomínali, že by měli jít příkladem a svou účastí projevit zájem
o dění v obci.
Jaká je spolupráce se spolky
v obci?
Podle mne většina babických
spolků zasluhuje pochvalu za to,
jak se snaží dávat lidi dohromady.
I díky jim je společenský, sportovní či kulturní život v obci bohatý.
Také z tohoto důvodu se je snažíme finančně podporovat.
Často je slyšet postesknutí, že ať se v obci udělá taková
či taková kulturní nebo společenská akce, je účast většinou
malá. Letos se objevilo několik
zcela nových akcí. Které z nich
splnily Vaše očekávání a které
byly spíše lidmi opomenuty?
Velmi mile mě překvapila
opravdu vysoká návštěvnost na
divadelním představení pohádky
Slováckého divadla Jak se bubnuje na princezny, která byla určena
našim dětem. Také znovuobnovený košt vína předčil očekávání,
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o čemž svědčil zaplněný sál kulturního domu. Nu a co mě potěšilo, byla solidarita, s jakou lidé
vypomohli při organizování Odpoledne dobré vůle, jehož výtěžek šel na opravu našeho kostela.
Ať už to bylo od těch, kteří se zapojili do samotné přípravy akce či
těch, kteří přišli a přispěli finančně. Byla to zcela vzorová ukázka,
jak se dokážou lidé dát dohromady, když jde o dobrou věc. Myslím,
že i tato akce nám přinesla „velkou
čárku“ v hodnocení Vesnice roku.
Na druhou stranu mě mrzí malá
účast místních občanů na hodně
akcích, které pořádáme právě pro
ně. Samozřejmě žádná není s nápisem „Jen pro Babičáky“, ale někdy bychom napočítali víc přespolních než místních.
Dostáváte jistě spoustu připomínek, dotazů či nápadů od
samotných občanů. Můžete napsat několik, které Vás či radu
a zastupitelstvo zaujaly a chcete je uskutečnit?
Někdy lidé přijdou osobně,
častěji zavolají, napíší nebo zašlou
podněty prostřednictvím Schránek důvěry. Na radě obce se zabýváme všemi konkrétními a neanonymními připomínkami a jsme
rádi, když jsou mezi nimi nápady
a návrhy co a jak by se dalo vy-

lepšit. Konkrétně to byly také připomínky ohledně neutěšeného
stavu vlakového nádraží a jsem
sama ráda, že se alespoň podařilo vymalovat podchod a vyzdobit
jej velice zdařilými kresbami žáků
naší Základní školy. Hned se cestuje veseleji. Líbí se mně i nápad,
který se objevuje od více občanů,
aby byla vybudována lávka pro
pěší přes řeku Moravu. Bohužel,
tady si myslím, že zůstane jen
u našich přání, protože je to věc
velice komplikovaná. Přesto bych
chtěla vyzvat všechny občany, ať
se nebojí vyjádřit, co by v Babicích
chtěli vylepšit. A také ať chodí na
zasedání zastupitelstva, která jsou
veřejná a určena všem, jež mají
zájem o obec a to, jak se nám v ní
bude žít.
A co nového můžeme očekávat nejen v nejbližší době, ale
jaké jsou chystané akce pro příští rok?
Chci vás všechny srdečně pozvat na Novoroční setkání Na Mýtince, na kterém si také můžeme
povykládat, co bychom v tom
dalším roce mohli v Babicích
udělat anebo jen tak posedět
při hrnku svařeného vína, které
mimochodem bude připraveno
(včetně malého pohoštění) jako
první dárek občanům. Pokud se

týká kulturních akcí, máme připraveno pro příští rok několik
novinek. Jednou z nich je plánované divadelní představení, tentokrát pro dospělé, uvažujeme
také o změně žánru vánočního
koncertu a několika dalších nových pořadech. Jinak se můžeme
těšit i na všechny tradiční programy, které během roku pořádáme
a kterým chceme zůstat stále
věrni, včetně akcí pořádaných Na
Mýtince. O všech budeme včas
informovat.
A co Vy a Vánoce? Čím jsou
pro Vás nejdůležitějším?
Když se řekne Vánoce, pro mě
jsou spojeny automaticky se slovy „doba klidu.“ Doba, kdy se zamýšlíme nad věcmi i jinými než
pracovními a hlavně čas strávený
se svými nejbližšími. Tak to mám
v sobě a opravdu se na ty sváteční
dny těším.
A co Vaše přání Babickým?
Kromě těch tradičních (ale
hodně důležitých) jako jsou přání
pevného zdraví a štěstí přeji nám
všem, až budeme bilancovat rok
2016, ať je v něm plno pozitivních
věcí. A to nejen v našich osobních
životech, ale i v těch sousedských
a obecních, protože všichni jsme
prakticky součástí velké babické
rodiny.

USNESENÍ č. 7/2015 z jednání zastupitelstva obce ze dne 4. 11. 2015
Usnesení č. 1/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková,
P. Obdržálek, program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu, návrhovou komisi
M. Maňáskovou a ověřovatele zápisu P. Lukášovou a J. Řezníčka.
Usnesení č. 2/7/2015
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.{20/2015 s FC Babice.
Usnesení č. 3/7/2015
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1390/280
Zima/2015
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OÚ informuje
•

Jediné oficiální webové stránky obce Babice najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky stránek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat si odběr aktuálních zpráv – důležité informace,
hlášení rozhlasu či pozvánky na akce. Budete tak tyto zprávy dostávat přímo do svého e-mailu.

•

Před nadcházející zimní sezónou žádáme řidiče, aby si zajistili parkování mimo komunikaci, aby tak
v zimních měsících zaparkovanými vozidly nebránili úklidu komunikací a chodníků.

•

Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu je 520 Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to
částka 520 Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.

•

Svoz komunálního odpadu ve vánoční svátky bude v pátek 25. 12. 2015

•

Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek v lichý týden tj. 7.1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 3.3., 17.3.,
31. 3.

•

Znovu apelujeme na majitele psů, aby při venčení po svých psech uklízeli. Jednak je to povinnost a také základní lidská slušnost. Současně upozorňujeme na povinnost zaplatit poplatek ze
psa, který činí 100Kč/rok/psa.

•

Svoz plastů – první středa v měsíci: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná
již v 7:00 hod.

•

Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad (plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří do popelnic a ne do těchto kontejnerů.

•

Dále žádáme občany, aby větší množství plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.

•

Sběr exponátů do Vesnického muzea – pokud chcete věnovat či zapůjčit věci do této expozice
kontaktuje paní M. Šuranskou – tel. 572 585 061.

•

V období od listopadu 2015 do února 2016 bude omezen provoz ve sběrném dvoře. Otevřeno
bude pouze v pátek od 13 do 16hod., v sobotu bude zavřeno.

•

Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 7. 3. 2016.

795 let obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do
roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen
i ceronský dvůr a zřízena osada Cerony, která měla
až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné.
V tomto roce si tedy připomínáme 795 let od
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první zmínky o Babicích. Důkladněji se o historii
obce můžeme dozvědět z různých pramenů. Ale
možná zajímavé bude vědět, jak se žije současným
Babičákům. Proto jsme položili pět otázek lidem
různých generací. Oslovili jsme dvacetileté – a), čtyřicetileté – b), šedesátileté – c) a osmdesátileté – d).
A tady jsou jejich odpovědi či názory:
Které místo máte v Babicích nejraději (samozřejmě kromě domova)?
a) Mám moc ráda Uhliska a jejich okolí. Člověk si
udělá krásnou procházku v přírodě a odreaguje
se.
b) Kromě zabydlených částí jdu ráda na procházku
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na Dvojku nebo Uhliska či Jezera.
c) Pro mě jsou to Uhliska. Ty mám spojeny s dětstvím, rybařením, ale chodím tam rád i teď. Nu
a z těch „novějších“ míst mám rád sportovní areál u základní školy, kde je hodně vyžití pro všechny věkové kategorie.
d) Nejkrásnějším místem pro mě je okolí řeky Moravy, protože všechna tato místa jsou spojena se
vzpomínkami na dětství. Na jaře to býval Kněžpolský les. I teď mně to první „táhne“ k Moravě,
pokud mně to zdraví dovolí, vždycky tam ráno
míří mé první kroky. Není nic krásnějšího než
vidět vycházející slunce, kdy první jeho paprsky
jdou od Kněžpolského lesa a míří přímo na školu. A ještě, když na polích pobíhají srnky, je to poetický obrázek. Kněžpolský les byl za dob mého
dětství i zdrojem obživy. Ať už to byly první sněženky, petrklíče, konvalinky, které jsme dávaly
jako děti do kytiček a chodívaly prodávat, pak se
chodilo celý rok na dřevo na topení. Zkrátka, tato
místa včetně Chaloupských zákoutí, které byly
pro děti rájem her, jsou mně stále blízká. Když
jsem chodila do školy, měla jsem ráda cestu Přímou stranou a doteďka si pamatuji každý strom,
který byl vysázený před tím kterým domem.
Jakých kulturních, společenských či sportovních akcí pořádaných v obci se zúčastňujete?
a) Každoročně se v plesové sezóně účastním plesu SRPDŠ, na podzim pak nesmí chybět hodová
zábava a občas během roku navštívím fotbalové
utkání našich fotbalistů.
b) Vánočního jarmarku, plesu SRPDŠ, vepřových
hodů, fotbalových utkání.
c) Vždycky se těším na hody, které jsou originální,
přestože někdo říká: „Co na těch hodech máte,
dyť je to stále stejné.“ Ale prostě to slovácké srdce
tady máme, což je dobře. Takovým pohlazením
pro mě bývají vánoční koncerty. No a snažím se
také pravidelně chodit na fotbalová utkání a povzbudit babické mužstvo.
d) Dřív jsem měla hodně ráda ochotnická divadelní představení, které nacvičoval Sokol nebo Orel.
Obzvlášť vydařené byly veselohry. Také jsem mívala měsíční předplatné do kina na Svobodovém a doslova jsem „hltala“ válečné filmy a veselohry. Nu a takovou naší kulturou bylo chodit
se dívat na svatební zábavy, které bývaly v hospodě na Záhumení u Maňásků. To jsme obdivovali šaty nevěst i ostatních svatebčanů. Dostávali
jsme okoštovat koláčků či dospělí po nějaké té
Zima/2015

štamprlce. Špatné nebývaly ani zájezdy pro starší občany, které obec pořádala od konce padesátých let a pořádá je prakticky doposud. Díky
nim člověk poznal hodně míst v naší republice.
Také se snažím nevynechat ani jeden fotbalový
zápas, kdy chodím povzbuzovat své vnuky.
Co vám v Babicích chybí?
a) Řekla bych, že je v Babicích málo akcí pro nás
mladé, kde bychom se mohli „vyřádit“. Mám pocit, že dříve bývalo více bigbítů a jiných hudebních akcí, ale nějak to upadlo. To mi chybí.
b) Přimlouvala bych se za cukrárnu.
c) Postrádám nekuřáckou hospodu, po tom co zavřeli Hastíkovi. Určitě by byla dobrá i cukrárna.
d) Dá se říct, že nejvíc mně v Babicích chybí stálá
prodejna masa. Také lituji zavření Hospody Na
Luži, kde se příjemně dalo posedět a uspořádat
rodinnou oslavu. Vždycky se tam člověk cítil jako
doma a to i díky dobovému zařízení. Já na tento dům vzpomínám i jako na pekárnu, kde jsme
si chodily, coby děti, na čerstvé rohlíky při cestě
do školy. A teď mně ještě napadá, že by nebylo
špatné zbudovat menší krytou tribunu na místním hřišti. Třeba v rohu za rybářskou klubovnou.
Škoda je také, že se nepodařil vybudovat plánovaný přístav, který by byl podle mne velkým
přínosem pro obec. Také lávka pro pěší přes Moravu do Kněžpolského lesa by byla pro občany
velkým přínosem.
Jaký je váš názor na čistotu ovzduší v obci?
a) Vzhledem k tomu, že bydlím v blízkosti Hamé,
kde denně projedou desítky aut, tak myslím, že
čistota ovzduší v Babicích není nic moc. Babice se nachází podél frekventované silnice, což
ovzduší nepomáhá a pak také někteří spoluobčané, kteří ze svých komínů vypouští kouř, jenž
často nejeví známky toho, že je jen z palivového
dřeva.
b) Vadí mně občasný zápach z provozu firmy HAMÉ
a samozřejmě hluk a špatné ovzduší kolem hlavní silnice.
c) Cerony trpí hodně kvůli velkému provozu aut,
které touto částí projíždí. Poslední dobou se
také zarážím nad tím, čím jsou lidi schopni topit
v kotlech či kamnech. Prostě to, co jde z některých babických komínů, dokáže zamořit velkou
část obce a při nízkém tlaku vzduchu je až nedýchatelno. Tak, prosím, přikládejte do kamen to,
co tam patří.
d) Musím říct, že díky plynofikaci se ovzduší hod-
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ně zlepšilo. Bohužel kvůli vysoké ceně za plyn
si myslím, že je důležité doplnit stavební místa.
se vrací hodně obyvatel ke klasickému topení
Protože v Babicích se dobře žije a máme tady
a pokud topí „čímkoliv“, není to dobré.
prakticky veškerou občanskou vybavenost. NaCo byste Babicím popřál?
konec chci poděkovat těm, kteří se snaží, aby
a) Babicím bych popřála, aby se stále rozvíjely jako
se nám tady dobře žilo a popřát, ať je nám tady
doposud, aby se zde lidem dobře žilo a rádi se
dobře všem.
sem vraceli.
b) Víc lidí, kteří se nestarají jenom sami o sebe,
Vesničko má, ty rodná vísko,
ale zajímají se i o druhé. A ještě jedno: je mně
chtěl bych snít u tebe blízko.
líto, když vidím na akcích, které obec či některá
Jediná na světě, voňavé štěstí,
z organizací pořádá, málo lidí. Tak i větší zájem
v srdci svém budu tě – do smrti nésti!
o programy, které jsou nám v Babicích nabízeny.
Celá jsi rozkvetlá, novotou voníš.
c) Tak jak asi každý Babičan si přeji hlavně obchvat
Pastoušek zbavená, radostí hoříš.
obce a ještě přidávám: dobré vztahy mezi lidmi,
Kdybych snad slepý byl – neviděl zrovna,
kteří žijí v naší obci. Ať je nám spolu dobře.
srdcem bych našel tě, vesničko rodná.
d) Aby obecní zastupitelstvo pracovalo tak, abychom po vítězství v krajské soutěži Vesnice roku Děkujeme za rozhovory, básničku a ať je nám v Bajednou byli i tou nejlepší v České republice, což bicích dobře, jak si přejí i všichni dotazovaní bez
nám letos uniklo podle mne jen o vlásek. A co ohledu na věk.

Pozvání do senátu ČR
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova pozvala i letos obce, které získaly Zlatou, Bílou,
Oranžovou, Modrou a Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015 do senátu, kde byly jejím

zástupcům předány pamětní listy. Za naši obec
se této slavnostní události 3. prosince zúčastnila starostka obce Mgr. Martina Horňáková
a místostarostka Mgr. Miroslava Maňásková.

Kulturní dům
Tento rok byl rokem několika kulatých výročí
týkajících se naší obce. Jedním z nich bylo i třicet
let od uvedení do provozu budovy, v níž se nachází obecní úřad a kulturní dům. Na tehdejší dobu to
byla ojedinělá stavba a velký úkol pro vedení obce
strana 6

se do ní pustit. Bude jistě zajímavé si připomenout
historii této budovy, na což se můžete těšit v příštím čísle. Pokud máte někdo dobové fotografie
spojené s místem, na kterém je kulturní dům postaven, přineste je, prosím, na obec k ofocení.
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INVESTIČNÍ AKCE
Dotace hasiči ZK
Ještě před koncem roku obec obdržela od Zlínského kraje dotaci
na výdaje spojené s činností jednotky SDH a to ve výši 24 000Kč.

Osvětlení hřbitova
Ještě před Dušičkami se
podařilo dokončit osvětlení
nové části hřbitova. Na staré
části hřbitova pak byly vyměněny kryty lamp za nové.

Krajinná úprava polní cesty
Koncem měsíce listopadu byla dokončena
výsadba zeleně od školy ke kanálovému mostu, tedy v místech, kde bývala dříve cesta. Výsadbu provedla firma Garden. Celkové náklady byly cca 333 tis. Kč, z toho dotace ze SFŽP
byla 279 331,72 Kč.

Zima/2015
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
K naší práci patří i neustálé vzdělávání. Formou nejrůznějších kurzů absolvovaly pracovnice
pečovatelské služby například kurzy: paliativní
péče, alzheimerova nemoc, základy komunikace,
základy rehabilitační péče v sociálních službách,
stížnosti na kvalitu, kurz první pomoci. Neméně
důležité jsou výměnné stáže - ta letošní se konala v zařízení REMIDIA Břeclav. V listopadu se
Marie Dostálková zúčastnila celostátní konference České asociace pečovatelských služeb, jejímž
členem je také naše služba. Konference se konala
pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí
a proběhla v zajímavých prostorách Autoklubu
České republiky v Praze.
V současné době se staráme o šedesát seniorů či zdravotně znevýhodněných. Kromě sjednaných služeb se na nás mohou zájemci obrátit
i v případě, kdy potřebují pomoc při vyplňování
nejrůznějších žádostí týkajících se například příspěvku na péči, na mobilitu, zvláštní pomůcky

apod., ale také rádi poradíme při shánění kompenzačních pomůcek. Náš telefon je 724 149 246.
Velmi děkujeme za podporu, které se nám
dostává nejen od Obce Babice, ale i od sponzorů. Právě letos na podzim ukázaly svou dobrou
vůli některé firmy, společnosti i jednotlivci zasláním finančních prostředků, které půjdou na nákup nového automobilu pečovatelské služby. Do
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje to byly: Mőller
Staré Město (Ing. Jaroslav Černuška), POMORAVÍ, a. s. Babice, Podlahové studio JEGLA
Babice, Zámečnictví MLČÁK Babice, MOREAU
AGRI s.r.o. Huštěnovice, HABERL s.r.o. Babice,
GARDEN, METALVIS, OTR Uherské Hradiště
Možnost přispět je stále otevřená i pro ostatní
- Číslo účtu 1543046309/0800, VS 43592321.
Ze srdce všem přejeme pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně vzájemného
porozumění v rodinách i jinde.
Děvčata z pečovatelské služby

KNIHOVNA
„Doba se zdá být poněkud bezduchá, média zamořují prostor mnohdy rozčilujícími hloupostmi
a nehoráznostmi, strkají nám pod oči primitivní
zviditelňovače, tragikomické šašky. Ale nač moralizovat? Stačí si hemžení hlupců a histriónů nevšímat.
Staré výzvy k noblesnímu chování jsou tu stále: Ne-

závidět. Nevnucovat se. Nestěžovat si. Nepropadat
beznaději. Nepřipustit ve svém okolí bezpráví a ponižování. Nevěřit šarlatánům. Nepřít se s hlupáky.
Nepředstírat city. Chránit své blízké. Zbavovat se
předsudků. Pěstit přátelství. Hledět si své práce a životní cesty.“
(z knihy fejetonů Věry Noskové Noblesa a styl)

Knihovnické lekce - lekce informatické výchovy
Proběhly v knihovně v listopadu pro všechny třídy ZŠ Babice.
1. ročník - Co je kniha a knihovna
2. ročník - Naši spisovatelé a ilustrátoři
3. ročník - Kniha je přítel i pomocník
4. ročník – Encyklopedie, katalog
5. ročník - Orientace v knihovně, internet - dobrý sluha, zlý pán
6. ročník - Naučná literatura, rozdělení a orientace v knihovně
7. ročník - Informace a jejich využití
8. ročník - Informační prameny, práce s katalogem
9. ročník - Historie a služby knihoven
strana 8
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Den pro dětskou knihu
V knihovně a přísálí kulturního domu proběhlo
v neděli 29. listopadu již osmé zábavné odpoledne
s dětskou knihou. Děti si mohly číst, hrát, vyrobit
dárek, který tentokrát připravila paní Mgr. Martina
Kryšková a Marie Pížová – moc děkujeme! Jako host
přišel pan Marek Šolmes Srazil, který ze své knihy

Zima/2015

Pohádky do postýlky dětem přečítal, povídal si
s nimi, zpíval a učil je kreslit postavičky z pohádek.
Součástí této akce byla i burza knížek, které
nabídli občané Babic za symbolickou cenu pěti
korun. Výtěžek bude použit na další akce pro děti
v knihovně. Moc děkujeme!

Babický zpravodaj
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Průzkum spokojenosti uživatelů Místní knihovny Babice
Anketa je prodloužená do konce roku 2015.
Vážení uživatelé, milí přátelé knihovny, pro zlepšení služeb naší knihovny, prosíme, vyplňte krátký
dotazník buď přímo v knihovně nebo na stránkách

knihovny http://knihovna.babice.eu/. Pomůžete
tím zlepšit a zkvalitnit služby naší knihovny. Vyhovující odpovědi označte křížkem. O výsledcích ankety vás budeme informovat. Děkujeme.

Poslední půjčovní den v tomto roce je úterý 22. prosince 2015 do 16.00 hodin.
Od 28. do 31. prosince 2015 se v knihovně nepůjčuje.
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2016 přeje knihovnice

Základní škola
COCA - COLA Školský pohár 2015
V posledním zářijovém dni
se výběr našich chlapců ze
6. -9. třídy utkal na domácím
hřišti v rámci Coca cola školského poháru se svými vrstevníky
reprezentujícími ZŠ Staré Město a ZŠ Traplice. Největší kvalitu
osvědčili hráči ze Starého Města,
kteří zvítězili v obou svých zápasech (hrálo se systémem každý
s každým). Jako vítězové této
kvalifikační skupiny mají právo
postupu do vyššího kola. Ale ani
naši chlapci nezklamali. Ve vyrovnaném zápase o druhé místo
remizovali s chlapci ze ZŠ Traplice, a tak musely ke slovu přijít

rozhodující penalty. Protože se
v nich traplickým borcům moc
nevedlo a naopak naši fotbalisté proměnili všechny, mohli se
radovat ze druhého místa. Děkujeme všem našim hráčům za
předvedené výkony i pěknou
reprezentaci školy.

Další sportovní akce nás čekají až po Novém roce. Školská
softbalová liga se odložila na leden, z důvodu opravy tělocvičny.
V zimních měsících zorganizuje
naše škola další ročník Babické
laťky, soutěž ve skoku vysokém.
Mgr. M. Sečen

Barevný týden
V týdnu od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 proběhl na naší škole již tradiční Barevný týden, který připravili letošní deváťáci.
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V pondělí do školních lavic zasedla strašidla, ča- čtvrtek bíle. V pátek byl každý ve škole ozdoben zarodějnice a další halloweenské bytůstky. V úterý jímavou pokrývku hlavy - od čepičky na spaní až po
byla škola zabarvena červeně, ve středu modře a ve módní klobouky…
Mgr. Marta Eibensteinerová

Svatba v šesté třídě

Pátek 27. listopadu byl pro
žáky šestého ročníku základní
školy dnem, na který se v rámci
výuky Občanské a zdravotní výchovy s paní učitelkou Blankou
Vrankovou několik týdnů připravovali a samozřejmě velmi těšili.
Konala se svatba, a to hned dvojitá!!!
Jeden pár tvořila Kristýnka
Hejdová s Tomem Kraváčkem,
druhý pár Simonka Bajzíková
s Patrikem Čevelou. Oba páry
své role pojaly velmi svědomitě.
Nevěsty byly dokonce učesány
od profesionální kadeřnice a na

jejich účesech to bylo znát.
Do této akce se menším či
větším dílem zapojili všichni žáci
šesté třídy, byť jen přípravou
nebo sehráním nějaké role při
svatebním obřadu. Chtěly bychom vyzdvihnout roli matrikářky – Michaely Skřivánkové, která
měla za úkol celý svatební obřad vést, a oddávajícího Adama
Peterky, který pronesl dlouhou
svatební řeč bez větších potíží.
V rámci příprav na svatbu
měly děti možnost dozvědět se,
co všechno je nutno zařídit, než
si dva lidé řeknou oficiálně své

„ano“. Spoustu informací s ukázkami šatů, oznámení, pozvánek
a prstenů jim poskytla paní Renata Slámová (Svatební salon Princess). Krom toho jí patří dík za zapůjčení slavnostních potahů na
židle a dvě něžné svatební kytičky, které dostaly nevěsty darem.
Velký dík samozřejmě patří
paním kuchařkám ze školní kuchyně za svatební oběd, babičkám Tomáše Vojtěška za koláčky
a dort a mamince Libora Lukáše
za druhý dort.
Mgr. Blanka Vranková
Mgr. Anna Pavlicová

Přišel k nám Mikuláš
V pátek 4. 12. 2015 si žáci deváté třídy připravili
Mikulášskou obchůzku po celé škole a pár z nich se
dokonce vydalo i do školky za malinkými dětmi. Pro
první stupeň byla připravena tři stanoviště, na kterých se plnily nejrůznější úkoly. Na prvním stanovišti děti musely „obléct“ papírové postavy Mikuláše,
čerta a anděla, na čertovském stanovišti proskákat
určenou trasu v čertovských pytlech a u posledního
napsat alespoň jeden svůj hřích na magický pergamen. Poté se všichni mohli odebrat přímo za svatým
Mikulášem. Ten ve sváté knize zjistil, kdo byl hodný
a kdo zlobivý. Zlobivé poslal do pekla, kde už si to
s hříšníky vyřídili samotní čerti. Nakonec však každému dali ještě jednu šanci, a tak v nebi všichni společně zazpívali Mikuláši písničku. Ten je odměnil a děti
se vrátily zpět do třídy a pokračovaly ve vyučování.
Mgr. M. Eibensteinerová
Zima/2015
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Deváťáci se připravují na důležité rozhodnutí


Navštívili Burzu středních škol v Uh. Hradišti
Po dlouhých šesti letech
KHK ve spolupráci s Úřadem
práce Uh. Hradiště uspořádala Burzu středních škol, na
které se žákům představily
25. 11. 2015 všechny střední
školy nejen našeho regionu,
ale i regionů sousedních. Na
jednom místě – v Klubu kultury - tak žáci získali spousty
potřebných informací o jednotlivých školách nutných
pro výběr té správné střední
školy.
 Navštívili Střední průmyslovou školu a Obchodní
akademii v Uherském Brodě.
Ve čtvrtek 26. 11. 2015 navštívila celá 9. třída Střední
průmyslovou školu a Obchodní akademii v areálu Slováckých strojíren v Uherském
Brodě. Součástí velmi dobře
připravené exkurze byla beseda o současné situaci na trhu
práce a o důležitosti správného rozhodování, která probíhala v moderní skleněné
budově Inovačního a rozvojového centra. V počítačové
učebně s 3D monitory si žáci
mohli sami prohlédnout prezentaci školy, byly jim představeny jednotlivé studijní obory
školy.
Seznámili se s technickými
obory, které se na této škole
vyučují, chlapci měli možnost
si prohlédnout učebny i dílny, kde se studenti připravují
na budoucí povolání. Děvčata
čekala prezentace ekonomických a sociálních oborů s prohlídkou učeben v detašované
části školy. Na závěr byli všichni odměněni nejen vzdělávastrana 12

cím, ale i zábavným filmem
v kvalitním 3D kině.
Rodiče jsme seznámili
s přijímacím řízením pro školní rok 2016/2017.
2. 12. 2015 jsme připravili
informační třídní schůzku pro
rodiče žáků 9. třídy, kde jsme
je seznámili se systémem přijímacího řízení pro následující školní rok. Pozvali jsme
zástupce těch středních škol,
na které odchází největší počet našich žáků a ti jim představili své školy a individuálně
zodpověděli všechny dotazy
rodičů.
 Navštívili Střední školu průmyslovou, hotelovou
a zdravotnickou v Uh. Hradišti.
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 se
žáci 9. třídy vydali do Střední
školy průmyslové, hotelové
a zdravotnické v Uherském
Hradišti, která každoročně pro
deváťáky připravuje Zážitkové
dopoledne. Žáci se formou zajímavých aktivit seznámili se
všemi třemi částmi této velké
školy.
V části Střední hotelové školy ochutnali výrobky cukrářů,
obhlédli práci budoucích servírek a barmanů, zkusili si zdobení vánočního cukroví a výrobu ozdob na
vánoční dárky.
V části Střední průmyslové
školy si vyzkoušeli ovládání autíček,
nakladačů,
vzducholodě
a dalších zařízení postavených studenty, prohlédli si
Babický
ý zpravodaj
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počítačovou učebnu a strojní
dílny.
V části Střední zdravotnické školy si zopakovali části
lidského těla, seznámili se formou kvízu s některými nástroji
používanými ve zdravotnictví,
zkusili si práci „sálové“ sestry
a mnoho dalších dovedností
potřebných k práci zdravotní
sestry.
Program byl tradičně velmi
dobře připravený a žáci si odnesli spoustu nových informací.
 Navštíví Pracovní úřad
v Uherském Hradišti.
13. 1. 2016 navštíví Informační a poradenské centrum
na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti, kde se seznámí
s možnostmi studia po ukončení základní školy, s jednotlivými typy středních škol
a s uplatněním po jejich absolvování, s jednotlivými profesemi a jejich pracovní náplní.
Vyzkouší si test zájmů a předpokladů.
Věříme, že všechny tyto
akce jim usnadní důležité rozhodování a současně jim přejeme, aby se rozhodli správně.
Mgr. Jandásková Vlasta

Zima/2015

Stalo se
17. - 18. 10. 2015 Hody

strana 13

8. 11. 2015 Jak se bubnuje na princezny
K nedělnímu odpoledni patří pohádka. Tentokrát ji děti z Babic a okolních obcí mohly zažít na živo s herci
Slováckého divadla v pohádce Jak se bubnuje na princezny a samy se zapojit i do jejího děje.

21. 11. 2015 Výstava poštovních holubů
Místní organizace Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů uspořádala oblastní výstavu,
která se konala v kulturním domě.

21. 11. 2015 Vepřové hody
Vepřové hody Na Mýtince patří již k tradičním akcím a tak není divu,
že i tentokrát se na ní sešlo mnoho návštěvníků. K pohodové atmosféře přispělo nejen příznivé počasí, dobré jídlo, ale i hudební
vystoupení skupiny Lofoši.
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27. 11. Adventní koncert v kostele

29. 11. Den pro dětskou knihu – autorské čtení Marka Šolmese Srazila
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29. 11. 2015 Předvánoční posezení u cimbálu a výstava adventních dekorací, kterou připravili babičtí zahrádkáři.

4. 12. 2015 Vánoční koncert s Moravankou

6. 12. 2015 Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou
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Akce v družině
Během měsíce září se děti ze školní družiny zúčastnily soutěže – Celé Česko čte dětem.
V rámci soutěže bylo úkolem výtvarně ztvárnit „Co máš rád/ráda“. Výsledky budou známy
až koncem prosince. Společná akce družin,
která se pořádá v říjnu, nese název - Družina
má talent. Děti mohly předvést porotě, v čem
nejvíce vynikají. Z vystoupení jsme mohli
shlédnout tance, zpěv, hry na hudební nástroje. Mezi nejlepšími se umístila Monika Železníková, Vojtěch Grebík a Adriana Vojtěšková.
V listopadu už začaly přípravy na Vánoce. Děti
vyráběly vánoční výzdobu na chodbu – svícny
a papírové hvězdičky. Pomáhaly s výrobky na
vánoční dílničky – voňavé mýdla a vánoč

SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
OHLÉDNUTÍ
„Připadám si jako v poetické zahradě plné podzimních
barev,“ zhodnotila jedna z návštěvnic výstavu uspořádanou
babickými zahrádkáři v říjnu.
Je dobře, že se zahrádkářům
opět podařilo výstavu zorgaZima/2015
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nizovat, přestože letošní rok
z důvodu nadměrného sucha
nebyl některým výpěstkům
zahrad či polí zcela nakloněn.
Nakonec se sešlo exponátů poměrně hodně. Ono vždy nezástrana 17

leží na dokonalosti, možná důležitější je, že ovoce
a zelenina jsou pěstovány
s radostí. Nu a podělit se
o úspěchy i nějaké ty svízele, rady s ostatními je
hlavním důvodem, proč
je třeba takové výstavy
pořádat. Ta letošní byla
doplněna výtvarnými díly
dětí z babické Mateřské
školy a v neděli pak besedou o léčivých bylinách,
kterou vedl Oldřich Peterka ze Zelené apatyky
v Uherském Hradišti. Příjemné posezení s ochutnávkou bylinkových čajů
a buchet napečených
členkami zahrádkářského
svazu bylo milým zpestřením odpoledne. Děkujeme zahrádkářům, že se do
takové akce pustili a těšíme se na další.

ADVENTNÍ VÝSTAVA
Poslední listopadová neděle 29. 11. byla dnem, kdy jsme
doma zapálili první svíci na adventním věnci a vstoupili do
předvánočního období. Babičtí zahrádkáři připravili v tento
čas pro spoluobčany adventní
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výstavu, na které si mohli zakoupit vystavené dekorace. Výstava kromě věnců adventních
a závěsných nabídla i vánoční
svícny, aranže na stoly, háčkované ozdoby, perníkové svícny
a chaloupky a jiné vánoční dekorace, které přinesli vystavit

Babický
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šikovní lidé z Babic a okolí. Sál
v opravené budově Krájanky se
tak proměnil v krásnou, a vánoční atmosférou naplněnou
výstavní síň.
Součástí výstavy bylo i vystoupení cimbálové muziky.
Každý, kdo přišel, mohl si za-
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zpívat, nebo jen tak posedět
a popovídat si s přáteli u svařáku. O velkém zájmu o tuto akci
svědčí to, že místa k posezení
byla zaplněna krátce po zahájení. Pro přátele dobrého vína
a lidových písniček se však místo vždycky našlo a společně
jsme tak strávili příjemné odpoledne.

Adventní výstava se povedla, což může jistě potvrdit každý, kdo tuto výstavu navštívil. Podle reakcí byli všichni se
zpříjemněním nedělního odpoledne spokojeni. Budeme
moc rádi, stane-li se z této události tradice.
Děkujeme všem, kteří zapůjčili své výrobky na výstavu:

JasMin Ostrožská Nová Ves,
Květinářství kytičky, Spytihněv,
Janečková Gabriela, Babice,
Škrabalová Martina, Babice, Janečková Věra, Babice, Slámová
Olga, Babice, Hofírková Jarmila
Moravský Písek, Čevelová Ludmila, Spytihněv, Litošová Jarmila, Sušice, Trávníčková Magdaléna, Kudlovice

KLUB DŮCHODCŮ
Jak bylo v posledním čísle Babického zpravodaje uvedeno, listopadové setkání Klubu
důchodců bylo věnováno otázkám životního
prostředí, hlavně toho v našich domácnostech.

Zima/2015

Paní Jana Zerzáňová přiblížila
přítomným, jak každý z nás
může přispět k tomu, aby
prostředí, v němž žijeme, bylo
ekologičtější.
Prosincový
klub už „voněl“ Vánocemi. O svátečních zvycích, které se v tomto období dodržovaly, poutavě vyprávěl Miloš Hrdý. Nu a nebyl by to Miloš, aby
nepřidal nějaké písničky, které ještě
podtrhly sváteční chvíle v klubu.
Příznivců babického Klubu důchodců je již 84 a na jednotlivá setkání přijde obvykle 45 – 50 z nich.
Nu a na co se mohou těšit v Klubu
příští rok? Bude to například povídání nad starými mapami Babic,
jedno setkání je „zavede“ do světa
orchidejí, další pak do slovácké kuchyně, naplánovány jsou také besedy se spisovatelem Jiřím Jilíkem
a cestovatelkou Hankou Kolaříkovou. Plánů je hodně. Přejeme všem,
nejen seniorům, ať se jim v roce
2016 plní to, co si přejí a hlavně
hodně zdraví a osobní pohody.

Babický zpravodaj
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FC Babice
Končí nám podzim, a začíná zima. Fotbalový podzim
skončil už před více než měsícem, přesto místní fotbalisté
neulehají k zimnímu spánku,
a stále pracují na svých dovednostech – a to všechny
věkové kategorie, od těch
nejmenších (přípravky), až po
ženy a muže. Klidu se fotbalisté dočkají až s příchodem Vánoc, a s nimi spojenou vánoční
pauzou. Od měsíce ledna však
všem mančaftům začne tvrdá
zimní příprava, aneb co nenatrénuješ v zimě, to pak celý rok
postrádáš.
Ohlédněme se za výsledky jednotlivých mužstev po
podzimní části. A je třeba říci,
že toto ohlédnutí bude hodně příjemné. Všechna mužstva
je třeba pochválit. Začněme
v tomto rozboru, jako tradičně, od těch nejmenších, a snad
i nejlepších. Přípravka pod vedením trenérů Novotného a Trvaje jenom kvete. První místo
po podzimní části s náskokem
tří bodů, to je výsledek, se kterým se počítalo opravdu jen ve
skrytu duše. Ale situace je taková – a za ni vděčíme zejména
nadějnému ročníku mladých
fotbalistů a intenzivní, dlouhodobé práci trenérů. Přípravku
na jaro táhly zejména dvě střelecká esa – Jindra Trvaj a Venda
Polášková.
Žáci nevstupovali do sezóny s velkými ambicemi a tak
je umístění na třetím místě,
v těsné blízkosti čela tabulky, hodně povzbuzující. Díky
dobrému losu, kdy žáci narazili v prvních zápasech na
nejslabší soupeře, se dokonce
dlouho drželi na předních mísstrana 20

tech tabulky – pak však přišly
zápasy složitější. Nejlepší výsledek přišel až v tom úplně
posledním utkání, kdy Babice
doma porazily Nedachlebice
1:0, a připravili tak hostům vůbec první ztrátu bodů v sezóně. Tento výsledek snad kluky
a holky povzbudí do intenzivní
práce v zimě, která rozhodne
o tom, zdali budou žáci schopni udržet či snad ještě vylepšit
své současné postavení.
Dorost, ve spojení se
Spytihněví, rozhodně také nezklamal. Neztratili se v něm
ani naši zástupci. Tréninky
dorosteneckého mužstva se
konají střídavě ve Spytihněvi
a Babicích, zápasy pak u nás.
Proto jste měli možnost hned
několik z nich navštívit. A i zde
se často slavilo – dorostenci
se v poklidu drží v první polovině tabulky, a spolupráce
se Spytihněví se zatím jeví za
nejlepší možnou volbu vlivem
nízkého počtu hráčů v dorosteneckém věku.
Radost nám dělají také ženy.
Ze svých devíti zápasů dokázaly zvítězit hned sedmkrát,
na čemž se výrazně podílela
skvělá střelkyně Dudová, nebo
několika čistými konty posila
v bráně z Uherského Brodu.
Nezapomeňme také na práci
trenéra Ondryáše, který ženské mužstvo výrazně stmelil
a pozvedl. Největšího úspěchu
se však ženy dočkaly, podobně jako žáci, až na samotném
sklonku fotbalového podzimu.
Tímto úspěchem je postup do
finále krajského poháru, který
si ženy zajistily po hladké výhře nad Uherským Brodem. Na
finálové utkání tak naše mužBabický
ý zpravodaj
p
j

stvo můžete přijet povzbudit
na jaře na městský stadion
Letná do Zlína. Takové utkání
bude pro ženy na velkém stadionu určitě velkou zkušeností.
A konečně mužstvo mužů.
To po postupu skládalo ambice
na umístění v horní polovině
tabulky. Úvod a konec soutěže
byl velmi slušný. Bohužel výpadek v polovině podzimu, a šňůra několika neúspěchů podmínila postavení Babic v klidném
středu tabulky. Rozhodně to
není zklamání, ale mnozí určitě
čekali více. Tento fakt byl podmíněn zejména zraněním řady
klíčových hráčů – těm tak přejeme co nejrychlejší uzdravení,
ať nám mohou na jaře znovu
dělat radost jak výsledky, tak
předvedenou hrou.
Článek o fotbalovém klubu
zakončeme opět poděkováním všem sponzorům, a zejména Obci Babice, kteří nás
v naší činnosti i nadále usilovně podporují. Věřím, že výše
napsané řádky poukazují na
to, že se jejich podpora vrací dobrou reprezentací naší
obce. Mimořádné poděkování
patří Obci také za dotaci na výměnu pěti dveří v areálu, která
se uskuteční začátkem prosince, a od níž si slibujeme jednak
opět o něco kvalitnější zázemí,
a hlavně úsporu energie.
Za FC Babice zpracoval
Martin Harásek
Zima/2015

Z FARNOSTI
Vážení spoluobčané, milí farníci,
jako členka finanční rady bych Vás ráda informovala o dění v naší farnosti po finanční stránce.
V letošním roce jsme navštívili otce arcibiskupa
Jana Graubnera v Olomouci. Na jednání se probíraly
způsoby financování farnosti a využití farního majetku. Arcibiskupství hradí platy duchovních. Fara i kostel
je majetkem Farnosti Babice. Na finančním zabezpečení fungování farnosti se podílí zejména farníci naší
farnosti, tj. zejména občané naší obce. Dalšími zdroji
finančních příjmů jsou dary dárců a dotace od obce,
případně výtěžky z různých charitativních akcí. Farnost ze svých sbírek hradí provozní náklady a opravy
svého majetku. Při větších investicích přispěla finančně na tyto akce i obec. Byla to hlavně oprava střechy,
výměna oken, odvlhčení. V příštích letech by se měla
provést obnova fasády a úprava vnějšího vzhledu
kostela. Následně by se měla řešit i fara.
V letošním roce proběhly v naší obci dvě charitativně kulturní akce, jejichž výtěžek poputuje na opravy
kostela.
Na Odpoledni dobré vůle se vybralo 31 500Kč a na
Koncertu duchovní hudby 15 800Kč. Dodatečně dě-

kujeme všem, kteří zdárný průběh těchto akcí zajistili,
i všem, kteří přispěli.
V říjnu tohoto roku byl v kostele nainstalován
odvlhčovací přístroj za 66 550Kč, na který přispěla
50 000Kč naše obec.
Ke konci tohoto roku je na účtu Farnosti Babice z charitativních akcí, sbírek a darů farníků celkem
200 000Kč. V příštím roce bychom chtěli započít
s obnovou fasády kostela, která je poničena vlhkostí. Investice do fasády by měla být okolo 500 000 Kč.
Chceme se pokusit o získání dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje na obnovu a restaurování kulturních
památek a také budeme žádat o finanční podporu
od obce Babice i Kudlovice, která do Farnosti Babice
náleží.
Jestli se vše podaří, budeme se snažit obnovu fasády provést v jedné fázi nebo bude akce rozčleněna na
více etap, podle dostupnosti financí.
Pokud by chtěl někdo přispět na opravu fasády kostela, číslo účtu Farnosti Babice je 4059187349/0800.
Za všechny dary, které jste již věnovali nebo chcete
dát, upřímné Pán Bůh zaplať.
Klidné a spokojené Svátky vánoční
přeje Pavlína Lukášová a celá farní rada

Budou Vánoce
Jsou určitá roční období, jejichž
vlivu neodolá snad žádný člověk.
Mezi ně patří zcela jistě Vánoce.
Kolik vzpomínek na mládí, kolik niterné radosti, nadšení a štěstí, kolik
poezie je nerozlučně spojeno s těmito svátky. A i když se někdy zdá,
že reklamy na dárky a předvánoční
shon za nákupy dělá z Vánoc do
značné míry komerční záležitost,
přesto je v nás něco, co se vzpírá
nechat si narušit tajemnost těchto svátků, které překračují tento
viditelný svět. Vánoce opravdu
přesahují vše pouze lidské, jasně
vysvětlitelné a logicky dokazatelné. Mnoho lidí se pokouší vyjádřit tuto „přesažnost“ Vánoc slovy:
„atmosféra“, „kouzlo“ či „magie“.
Kolik uměleckých děl a vznešeZima/2015

ných myšlenek se pojí k tomuto
ročnímu času! Kolik obyčejů, zvyků, rituálů i pověr je spojeno s tajemnou a krásnou nocí, kterou
křesťané nazývají nocí posvěcenou – Weihnachten (české slovo
„Vánoce“ je odvozeno z německého názvu). Dotýká se nás tu něco
mezi nebem a zemí, na co je lidský
rozum krátký. A najednou cítíme,
že toužíme i po jiných hodnotách
než těch, které nám nabízí supermarket či televize. Už přece dávno
víme, že jen peníze nestačí na to,
abychom mohli splnit všechno,
co bychom si přáli. Naopak, to
nejpodstatnější bychom stejně za
žádné peníze nedostali. Vděčnost
za všechno, co jsme už prožili, za
lásku v současnosti, za pocit jistoty
Babický zpravodaj

a bezpečí do budoucnosti…
Až nadejde Štědrý den, s chutí
si zazpívejme nebo jen dojatě naslouchejme melodiím našich krásných koled a nechejme se oslovit prastarým biblickým textem
vánoční zvěsti o tom, že se nám
v chudičkém místě a z chudičké
matky narodilo dítě, které nám
bylo zvěstováno a na svět posláno.
Zkusme ve vánočním čase
na chvíli opustit teplo a komfort
svých domovů a usedněme do
chladných a ne příliš pohodlných
kostelních lavic, aby se nás mohlo
dotknout ono „posvátno“, které si
opravdu nelze odmyslet od vánočních svátků, a bez něhož by byl náš
život mnohem chudší a banálnější.
Bohumil Kundl
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SPORT A KULTURA
Vzpomínka na Milana
Dovolte, abych napsal pár
řádků a vzpomínek na našeho
dlouholetého kamaráda Milana
Karchňáka.
Milana jsem poznal před
osmnácti lety, když jsem se přistěhoval do Babic. Myslím, že
postupně se z nás stali, i přes
velký věkový rozdíl, velmi dobří
kamarádi. Byl to ten člověk, kterému jste mohli klidně zavolat
i o půlnoci.
Milan byl dlouholetým předsedou sportovní komise a správcem sportovního areálu. Za

strana 22

dobu jeho angažování ve sportovní komisi v obci spatřily světlo světa turnaje v tenise, beach
volejbale, šachách a hlavně jeho
pověstné cyklovýlety. U těch
bych se na chvilku zastavil. Milanovým velkým koníčkem bylo
kolo. Dovolím si tvrdit, že v Babicích nebylo člověka, který by
měl lépe zmapované a projeté
na kole okolí Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Zlína, Kroměříže či Hodonína. Vzpomínám
pak, že při mých pracovních
cestách jsem Milana často po-
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tkával v Hulíně, Veselí Hluku, ale
i několikrát na Bunči a v Kostelanech. Jeho perfektně do detailu
naplánované cyklotrasy prostě
neměly chybu. Věděl z nás vždy
jako první, kde se v okolí otevřela nová cyklostezka. Později,
kdy už s námi mladšími nejez-

Zima/2015

dil, se pořád aktivně podílel na
organizaci cyklovýletů tím, že
rozvážel lidem pozvánky přímo
do domů. Taková obětavost se
dnes už prostě nevidí.
Dalším jeho velkým koníčkem byl tenis a „pinec“, který
ještě loňskou zimu každé úterý
poctivě trénoval. Ještě dva roky
zpátky se svým vrstevníkem,
dalším výborným sportovcem
a dlouholetým členem sportovní komise, Vojtou Psotkou absolvoval tenisové turnaje. Byl prostě aktivní do poslední chvíle.
Nemůžu ještě opomenout
jeho správcování ve sportovním areálu. Ať už to bylo se svou
manželkou nebo s již zmiňovaným Vojtou, všechno v areálu
fungovalo tak, jak mělo. Jeho
autorita u dětí, mládeže i dospělých byla tak velká, že tam
všichni udržovali pořádek. Milan byl zkrátka stará škola a jeho
výchovné metody v areálu perfektně fungovaly. Vím, jak ho
později velmi trápily občasné
nedostatky, které se na sportovišti objevily.
Rád bych připomněl jeho
skvělý smysl pro humor. Pověstné bylo jeho vyprávění a vtipy
(hlavně o Romech), kde jsme
opravdu smíchy brečeli. Milan
nebyl žádný suchar!
Rovněž si pamatuju, že byl
velkým fanouškem fotbalového
Zlína a mně dlouhou dobu vrtalo hlavou, proč se jezdí dívat
v sobotu na druhou ligu právě
tam. Proč ne na první ligu do
Hradiště? Tak jsem se ho jednou
zeptal a on mi odpověděl: „Víš,
Zlín nikdy nefiguroval v žádné úplatkářské aféře.“ Takovou
váhu pro něj mělo fair play.
A co říci na závěr? Milane, už
teď nám v dědině scházíš! Nikdy
na Tebe nezapomeneme.
L. Salvet
Zima/2015
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH
2015
23. 12.

Přispěchali pastuškové k Betlému –
předvánoční vinšování Na Mýtince

2016
1. 1.

Novoroční setkání Na Mýtince

8. 1.

Klub důchodců - KD

30. 1.

Pustevny – lyžařský zájezd
(informace v knihovně)

1. – 4. 2.

Prázdninové hraní v knihovně
s výletem

4. 2.

Klub důchodců – KD

6. 2.

Dětský karneval - KD

13. 2.

Krojový ples - KD

20. 2.

Ples SRPDŠ – KD

27. 2.

Vzpomínkový večer na nedožité osmdesátiny Antonína Čevely - KD

3. 3.

Klub důchodců – KD

12. 3.

Košt vína – KD

1. 4.

Noc s Andersenem – knihovna

7. 4.

Klub důchodců – KD

16. 4.

Dětský bazárek – KD

30. 4.

Otevírání cyklostezek – Na Mýtince
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5. 5.

Klub důchodců – KD

8. 5.

Den matek – KD

2. 6.

Klub důchodců – KD

16. 7.

Večer na dvorku – Na Mýtince

13. 8.

Burza krojů – KD

21. 8.

Folklorní večer – Na Mýtince

11. 9.

Eště byly čtyři týdně do hodů – Na Mýtince

17. 9.

Dětský bazárek - KD

3. – 8. 10. Týden knihoven
7. 10.

Uspávání broučků – lampionový průvod
obcí

15. – 16. 10.

Slovácké hody

13. 11.

Divadlo pro děti – KD

19. 11.

Vepřové hody Na Mýtince

27. 11.

Den pro dětskou knihu – KD, knihovna

2. 12.

Vánoční koncert - KD

3. 12.

Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou
– KD

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu
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Rok 2015 folklorního souboru Kalina

Letošní rok začal pro tanečnice Kaliny a zpěvačky Kalinky tak trochu netradičně. Přišly, zahrály,
zvítězily!!! Tak by se dal stručně popsat náš úspěch
v dívčím florbalovém turnaji folklorních souborů
Uherskohradištska. Po sportovním úspěchu jsme
se vrátili zase zpět k folklorním akcím. O velikonoční neděli jsme uspořádali šlahačkovou besedu
u cimbálu s cimbálovou muzikou Cifra. Den poté
se tanečníci i přes značnou únavu rozjeli po Babicích a okolních dědinách vyšlahat současné i bývalé tanečnice. V dubnu jsme spolu s Kalinkou připravili folklorní odpoledne a tento program jsme
v červnu zopakovali i pro účastníky setkání Babic.
Prostředí areálu Na Mýtince nás už dlouho lákalo k uspořádání letní akce. Tento okamžik nastal
v sobotu 29. srpna, kdy se uskutečnil „nultý“ roč-
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ník folklorní přehlídky „V Babicích
na konci … Na Mýtince“. Jako
hosty jsme si přizvali dívčí sborek
Kalinky a ženský sbor z Kudlovic
s houslistkou a zpěvačkou Jitkou Šuranskou. K jejich písním
jsme přidali několik našich tanců,
a protože Mýtinka je bašta myslivců, připravili jsme jedno taneční číslo speciálně na myslivecké
téma. Po oficiálním programu
pokračoval večer besedou u cimbálu s CM Rováš. I přes menší počet diváků se večer vydařil a už spřádáme plány na
další ročník našeho minifestiválku.
V průběhu roku jsme se představili i mimo Babice – vystoupili jsme na Festivalu vína ve Znojmě,
dětském filmovém festivalu ve Zlíně, po několika
letech nás opět přizval napajedelský soubor Radovan na své Moravské chodníčky a nezapomněli
jsme ani na Slavnosti vína, kde jsme zatančili na
Kolejním nádvoří i pod starou radnicí. Na podzim
jsme dostali pozvání na přehlídku do Újezdu do
Brna, kde v současnosti žije a na folklorním životě
se podílí náš bývalý tanečník David Šinderbal.
Každoročně se na jaře těšíme na soutěž verbířů –
květnové předkolo ve Starém Městě a semifinálové
a finálové kolo na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Několik let už totiž máme v ohni své
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želízko Tondu Žmolu. Letos byla radost obzvlášť
velká – jeho postup do strážnického semifinále a finále je už téměř tradicí. Ale po několika cenách diváků, které získal v minulých letech, se letos Tonda
dočkal i ocenění odborné poroty a dosáhl na třetí
místo z celkově 37 účastníků strážnické soutěže.
Náš souborový rok byl pestrý. Jeho závěrem
si dovolujeme pozvat všechny babičáky i další
přátele na krátké předvánoční setkání ve středu
23. prosince v 18 hod. Na Mýtince, abychom si zazpívali, prožili něco z vánočních zvyklostí a navzájem si povinšovali pokojný vánoční čas.

Osobnost
PAVEL HUTÁK – povídání po devíti letech
Před devíti roky jsme spolu
dělali rozhovor pro Babický zpravodaj, který končil tím, že Pavel se
připravoval na odjezd do irácké
Basry. Od té doby se toho v jeho
životě hodně změnilo. Ke čtrnácti
vyznamenáním za službu v České republice i zahraničí mu byla
v letošním roce udělena medaile
za službu v ozbrojených silách
ČR 1. stupně a medaile Vojenské policie za rozvoj a budování
Vojenské policie. Jeho současná
hodnost je již podplukovnická.
Protože Pavel Huták bydlí v Tá-
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boře a do Babic přijíždí jen několikrát do roka, bylo obtížné,
abychom se s ním sešli osobně.
Hodně napomohla jeho sestra
Věrka Janečková, která prakticky
udělala rozhovor a ostatní jsme
upřesnili mailem. Tak tady je naše
povídání na dálku.
Co bylo v tvé profesní dráze
během těch devíti let takovou
největší změnou?
Především to byla reorganizace
VP (vojenská policie) v roce 2012
a můj přechod z Pohotovostního
– zásahového oddělení, kterému
jsem velel, na štábní funkci náčelníka
operačního oddělení. Následně pak
v letošním roce na
funkci zástupce
velitele Velitelství
VP Tábor, které má
působnost na teritoriu od Karlových
Varů až po Náměšť na Moravě.
Po
Kosovu
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a Iráku jsi se ještě účastnil mise
v Afghánistánu a Kábulu. Můžeš nám ji nějak přiblížit?
Na rozdíl od výcvikové mise
v Iráku, kde jsem se podílel na budování struktury Irácké národní
policie, se jednalo o čistě národní
misi. Devět měsíců jsem působil
jako „Provost Marshal“ tzn. velitel VP AČR na území Afgánistánu.
Vzhledem ke svým zkušenostem
z Pohotovostního oddělení jsem
současně pracoval i ve skupině
ochrany a doprovodů. Úkolem této
skupiny byla přeprava a ochrana
personálu AČR a VIP osob po Kábulu.
Pobyt v jiných zemí vyžaduje znalost cizího jazyka. Kromě
angličtiny, která je pro tvou
práci asi tím nejhlavnějším jazykem, přiučil jsi se i těm místním? Bylo to vůbec třeba?
Určitě není na škodu znát pár
slov v domácím jazyce, zvlášť když
se přichází do kontaktu s místními. Někdy stačí obyčejný pozdrav
nebo poděkování za čaj k tomu,
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aby se následné jednání se zbraněmi na obou stranách odvíjelo v poklidnější atmosféře.
Při práci u vojenské policie
musíš jistě stále procházet testy nejen fyzickými, ale i psychickými. Jak si udržuješ kondici?
Psychotesty procházím pravidelně každých pět let a mimo
to před každým výjezdem do zahraničí a následně po návratu.
Fyzické testy dělám každoročně
při výročním přezkoušení z tělesné připravenosti ( 28 kliků za
30 sekund, 48 sed-lehů za 1 minutu, 300 m plavání za šest minut) a dále pak plním kontrolní
cvičení profesní způsobilosti. To
je každý rok jiné. Zpravidla shyby na hrazdě, běh na 1 kilometr,
pochod se zátěží na 20 kilometrů
atd.. Kondičku si snažím udržovat
v posilovně a doma pak s dcerou
a psem.
Myslíš, že dnešní mladí muži
by obstáli v základní vojenské
službě?
Myslím si, že obstáli, ale bylo by
to pro ně určitě těžší, než pro moji
generaci. Zvláště u fyzičky jsem
hodně skeptický.
Pokud by někdo chtěl pracovat u vojenské policie, jaké
k tomu potřebuje vzdělání?
Minimum je středoškolské vzdělání s maturitou, dále pak musí
uchazeč projít přijímacími psychotesty a testy fyzické zdatnosti. Ze
zákona je požadováno, aby uchazeč byl voják z povolání. K některým oddělením VP je podmínkou
nejméně tříletá služba v armádě.
V současné době při výběrovém řízení uspějí tři z deseti.
Mají o práci v tvém oboru
zájem i ženy?
Mají. Působí jak v praktickém
výkonu služby vojenského policisty, tak ve štábních funkcích.
Téměř třicet let pracuješ
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u armády, neuvažoval jsi někdy o jiné profesi?
Kdysi
jsem
chtěl být i policistou. A tak jsem
se v roce 1994,
po sedmi letech
v armádě, stal
policistou vojenským. Ale teď vážně, zatím jsem
o tom nikdy nepřemýšlel. Dělám
práci, kterou jsem
si vybral už jako
kluk. Ta práce mě
baví a uspokojuje. Nemůžu však
vyloučit, že někdy
v budoucnu to přijít může.
Víme, že jsi se věnoval závodně střelbě. Zúčastňuješ se
stále soutěží?
Střelba je nadále mým velkým
koníčkem. Soutěžím v obranné
střelbě z pistole a v dynamické i mířené střelbě z pušky. No a aby toho
nebylo málo, tak poslední dva roky
se věnuji brokové střelbě na asfaltové holuby v disciplíně Trap.
Blíží se Vánoce, dny, kdy
snad každý touží být se svými nejbližšími. Tobě se to asi
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ne vždy podařilo.
Byly pro tebe některé z Vánoc zcela
zvláštní?
Tak určitě byly
zvláštní vánoce v Afgánistánu, kde jsme
si k večeři sami připravovali vepřový řízek s bramborovým
salátem. Stejně tak
mají své kouzlo Vánoce v pohotovosti na
pracovišti zásahového oddělení, kde jsem
u stromečku rozdával
dárky deseti dospělým chlapům. I tak na
tyto vánoce rád vzpomínám.
Co bys vzkázal
do Babic?
Aby se dál udržovaly, rozvíjely a sbíraly tituly ze soutěží jako
je „Vesnice roku“ a „Vesnice kraje“.
Stejně tak, aby nadále „zostaly takovýma Babicama“, jaké si pamatuji z doby, kdy jsem chodil s tragačem na hrkání, v kroji na hody,
bruslit na kanál, anebo na karate
do školní tělocvičny.
Děkujeme za rozhovor a Pavlovi blahopřejeme k jeho dosavadním úspěchům a přejeme
všechno dobré.
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Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků a rok se uzavírá…

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře vánoc
a v novém roce hodně zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů
přeje redakční rada
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