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Vánoční čas

Zima je dlouhá

Zima se oděla do svátečního
bílým kožíškem zem zahřívá.
Drobná vločka polehoučku
stříbrem blýskavým tu krásu přikrývá.
Vánoční čas do domů vchází
všichni dojatě bereme jej zas,
každý rok přijde, přec není stejný
a kouzlo Vánoc je přítomno
vždy v nás.
Stromeček rozsvícený čeká
až zazní hlasu zvoneček,
pak koleda se zazpívá
a rozdá všem se dáreček.
Vánočním časem žije každý dům,
čas roku nejkrásnější běží
a venku sněží, sněží, sněží …

Den krátký, dlouhá noc,
jen malá chvilka do Vánoc.
A sem tam vločka stříbrná
z nebe k nám dolů zavítá.
Mráz okna krásně maluje –
ZIMA už pevně kraluje.
Navečer zvony začnou znít
u kamen teplo budem mít.
Po noci dlouhé bude ráno
a sněhu dosti nasypáno.
Tak vykroč každý z domu ven
shlédnout tu krásnou bílou zem.
Vánoční čas už začal nám,
Nový rok brzy přijde sám.
Štěstí a zdraví budem sobě přát
i skleničku na připití můžem dát.

Mráz kreslí

foto: J. Grebeňová
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Holé větve už zmohl mráz,
první sníh je k zemi kloní.
Zima k nám letos přišla zas
na věžích zvony zvoní.
Vánoční nálada jde krajem,
přípravy dobrot čeká Štědrý den.
Sníh možná ještě roztaje,
zima však vlétla do kraje.
Mráz je teď pánem času
na odiv kresbu umí dát,
bílý sníh podtrhuje krásu
ať v dolinách, či na horách.
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Složení zastupitelstva a rady obce Babice
Zastupitelstvo obce Babice:
Mgr. Martina Horňáková – starostka
Mgr. Miroslava Maňásková – místostarostka
Petr Obdržálek - radní
Miroslav Bezdíček - radní
Marcel Litoš – radní
Alexandr Bilík
Milan Býček
Marie Dostálková
Richard Fritscher
Pavla Juráňová
Vlastimil Kraváček
Pavlína Lukášová
Petr Macháček
Jiří Řezníček
Jaroslav Vranka

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a s ním přichází většinou i bilancování.
Ve funkci starostky jsem teprve krátce a tak hodnocení v tomto směru by bylo předčasné. Co však udělat mohu, je popřát
vám klidné a spokojené vánoční svátky, šťastné a zdařilé vykročení do nového roku, hodně štěstí a pevné zdraví.
Doufám, že se nám v duchu tohoto přání bude dařit v obci
žít po celý rok.
Mgr. Martina Horňáková, starostka
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OÚ informuje

Svoz plastů – první středa v měsíci: 7. 1., 4. 2.,
4. 3., 1. 4. Pytle na plasty dostanete výměnou
Jediné oficiální webové stránky obce Babice za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba
najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože
stránek také upozorňujeme na možnost zaregis- svoz začíná již v 7:00hod.
trovat si odběr aktuálních zpráv – důležité informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na akce.
Budete tak tyto zprávy dostávat přímo do svého
Před nadcházející zimní sezónou žádáme řie-mailu.
diče, aby si zajistili parkování mimo komunikaci,
aby tak v zimních měsících zaparkovanými vozidly nebránili úklidu komunikací a chodníků.
Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční
v sobotu 3. ledna 2015. Věříme, že i tentokrát
u vás najdou koledníci otevřené dveře a štědrou
Žádáme občany, aby vytříděný domovní oddlaň a společně tak všichni přispějeme k pomo- pad (plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejci potřebným.
nerů k tomu určených. Ostatní domovní odpad
patří do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
V měsících leden a únor 2015 bude sběrný
dvůr otevřen jen v pátek a to od 13 do 16 hod.

Dále žádáme občany, aby větší množství
plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů
v obci, ale přivezli je přímo do sběrného dvora.
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místní- Děkujeme.
ho hřbitova v době pohřbu – zejména v době
odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple,
aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli,
Došlo k přemístění kontejnerů na tříděný
případně vyčkali odjezdu smutečního vozu. odpad. V ulici Souhrady (u Zámečnictví MlDěkujeme.
čák) je kontejner na papír, oděvy a plast. Další
kontejnery jsou umístěny ve dvoře nákupního
střediska - plast, papír, sklo, oděvy.
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to
částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby
Sběr exponátů do Vesnického muzea – ponad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
kud by jste chtěli věnovat či zapůjčit věci do
této expozice, kontaktuje paní M. Šuranskou –
tel. 572 585 061.
Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků proběhne v pátek 26. prosince.
V roce 2015 pak opět každý čtvrtek v sudém
Informujeme občany, že na smuteční síni je
týdnu tj. 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4. umístěna vývěsní skříňka, do které lze vyvěsit
smuteční oznámení. Skříňka je volně přístupná.
Znovu apelujeme na majitele psů, aby při
venčení po svých psech uklízeli. Jednak je to poUzávěrka jarního čísla zpravodaje je
vinnost a také základní lidská slušnost.
23. 3. 2015.
Zima/2014
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USNESENÍ č. 1/2014
z jednání zastupitelstva obce ze dne 6. 11. 2014
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Schválilo:
1. uvolněným členem zastupitelstva bude starosta.
2. zvolení jednoho místostarosty
3. Odměny
členům
ZO:
místostarosta
9000Kč/měsíc, radní 1200Kč/měsíc, zastupitelé 300Kč/měsíc, předsedové výborů a komisí
800Kč/měsíčně a to s platností od 6. 11. 2014
4. Jednací řád ZO
II. Zvolilo:
1. Starosta:
Mgr. Horňáková Martina

2. Místostarosta: Mgr. Maňásková Miroslava
3. členové rady obce: Litoš Marcel
Bezdíček Miroslav
Obdržálek Petr
4. předseda kontrolního výboru: Mgr. Richard
Fritscher
5. členy kontrolního výboru: Býček Milan, Dostálek Milan, Juráň Vladislav, Řimák Stanislav
III. Zřídilo:
1. Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ – obci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ve výši cca 1 900tis. Kč. Podrobný poREVITALIZACE STŘEDU OBCE – obec zís- pis obnovy zahrady jsme uveřejnili v podzimkala dotaci na úpravu středu obce z Regionálního ním čísle zpravodaje.
operačního programu Střední Morava. V rámci
této akce proběhla oprava místní komunikace
Souhrady, úprava okolí křižovatky ve středu obce,
vybudování několika nových parkovacích míst
a úprava prostranství před hospodou U Jakuba,
HASIČSKÁ ZBROJNICE – v podzimních
kolem kostela, mezi kostelem a Mateřskou školou. měsících proběhly opravy této budovy. Celkovou opravou prošla střecha, bylo zatepleno zdivo a zhotovena nová fasáda. Celá akce byla hrazena z obecního rozpočtu.
Obci Babice byla Zlínským krajem v letošním roce schválena dotace ve výši 120 000 Kč
+ 28 500 Kč na výdaje spojené s činností jednotky SDH.

Investiční akce

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – i letos byla činnost
naší pečovatelské služby podpořena dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a to částkou
258 000 Kč.
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22. 11. 2014 Vítání občánků na OÚ
Slavnostně byli do života vítáni:
Matěj Stojan, Leona Šoustková, Jan Tvarůžek
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Knihovna
BÁSNÍK, ORNAMENTOLOG, MODERÁTOR
Básník Michal Čagánek, ornamentolog Laďa
Šácha a moderátor Petr Slinták vedli literární
besedu k 50. výročí vydávání časopisu Malovaný kraj. Beseda se uskutečnila 9. října v přísálí kulturního domu a našla si své posluchače.
I když je velká škoda, že jich nepřišlo víc, protože podvečer byl opravdu pestrý.
O Malovaném kraji hovořil Petr Slinták, který
byl i moderátorem setkání. Telefonicky se spojil
s redaktorem časopisu Vojtěchem Urbančíkem,
který v přímém přenosu pozdravil přítomné
a odpověděl na několik otázek. O svých klikatých životních cestách, které jej přivedly k dráze spisovatele, hovořil Michal Čagánek, rodák
z Nezdenic. V autorském čtení představil nejnovější román Zastaveno, jehož děj umístnil

Zima/2014

do oblasti moravských Kopanic. Mluvil o lásce
k rodnému kraji, kam se často vrací, o tom, co
pro něj znamená poezie, které se ve své tvorbě věnuje stejně jako próze a besedu zpestřil
zpěvem písniček, kdy se doprovodil na kytaru.
K jeho jménu bychom si mohli připsat i písničkář, neboť kromě literatury se upsal také tomuto
žánru, o čemž svědčí několik vydaných CD.
Třetím hostem byl Vladimír Šácha z Hluku.
Přestože vystudoval přírodovědu, zcela jej pohltil netradiční koníček – ornamenty. Nejenže
do hloubky studoval a studuje jejich historii, ale
sám se je naučil malovat. „Přivedla mě k tomu
moje stařenka,“ podotkl a pokračoval: „Vždycky v zimě, když nebyla práce na poli, zasedala
k malování a já jsem se z počátku jen díval a pak
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jsem ty její kresbičky také začal zkoušet.“ Ornament, který se zdá jakoby na okraji, je opravdu
cenným prvkem našeho života, jak jsme se dozvěděli i ze zajímavého vyprávění V. Šáchy. Kdo
by se chtěl dozvědět víc o tomto tématu, může si
udělat výlet do Hluku do muzea a jeho památkových Domků na Rajčovně.
Poděkování patří naší knihovnici Zoji Chodúrové, která zorganizovala nejen tuto zajímavou besedu, ale je duší celé řady akcí pořádaných knihovnou. Je jich opravdu hodně. Stačí,
když budete sledovat internetové stránky obce
nebo vývěsky v obci. Je škoda si je nechat ujít,
protože je dobré se něco nového dozvědět nebo
se jen pobavit.
Marie Dostálková

SETKÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK
Týden knihoven v Babicích zakončilo v pátek 10. října Setkání broučků a berušek. Děvčata ze
čtvrté třídy akci zahájila a pak se dlouhý průvod dětí s lampióny vydal obcí. Lampiónový průvod
byl zakončen ohňostrojem před knihovnou.
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 30. 11. 2014
Tenhle den jsem si užila, ale nesešlo se nás
moc. Jedna paní nám tam upekla 50 mafinů
a my jsme si je mohli ozdobit, jak jsme chtěli marcipánem nebo lentilkama. Holky ze sedmé
třídy nám pomáhaly vyrobit si náramky nebo
přívěsky z gumiček. Zajímavá byla taky výroba bižuterie. Potom nám četla paní spisovatelka
z Uh. Brodu Ivanka Radilová. Naše vystoupení:
„Jak ježek vyhrál sázku“ se rovněž zdařilo. Nakonec nám zatančila moje spolužačka.
Ingrid Volfová,
IV. Třída

Zima/2014
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Poděkování
Součástí akce Den pro dětskou knihu byla
i burza knížek, které nabídli občané Babic za symbolickou cenu pěti korun. Výtěžek 858,- Kč byl
částečně použit na výrobu šperku a mafinů, zbytek (658,- Kč) bude použit na další akce pro děti
v knihovně. Moc děkujeme!
Velké poděkování patří i všem pomocníkům,
bez kterých by se zábavné odpoledne s dětskou
knížkou nemohlo uskutečnit!
Mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2015 přeje
knihovnice Zoja Chodúrová

Poslední půjčovní den v tomto roce je úterý 23. prosince 2014 do 16.00 hodin.
Od 29. 12. 2014 do 4. 1. 2015 se v knihovně nepůjčuje.

Základní škola
ADAPTAČNÍ KURZ
Naši nejmladší žáci druhého stupně (šesťáci)
byli ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2014 na adaptačním
kurzu kousek za Vsetínem. Místo se jmenovalo Vsetín-Semetín, Hájenka Na Novém světě.
Krásná příroda, smíšený les, pěkné ubytování,
příjemné a vlídné prostředí.
Kurz začal brzy ráno, kdy jsme odjeli vlakem
přes Hranice na Moravě do Vsetína. Pak jsme
MHD dojeli do Semetína a v závěru jsme šli
kousek pěšky k Hájence Na Novém světě. Přivítala nás asistentka Barča, která nás ubytovala a hned vedla seznamovací část. Pak se k ní
přidala druhá asistentka Verča a začaly různé
druhy her, spolupráce v přírodě, soutěže a jiné
aktivity. Žáci se mezi sebou prostřídali v družstvech, zahráli spoustu her, komunikovali mezi
sebou a ještě k tomu byli na čerstvém vzduchu.
Vzpomenu některé aktivity: např. lanové stanoviště, lesní hra obličeje, stezka odvahy a taky
ranní rozcvička. Žáci se mezi sebou trochu víc
poznali, což bylo hlavním cílem této stmelovací
strana 10

akce. Doufáme, že se jim celý adaptační pobyt
líbil a budou na něj hezky vzpomínat. Necelé tři
dny rychle uběhly a po posledním obědě jsme
vyrazili domů.
Mgr. M. Sečen
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TURNAJ COCA COLA
V pátek 3. 10. 2014 se naši žáci zúčastnili každoročního fotbalového turnaje Coca
cola. Našimi soupeři letos byly školy z Bílovic
a Březolup. Hrálo se systémem každý s každým
a domácím Babicím se vůbec nedařilo. Bílovice vyhrály oba zápasy a zaslouženě postoupily
do dalšího kola. Naši hráči na sobě musí hodně
zapracovat, abychom příště byli všem důstojnějším soupeřem.
Mgr. M. Sečen

DRUŽINA MÁ TALENT
Ve školní družině proběhla 24. 10. 2014 soutěž - Družina má talent. Děti si dopředu připravily vystoupení z různých oborů, které pak
porotě a divákům představily. Mohli jsme tak
spatřit - tance, Kung-Fu, hry na hudební nástroje, recitování básní a zpěv. Bylo vidět, že si děti
a jejich rodiče dali moc záležet a všechna vystoupení byla velmi povedená. Tento rok bylo
velmi těžké vybrat vítěze, ale nakonec se podařilo. Každý účinkující si odnesl sladkou odměnu.
I. místo - Simona a Nela Krsičkovy, Charlotte
Omachlíková – divadlo O královnách, vílách
a princezně
II. místo - Vojta Grebík – hra na housle: Kočka leze dírou
III. místo - Robin Lajza, Šimon Müller a Laura Lajzová – Kung-Fu
Eva Bachanová
Zima/2014

PROJEKT RODILÍ MLUVČÍ DO ŠKOL
Naše základní škola se pro tento školní rok
zapojila do projektu podporovaného Evropskou
unií, který umožňuje i malým školám získat rodilého mluvčího pro výuku cizího jazyka (u nás
angličtiny). Partnery projektu jsou: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Jazyková škola Lingua Zlín a Mezinárodní jazykový
institut Most.
V říjnu byl projekt zahájen schůzkou školních koordinátorů projektu ve Zlíně v Jazykové
škole Lingua a byla naplánována výuka v jednotlivých školách, jichž se do projektu zapojilo
Zlínském kraji celkem dvacet pět.
Na naší škole začala výuka angličtiny v 6. - 9. ročníku s rodilým mluvčím 3. listopadu 2014
a bude probíhat až do konce školního roku, a to
vždy v pondělí. Rodilý mluvčí má úlohu asistenta učitele. To znamená, že učitel je v hodinách
přítomen a vede výuku obvyklým způsobem.
Rodilý mluvčí s učitelem spolupracuje a svou
přítomností přirozeně podporuje použití angličtiny při výuce.
S jazykovou školou Lingua proběhlo také jednání o využití rodilého mluvčího pro kroužek
anglické konverzace. Ze strany žáků je poměrně
velký zájem. Vzhledem k současné situaci v organizaci projektu a k nabitému harmonogramu rodilých mluvčích začne kroužek pracovat od ledna
2015 ve dvou skupinách: první - pondělí od 13:20
do 14:20 a druhá - pondělí od 14:30 do 15:30hod.
Mgr. Anna Pavlicová

JADRNIČKY
Se začátkem školního roku jsme začali pracovat na projektu Jadrničky aneb z jadrné mluvy
našich staříčků, kterým bychom chtěli navázat
na projekt obce Ze života našich staříčků. Tento
projekt se zaměřuje ne tolik na život jako spíš na
řeč, výrazy, slova již téměř zapomenutá, říkadla,
přirovnání, písničky a povídačky z dětství naší
nejstarší generace.
V říjnu začaly děti sbírat úryvky z řeči, kterou
mluvili jejich prarodiče a podařilo se jim najít
několik starších výrazů, které se už dnes tolik
nepoužívají, objevili básničky, písničky, přirovstrana 11
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nání a některá moudra starší generace. Veškeré
příspěvky budou zaznamenávány a ukládány do
počítače a po utřídění a zpracování vydány jako
sborník a také na digitálním mediu. Na realizaci
projektu jsme získali finanční podporu z Nadace Synot. Její část jsme využili na nákup přenosného nahrávacího zařízení a další plánujeme využít na tisk nasbíraného materiálu.
Cílem tohoto projektu ale není jen sběr zastaralé mluvy, ale také navázání kontaktu mezi
mladou a starší generací nejen v rodině, ale i ve
veřejné rovině. S Klubem důchodců Babice jsme
se domluvili na společných setkáních žáků s důchodci, první setkání se uskutečnilo 5. listopadu
v Kulturním domě v Babicích. Žáci zahájili setkání krátkou povídačkou s malým luštitelským
úkolem. Pak měly děti možnost popovídat si
s babičkami a dědečky osobně a zaznamenat si
některé další výrazy. Někteří ze starší generace
byli na toto setkání opravdu neuvěřitelně dobře připraveni a obohatili naši dosavadní sbírku dalšími perličkami ze slovníku svého nebo
svých prarodičů.
Všem, kteří byli zatím ochotni přispět svou
třeba i jen malou troškou do mlýna, jsme moc
vděční a děkujeme za jejich čas a ochotu.
Sbírání bude pokračovat ještě několik týdnů,
proto bychom vás rádi vyzvali k případné spolupráci a podpoře dětí při této činnosti. Domníváme se, že vánoční a zimní čas se k povídání
o starých časech přímo nabízí. Budeme rádi,
když ho tímto způsobem využijete.
Mgr. Anna Pavlicová
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NEZBEDNÁ POHÁDKA
Tak se jmenovala nová pohádka, kterou nastudovali herci Slováckého divadla v Uherském
Hradišti. Naši žáčci 1. stupně mohli zhlédnout
tuto pohádku mezi prvními, v pátek 7. 11. 2014.
Veselá pohádka plná písniček děti zaujala, líbil se jim zejména Kašpárek, líný Honza a také
peklo s čerty. Princezna je v pohádce neobvyklá, není to žádná křehotinka a před drakem ji
nezachrání udatný rytíř, ale opravdu hodně líný
Honza. Děti odcházely z divadla s úsměvem
a motivem písničky na rtech.
Mgr. Marta Gablasová
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BOBŘÍK INFORMATIKY
V pátek 14. 11. 2014 se deset žáků 5. ročníku zúčastnilo on-line soutěže „Bobřík informatiky“. Úkolem žáků bylo na počítači vyřešit
správně 12 zadaných úloh. U kategorie Mini byl
maximální počet bodů 192. Úspěšný řešitel potřeboval získat 120 bodů.
Úspěšnými řešiteli se stali následující žáci:
Bajzíková Simona
157 bodů
Kraváček Tomáš
157 bodů
Skřivánková Michaela
152 bodů
Hejdová Kristýna
142 bodů
Peterka Adam
141 bodů
Kolůchová Eliška
132 bodů
Vlachynská Terezie
129 bodů
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme
a ostatním žákům přejeme úspěch v dalších
soutěžích.
Mgr. Iveta Miklová

ŠKOLNÍ SOFTBALOVÁ LIGA

PLANETÁRIUM A TECHNICKÉ MUZEUM
V BRNĚ
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 se šestá a sedmá třída vydala autobusem na výlet do Brna. Cílem
této školní akce bylo Planetárium a Technické
muzeum. V Planetáriu jsme se podívali na film
Úsvit kosmického věku v originálním provedení. Pak jsme přejeli do Technického muzea, kde
na nás čekaly různé expozice jako např. technická herna, ulička řemesel, auta, letadla, I. světová
válka a další. Doufáme, že se žákům tahle akce
zamlouvala a hlavně, že si z ní hodně poznatků
odnesli.
Mgr. Miroslav Sečen
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V úterý 21. 10. 2014 začal nový ročník Školské
softbalové ligy. Výběr žáků ze druhého stupně odjel vlakem do kunovické sportovní haly. Ve skupině jsme za soupeře měli: ZŠ Ostrožská Nová Ves
- prohra o jeden bod a ZŠ Malenovice - výhra. Pak
jsme hráli o třetí místo a vyhráli se ZŠ Staré Město
- holky. Děkujeme klukům za předvedené výkony
a těšíme se na další turnaj v prosinci.
Softbalová liga pokračovala druhým turnajem v kunovické hale. Našim klukům se tentokrát moc nedařilo a po vítězství nad Ostrožskou
Novou Vsí, jsme prohráli další dva zápasy se ZŠ
Malenovice a ZŠ Uherský Ostroh.
Mgr. Miroslav Sečen
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BAREVNÝ TÝDEN
Jeden listopadový týden se deváťáci rozhodli
rozveselit smutný podzim barvami- uspořádali
pro své mladší kamarády „Barevný týden“. Pondělí bylo zelené, úterý černobílé. Ve středu celá
škola zrůžověla. Ve čtvrtek jsme si všichni oblékli pyžamka a přinesli oblíbené plyšáky. A na
závěr - v pátek to byly veselé a hravé puntíky,
proužky a kostičky.
Třídy šly do soutěže s velkým nasazením, nejlépe si vedla 8. třída, na 2. místě skončili sedmáci
a třetí místo obsadily děti ze 2. třídy. Do bojů se
zapojili i zaměstnanci školy, zvláště paní kuchařky.
Vítězové obdrželi sladkou odměnu, všechny třídy pak diplom. Snad se soutěž všem líbila
a budeme v této obnovené tradici pokračovat.
Mgr. S. Adamíková
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NÁVŠTĚVA V UHERSKÉM BRODĚ
V pátek 21. 11. 2014 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 obory školy. Prohlédli jsme si školní dílny,
starší budovu s kmenovými třídami a odbornými učebnami programování, moderní tělocvičnu, HI-TECH budovu s odbornými učebnami
a 3D kinem. Nejvíce žáky zaujali programovatelní roboti, 3D skener a 3D tiskárna.
Zájemci o strojírenské obory měli možnost
zapojit se do výuky a zkusit si být hodinu středoškolákem podle svých zájmů a oborů, kterým
by se chtěli věnovat. Děvčata čekala exkurze
na půdu OA v centru Uh. Brodu, kde měli také
možnost vidět středoškolskou výuku v praxi.
Učinili jsme tak jeden z mnoha kroků, které
našim žákům i jejich rodičům pomohou při rozhodování.
Mgr. Vlasta Jandásková
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9. TŘÍDA NA SŠPHZ
V UHERSKÉM HRADIŠTI
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 jsme navštívili společně s 9. třídou z Traplic Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou v Uherském
Hradišti, která každoročně pro deváťáky připravuje Zážitkové dopoledne. Žáci se formou zajímavých aktivit, které vedou samotní studenti,
letos i náš bývalý žák Lukáš Sláma, seznamují
s náplní některých studijních oborů této školy.
Ochutnali dobroty i nápoje připravené budoucími kuchaři, servírovali jim je budoucí číšnice
a barmanky, zkusili si balení vánočních dárků,
zdobili perníčky, vyráběli marcipánové ozdoby, zasoutěžili si v počítačové hře vytvořené
studenty školy, zkusili si jednoduchá zapojení
v elektrotechnických dílnách, naprogramovali robota a prakticky se seznámili se zásadami
první pomoci. Ve dvou soutěžích obsadili čtyři místa ze šesti hodnocených. 1. místo získal
Ondřej Pozzi, 2. místo René Výmola a Tomáš
Drinka, jedno třetí místo opět Ondra Pozzi.
Program byl tradičně velmi dobře připravený a žáci si odnesli spoustu nových informací
a zážitků.
Mgr. Vlasta Jandásková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Také letos navštívil základní školu i mateřskou školku důstojný Mikuláš v doprovodu půvabných andělů
a strašidelných čertů. Děti
byly podle svého celoročního chování odměněny sladkou drobností a uvedeny „do
nebe“ nebo poslány „do pekla“ a podarovány bramborou
a pomalovány uhlím. Nebe
i peklo vytvořili deváťáci ve
škole v jedné z učeben. Dopoledne bylo vydařené, užily si
nejen děti, ale také mikulášská
družina.
Mgr. S. Adamíková
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VÁNOČNÍ HVĚZDA POMÁHÁ
Stalo se již letitou předvánoční tradicí, že žáci
a zaměstnanci naší školy se každoročně zapojují
do podpory dětského hematologického oddělení
Fakultní nemocnice v Olomouci, a to koupí květiny, která je oblíbeným symbolem Vánoc - vánoční hvězdy. Jejím zakoupením udělají radost nejen
sobě, ale hlavně potřebným. Za takto získané finanční prostředky si nemocné děti mohou alespoň trošku zpříjemnit svou hospitalizaci nebo se
po jejím skončení vydat na ozdravný pobyt.
Náš letošní příspěvek bude jistě nezanedbatelný. Vždyť krásnou červenou květinu si domů
odneslo 129 žáků a zaměstnanců školy! Za organizaci celého prodeje děkujeme paní účetní
Kraváčkové a všem, kteří se do této dobročinné
akce zapojili, přejeme hodně potěšení a radosti
z krásy vánoční hvězdy. V adventní době je projev
pomoci druhým a zároveň pocit radosti z dobrého skutku obzvlášť hezkým naplněním myšlenky
vzájemného porozumění a ukázkou dobré vůle.
Mgr. Jitka Škrabalová

OLYMPIÁDA V JAZYCE ČESKÉM
V úterý 2. 12. 2014 si prověřili žáci IX. třídy své znalosti z českého jazyka ve školním kole
Olympiády v jazyce českém. Nejvyššího počtu
bodů dosáhly shodně žákyně Lenka Huťková
a Eliška Palánková, které zároveň postupují do
okresního kola, které se uskuteční 12. 2. 2015
v Uherském Hradišti.
Mgr. Marta Eibensteinerová

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Všichni žáci i zaměstnanci Základní školy Babice si Vám dovolují popřát krásné sváteční dny
a do nadcházejícího roku 2015 jen to dobré.
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Pečovatelská služba
Během celého roku se vás snažíme informovat o novinkách, které se v naší službě udály. Naším
přáním je, aby ti, kdo potřebují, věděli, že v Babicích je pečovatelská služba, na kterou se mohou
v případě potřeby obrátit. Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách. Pro
ty, kteří nemají možnost přístupu na internet, připomínáme naše kontaktní informace. Sídlíme
v Domě s pečovatelskou službou (Patnáctce) č. p. 594, kde nás najdete každý pracovní den
od 7:00 hodin do 15:30 hodin. Pokud potřebujete s něčím poradit, prosíme, abyste předem raději
zavolali, protože jsme hodně za prací v terénu. Telefonní číslo je 724 149 246.
Přejeme všem klidné Vánoce a v roce 2015 hodně zdraví a dobrých lidí kolem sebe.
Pracovnice Pečovatelské služby Babice

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Podzimní výlet na Špilberk, do okolí Brna
a projížďka lodí po Brněnské přehradě se účastníkům z řad důchodců hodně líbil. Také říjnové
setkání v Klubu důchodců bylo velice zajímavé.
Mělo příchuť jakoby nadpřirozena. O jevech,
které v nás vždycky vzbuzují zvědavost a týkajících se třeba šamanismu, poutavě vyprávěl
Mgr. Jiří Barouš, projektový manažer Baťova kanálu. Jeho přednáška se setkala s opravdu pozornými posluchači.
V listopadu přišly mezi seniory žákyně Základní školy Babice s paní učitelkou Pavlicovou, aby představily projekt Jaderničky aneb
z jadrné mluvy našich staříčků. Jeho hlavním
cílem je zachytit řeč prarodičů a zaznamenat ji
na dostupná média. Proto se děvčata poptávala přítomných na různá slova, spojení, která už
z našeho nářečí postupně mizí. Také zaznamenala několik příběhů spojených s dětskými lety
seniorů. Jedna část tohoto listopadového klubu
byla věnována procvičování paměti. Malý kurz
plný kvízů, zpestřený promítáním, připravila
Marianka Hrdinová.
Poslední setkání babického Klubu seniorů
proběhlo 4. prosince. Jako předcházející roky
byli na něj pozváni přátelé z Bzinců pod Javorinou, kterých přijelo dvacet tři. Všichni si zazpístrana 18
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vali vzájemně koledy a potěšilo je také vystoupení dětí z Kalinky.
Pro příští rok je také naplánována řada pěkných akcí. Hned v lednu – výjimečně až druhý
čtvrtek v měsíci tedy 8. ledna to bude beseda
s cestovatelkou Hankou Kolaříkovou, jedná se
také o setkání s chovatelkou psů, jedno setkání
bude věnováno povídání o Ukrajině. Tak to byl
malý výčet akcí, které mají senioři v plánu.
Přejeme, ať se jim všechno vydaří a také všem
dobrý rok 2015.
5.11.2014

5.11.2014

Vánoční 4.12.2014

Vánoční 4.12.2014

Vánoční 4.12.2014

RYBÁŘI
Plán akcí na rok 2015
Výběr sumářů
Výdej povolenek

4. 1.
08 -11:30
Babice - klubovna
10. 1.
08 -12
Uherské Hradiště
24. 1.
08 -11:30
Babice - klubovna
24. 1.
13 -18
Uherské Hradiště
14. 2.
08 -12
Uherské Hradiště
28. 2.
08 -12
Uherské Hradiště
Kroužek mladých rybářů
25. 1. zahájení 17. - 18. 4. ukončení
Lov Kormorána ve spolupráci s myslivci Únor
Dětské rybářské závody Uh.Hradiště
25.4.
Dětské rybářské závody Babice
30.5.
Rybářské závody Babice
20. - 21. 6.
Feederové závody na řece Moravě
Září
Zima/2014
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Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Prosinec v našem mysliveckém sdružení
V měsíci prosinci začíná advent a s prosincem
nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezóna a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Jak
všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným a to nejen doma, ale i v honitbě. Je třeba započít s přikrmováním zvěře a naší
prvořadou povinností je pečovat o zvěř v období
nouze. Snažíme se, aby zvěř měla dostatek krmiva
v zásypech a také doplňujeme sůl do slanisek, i když
se mi zdá, že poslední dobou se stále častěji tato sůl
ztrácí. Tímto bych chtěl poprosit občany, aby zvěři
v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží.
Časté rušení jí v zimě neprospívá. Přichází o tukové
zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu a to jistě není naším cílem.
V měsíci listopadu začala sezona honů, naše
sdružení mělo zatím jen jednu mysliveckou vycházku a tomto měsíci, kdy hlavní lovnou zvěří byla
kachna divoká. S bažantem kohoutem je to rok od
roku horší a o zajících ani nemluvě. Před každým
nahlášeným honem se na místo zahájení mysliveckého honu dostaví také příslušníci Policie české republiky, pracovníci oddělení pro zbraně a střelivo,
kdy kontrolují zbraně a taktéž požívání alkoholických nápojů před započetím a i během honu. Z mé
pozice působnosti na Krajském ředitelství PČR ve
Zlíně mohu říci, že do součastné doby nevím o případu, že by nějaké sdružení mělo problém s touto
kontrolou a mohu říci, že všichni myslivci k tomuto
přistupují odpovědně a kontroly jsou tedy zatím bez
alkoholových prohřešků a dosud neodhalily žádný
alkohol ani jiné přestupky vůči zákonu. K tomuto
bych chtěl dodat, že ještě necelý měsíc mohou lidé
v celé České republice odevzdávat beztrestně zbraně
a střelivo držené bez povolení. Zbraňová amnestie
byla na začátku června vyhlášená na celém území
České republiky z důvodu začátku platnosti novelizace zákona o zbraních. V minulých letech využily
možnosti amnestie stovky lidí. Amnestie bude trvat
až do konce tohoto roku.
Zvěře je málo a i nadále platí trend jejího úbytstrana 20

ku. Detailní porovnávání s loňskem je zatím předčasné. Obecně lze ale říct, že úlovky nejsou takové
jako dříve. Bažantů bývalo mnohem víc, úbytek
platí také pro srnčí. A zajíci? Některá sdružení je
vzhledem k nízkým stavům vůbec nestřílí. Ke stavu drobné zvěře nepřispívají monokultury na obrovských plochách, které se znovu objevují. Lány
řepky či kukuřice jsou problémem. Jednotvárná
strava zvěři nesvědčí. Chybí vojtěška, řepa a další
plodiny. Na nízkém stavu zvěře se u nás podepisují
i desítky zajíců a srnek sražených na silnicích.
Naše sdružení uskuteční ještě jednu loveckou
vycházku a to v měsíci prosinci, výsledek zatím
není znám, jelikož se uskuteční v době uzavírky
příspěvků do Babického zpravodaje. Bude to spíše
zaměřeno na škodnou zvěř a to hlavně lišku, která
na poslední myslivecké akci měla štěstí a unikla.
Tímto přeji našim členům pěkný myslivecký zážitek, lov bez nečekaných událostí s hladkým průběhem a snad i lepším výřadem ulovené zvěře.
A snad i tou kmotrou liškou. Je pravda, že lišek je
teď skoro víc než zajíců.
Na závěr bych popřál všem spoluobčanům
a také členům našeho mysliveckého sdružení,
klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí,
mnoho rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti.
Kalendárium na prosinec:
Mladí srnci shazují druhé paroží
Probíhá opožděná říje neoplodněných srn
Probíhá kamzičí říje
Probíhá chrutí divokých prasat
22.12. - Slunce vstupuje do znamení Kozoroha
v 0:02 SEČ. Začátek astronomické zimy.
Zimní slunovrat.
24.12 - Symbolická procházka honitbou, návštěva krmelců a zdobení stromků zvěři
místopředseda a jednatel
Bc.Mário Mikulka
Zima/2014
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ZAHRÁDKÁŘI
Zasněžená zahrada ulevuje zahrádkářům od
fyzické práce a umožňuje jim v klidu se zamyslet nad svými pěstitelskými úspěchy, nad pěstováním v příštím roce, nad zakoupením potřebných hnojiv, semen a sadbového materiálu.
Tuto klidnější dobu můžeme využít ke studiu literatury (zahrádkářské nakladatelství Květ v časopise Zahrádkář uvádí širokou nabídku knih,
videokazet a PC-nosičů) a k návštěvám zahrádkářských školení, kde načerpáme nové teoretické poznatky a připravíme se na novou vegetační
sezonu.
Oblastní školení je jednou z forem odborného vzdělávání Okresních odborných instruktorů Českého zahrádkářského svazuje. Je součástí
systému odborné výchovy svazu a je organizováno ve školicích střediscích Oblastního školení
(OS) ČZS. Střediska a jejich centra (příslušné
ÚS) byla zvolena podle dopravní dostupnosti
účastníků celého střediska, technického zázemí
a možnosti realizace. V současné době má ČZS
devět středisek oblastních školení. K organizaci
školení je využíváno období vegetačního klidu,
kdy je možné očekávat účast relativně největší.
Celému školicímu ročníku jsou věnovány víkendové bloky v listopadu až březnu následujícího roku (většinou soboty), výjimku tvoří Severomoravské středisko, kde celý školící cyklus
jednoho ročníku proběhne vždy intenzivně internátní formou v jednom dvoudenním víkendovém soustředění. Podle místních možností
obohacují jednotlivá střediska program OS některými dalšími formami vzdělávání - praktické
instruktáže, zájezdy, besedy s odborníky, tematické videoprogramy apod. Podle místních podmínek umožňují jednotlivá střediska přístup na
školení i ostatním členům ČZS, příp. i veřejnosti
- podmínky jsou uvedeny u programů jednotlivých školících středisek.
Leden
Podle počasí, nikoliv podle astronomů, je
leden prostředním měsícem zimy. Leden jako
Zima/2014

měsíc hlubokého vegetačního klidu dopřává
zahrádkářům ještě relativní odpočinek od intenzivní práce na zahrádce. Každý by si měl
důkladně rozmyslet, co bude následující rok na
své zahrádce pěstovat, s čím byl loni spokojen
a čemu se naopak na zahrádce nedařilo. Nejprve než začnete obcházet obchody s osivem,
prohlédněte zásoby z minulých let. Osivo si podržuje klíčivost i několik let. Např. cibule, pór,
mrkev, petržel, čekanka, salát, špenát klíčí i po
třech letech, košťálová zelenina, rajče, paprika
asi pět let a okurky a tykve až deset let. Před nákupem si můžete klíčivost vyzkoušet na malém
vzorku, pro orientaci stačí jen deset semen, ty
zanořte do vlhkého papíru na talířku a zakryjte tak, aby nevyschly. Za jeden až dva týdny na
teplém místě budete vědět, jak na tom osivo je.
Nezapomeňte na přikrmování sýkorek a dalších pěvců, kteří jsou na vaší zahrádce velkými
pomocníky v ochraně před škůdci. Pokud budete ptákům stavět krmítko, můžete využít kdejaké dřevěné zbytky, jen pamatujte na to, aby bylo
přehledné a na přehledném místě - do krmítka,
kde mají strach z napadení, ptáci chodí velmi
neradi.

Pokud hodláte podpořit početní stavy opeřenců na své zahrádce, investujte do jejich bydlení a postavte jim vhodné budky. Přes zimu na
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to bývá trochu více času. Budky lze i zakoupit
hotové pak pamatujte, že pro malé druhy sýkorek postačí vletový otvor 2,6 - 3 cm, pro rehky
černohlávky a brhlíky pak 3 - 3,5 cm. Celkové
rozměry nejsou příliš kritické, budka by měla
mít asi dvojnásobnou výšku oproti šířce a objem
kolem 2,5 - 3 litrů s otvorem v horní polovině
budky. Orientace vletového otvoru uzpůsobte spíše situaci, vyberte raději zastíněné místo
a hlavně nedávejte budky příliš blízko vedle
sebe. Doporučená vzdálenost je více než 20 m.
Pokud to počasí dovolí a je nad nulou, můžete se pustit do přehazování kompostu tak, aby
vše, co leželo na povrchu, se dostalo dovnitř
a naopak. Kompost má být alespoň metr vysoký
s rovnou plochou nahoře asi 60 - 100 cm širokou. Do přehazování se můžete pustit, i když je
slabší vrstva na povrchu zmrzlá, vzniklé hroudy
pomohou uvnitř kompostu jeho provzdušnění
a díky biologické činnosti rychle roztají. Popel
ze dřeva, které v zimě spálíte, nepoužívejte ke
hnojení záhonů přímo, je dobré jej přidat do
kompostu, nejlépe při jeho přehazování. Hotový
kompost můžete během zimy navážet na zryté
záhony, na jaře navezený kompost jen důkladnějším přehrabáním promícháte s povrchovou
vrstvou půdy a můžete sázet. Pokud máte na zahrádce pařeniště je konec ledna vhodný termín
k přípravě na novou sezonu.
Únor - poslední zimní měsíc je skutečně
chladný, někdy dokonce mrazivější než leden.
Pokud nám únorové počasí a sněhová pokrývka
dovolí, věnujeme se na ovocné zahrádce v únoru mechanické ochraně proti chorobám a škůdcům. Zaschlé a mumifikované plody je třeba ze
stromů odstranit. Pro zeleninovou část zahrádky
začínáme s předpěstováním sadby v pařeništi, či
foliáčku, a kdo tyto možnosti nemá, může začít
alespoň v malém doma u okna. Na záhony ve
folníčku se vysévají ředkvičky, raný salát, příp.
karotka. Máme-li teplý skleníček, můžeme začít s výsevem rajčat a paprik, předpěstovaných
doma za oknem. Na ošetření zimního česneku
proti houbomilce česnekové je třeba pamatovat
již v únoru, kdy se celý záhon přikryje bílou
netkanou textilií, kterou tam ponecháte až do
dubna.
strana 22

Kdo vlastní na zahrádce nějaký keř vinné
révy, začíná v únoru postupně řezat. Při řezu se
vychází ze zásady, že plodné réví je takové, které
vyrůstá z dvouletého dřeva. Proto se letorosty,
které vyrůstají ze starého dřeva odstraňují a jednoleté a dvouleté dřevo se zkracuje. Keřové růže
je možné postupně za příznivého počasí odhrnovat, namrzlé části odstřihnout a výhony zakrátit na tři až čtyři očka. Koncem měsíce je pro
udržení dobrého tvaru a plného kvetení vhodný
termín k řezu plaménků a popínavých dřevin.
Březen
Březen je klimaticky první jarní měsíc.

V březnu se též dokončuje přeroubování peckovin a v druhé polovině měsíce se začínají přeroubovávat jádroviny. Je třeba uhlídat nalévání
pupenů u broskvoní, kdy je účinné provést ošetření proti kadeřavosti. Za chladného a vlhkého
počasí je třeba ošetření v intervalech 10 - 14
dnů opakovat, používají se měďnaté přípravky.
Nezapomeňte se v této době věnovat rovněž angreštu, u kterého se minulou vegetaci vyskytlo
hnědé padlí angreštu a proveďte preventivní zásahy, tj. ostříhání a postřik před květem.
K nalákání housenek obaleče jablečného připevněte na kmeny jabloní pásy z vlnité lepenky
a nezapomeňte ani na obnovení lepových pásů
u peckovin. Po řezu révy je třeba provést vyvázání, prokypřit a přihnojit půdu u révových keřů.
Odřezané réví je možné použít do kompostu.
Pro zeleninové záhony připravíme půdu mělkým zkypřením a uhrabáním po podzimním
rytí a tam, kde půda na podzim nebyla zryta,
učiníme tak co nejdříve, kdy to stav půdy dovolí, aby se půda před urovnáním stačila slehnout.
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Ze zelenin vyséváme nejdříve kořenové - mrkev, petržel, pastinák a černý kořen, s raným
výsevem nezapomeneme příp. na mák. Oseté
záhony se doporučuje utužit širokou lopatou,
nebo lehkým válcem. Uspíšení zrání až 12 dnů
u v březnu vysazeného salátu je možné docílit
zakrytím záhonu netkanou textilií. Také s výsevem ledového salátu se začíná v březnu. Výsev
je obdobný, jako u běžného hlávkového salátu,
výhodou je odolnost vybíhání do květu a větší snášenlivost vyšších teplot. Sadbu celeru si
zahrádkáři připravují doma v teplé místnosti
a teplém pařeništi. Vysévá se nejpozději v první
polovině března do truhlíčků a po zakrytí ovlhčeným sklem semenáčky v teple do měsíce vzejdou. Při prvním pravém listu se přepichují do
teplého pařeniště 5 x 5 cm a běžně se ošetřují.
V druhé polovině měsíce se sází jarní česnek,
koncem měsíce se do volné půdy vysévá ředkvička,
vodnice, špenát a kopr. Pro pěstování raných
brambor je třeba sadbu předklíčit. Nenaraše-

né hlízy se ukládají v jedné vrstvě do bedniček
a umísťují se v světlejší místnosti, kde je teplota 12 - 14 oC. Sadba by měla do doby výsadby,
s ohledem na polohu a počasí, vytvořit klíčky
1 - 2 cm dlouhé.
Na závěr mám pro Vás, čtenáře Babického
zpravodaje, tři pranostiky na jednotlivé zimní
měsíce a ta čtvrtá je pro měsíc březen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná
škoda.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako
ráj.
Za babické zahrádkáře přeji všem čtenářům
zpravodaje radostné prožití vánočních svátků
a v dalším roce 2015 hodně osobních a pracovních úspěchů.
Za ZO ČZS Babice: Jiřina Grebeňová

FC BABICE
http://www.fcbabice.estranky.cz/
Sezóna 2014/2015 začala pro fotbalisty
FC Babice hodně hekticky. Po rezignaci předsedy klubu Zdeňka Ondryáše bylo třeba zvolit zcela nové vedení klubu. A tak se také stalo.
Na výzvu klubu, a rovněž hráčů, se stal novým
předsedou klubu Radek Chybík. Zvolen byl také
nový výkonný výbor, složený zejména z aktivních fotbalistů FC Babice, a těch dlouhodobě
nejvěrnějších členů – Emila Horníčka, Jiřího
Skřivánka či Aleše Havlíčka. Cílem nového výboru je hlavně stabilizace klubu, práce s mládeží, a celkové zlepšení podmínek pro fotbal
v Babicích, včetně lepší údržby samotného hřiště.
Cílů a práce má nové, omlazené vedení hodně.
Je třeba, za pomoci obce a dalších sponzorů, posunout úroveň babického fotbalu, jakožto jedné
z největších vesnic okolí, na zcela jinou úroveň.
Počátek snahy a první výsledky jsou vidět
již po prvním půlroce života tohoto vedení.
Nejenže výsledky klubu jsou o poznání lepZima/2014

ší ve srovnání s těmi loňskými, a to hlavně na
úrovni mládežnické, ale také v areálu kolem
hřiště se toho hodně událo. Hned několikrát se
na podzim uskutečnila tradiční brigáda členů
klubu, při níž jsme společnými silami provedli
upevnění sítí za brankami, nový nátěr zábradlí kolem hřiště, prosypání trávníku, či samozřejmý úklid v celém okolí hřiště. Na východní
straně, za hřištěm, vzniká také nová odkládací
plocha pro klubové branky a materiál, za přispění p. Martinka, kterému ještě jednou děkujeme. A právě branky jsou další novotou,
kterou si klub během podzimu připravil. Staré,
nebezpečné branky, byly nahrazeny za přispění
dotací z FAČR zcela novými. Hlavním důvodem této změny bylo zvýšení bezpečnosti při
práci s mládeží. Snad poslední novinkou je
koupě menší sekačky, po které už klub řadu let
toužil. Tato sekačka nám snad společnými silami pomůže při častějším sečení ke zkvalitnění
trávníku hřiště.
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Na začátku sezóny proběhl také nábor nové
mládeže do našeho klubu, který bychom rádi
uskutečňovali každý rok. Byli osloveni jednak
rodiče dětí z 1. třídy Základní školy, ale také
rodiče starších dětí ze školky. Touto formou bychom ještě jednou chtěli všechny opětovně vyzvat (a ne jenom rodiče dětí z výše uvedených
tříd), přihlaste vaše děti do fotbalové přípravky,
popř. žáků, a dejte jim tak možnost sportovního vyžití a kvalitní fotbalové výuky. Stačí přijít
na kterýkoliv trénink naší mládeže vedené pány
Trvajem, Novotným a Tomaštíkem, nebo se
s trenéry spojit telefonicky na čísla 728 446 887
(p. Trvaj za přípravku) a 732 619 382 (p. Tomaštík za žáky).
Co se týče výsledků jednotlivých klubů, začněme u toho nejpodstatnějšího, tedy mládeže.
Do sezóny 2014/2015 nastoupila stejně jako loni
dvě mládežnická družstva, a to přípravka (vedená trenéry Novotným a Trvajem), a žáci (trenér
Tomaštík). Oba dva týmy prokázaly od loňské
sezóny obrovské výkonnostní zlepšení, za což
vděčíme jednak tomu, že mladé ročníky dětí
o rok zestárly, ale v každém případě také poctivé
a intenzivní práci všech trenérů. Přípravka s bilancí čtyř výher, tří remíz a dvou proher po podzimní části okupují fantastické třetí místo, žáci
jsou s bilancí rovněž čtyř výher, jedné remízy
a tří porážek na průběžném pátém místě. Oběma týmům gratulujeme, a přejeme další zlepšení.
Zimní příprava je základem úspěchu, a u mládeže obzvlášť.
Raritou klubu je ženský fotbalový tým, neobvyklá to záležitost v okrese. Přestože se klub

Žáci
strana 24

může touto skutečností, stejně jako krásou našeho mančaftu, pyšnit, výsledky už tolik optimismu nepřinášejí. Ženy FC Babice, hrající
v současnosti krajský přebor zlínského kraje,
nedokázaly uhrát v podzimní části soutěže ani
bod. Na zlepšení však usilovně pracují trenéři
Petrka, Bělíček a Ondryáš, a celý klub věří, že se
na jaro prvních bodů dočkáme. A mírné zlepšení prokázal už přípravný turnaj, hraný ve Vlkoši
v listopadu. V tomto měření silných klubů obsadily naše ženy 5. místo, ale hlavně v každém
z utkání předvedly důstojnou partii, kde mnohdy rozhodovala jedna branka.
Na závěr A-tým našeho klubu. Muži FC Babice již do loňské sezóny vstupovali s jasným
cílem, vyhrabat se z nejnižší soutěže okresu,
která Babicím nesluší. Svou šanci však babičtí
prošvihli na jaře, kdy se sešla řada nepříznivých
okolností, které nakonec znamenaly druhé místo. A proto není žádným překvapením, že stejný
cíl vedení klubu vyhlásilo také v letošní sezóně. A po podzimní části se znovu zdá, že by to
mohlo vyjít. Babice, které v létě ještě více posí-

Ženy

Přípravka
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lily mančaft, hospodaří s tříbodovým náskokem
v čele soutěže, před druhým Velehradem. Je
však třeba neusnout na vavřínech, a pokračovat
v usilovné práci.
Závěrem by chtěl klub poděkovat všem sponzorům a fanouškům za vaši pomoc v roce 2014.
Obzvlášť: Obci Babice, Pomoraví Babice a.s.;
ZEND s.r.o.; Metalšrot Tlumačov a.s.; SUKOV
s.r.o.; Drcení-třídění Jiří Martinek, Rostislavu
Mikoškovi, Pavlu a Miroslavu Škrabalovým,
Hospůdce na hřišti a Restauraci Fialka.
za FC BABICE - Martin Harásek

Muži

Sport a kultura
4. 10. 2014 Podzimní cyklovýlet
Najeto bylo 75 km a za slunečného počasí se
V sobotu proběhl jako každoročně podzimní cyklovýlet, který uzavřel cyklistickou sezonu akce zúčastnilo jedenáct cyklistů.
2014. Termín jsme načasovali schválně týden
před oficiálním uzavřením cyklostezek v Uherském Hradišti, aby i babičáci se mohli zúčastnit
této události. Trasa byla tentokrát naplánována
tak, abychom projeli čerstvě otevřenou cyklostezkou mezi Otrokovicemi a Kvasicemi.
Cyklotrasa tedy vypadala takto:
Babice - Otrokovice - Kroměříž - Chropyně
a zpět přes Hulín - Tlumačov - Otrokovice a Babice.

28. 10. 2014 Turnaj ve stolním tenise
V úterý proběhl na kulturním domě v Babicích turnaj ve stolním tenise. Opět jsme mohli přivítat i naše kamarády z Bzinců pod Javorinou. Celkem se turnaje zúčastnilo 13 hráčů
včetně pěti ze Slovenska. Hrálo se systémem
každý s každým a opět se potvrdila převaha kluků z Bzinců. Z prvních pěti míst obsadili čtyři
místa, ale to nám všem vůbec nevadilo, protože
se za ty roky, co se utkáváme, vytvořila skvělá
parta lidí, kteří si vždycky mají co říct a po turnaji vždy ještě nějakou hodinu posedíme. Myslím, že tenhle turnaj byl výborným zakončením
sportovní komise, která fungovala čtyři roky,
a touto cestou bych ještě rád všem členům koZima/2014
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mise poděkoval za jejich odvedenou práci. Zároveň bych poděkoval starostovi Milovi Maňáskovi za to, že nás vždy podporoval a měl velký
zájem, aby se v Babicích sport rozvíjel.
Výsledky:
1. místo:
Miloš Podhradský (Bzince pod Javorinou)
2. místo:
Zdeněk Urbančík (Babice)
3. místo:
Jozef Slanina (Bzince pod Javorinou)
L. Salvet

Ohlédnutí za výstavou
Od 23. října do 14. listopadu trvala výstava
věnovaná panu Fabiánu Valentovi. Setkala se
poměrně s velkým zájmem nejen při jejím otevření, ale i v celém průběhu, kdy bylo možné se
na ni do vestibulu kulturního domu přijít podívat. S nápadem uspořádat výstavu přišel Tomáš Mlčák, který byl také tím, kdo se pustil do
shromažďování fotografií, zajištění jejich kopií
a výslednou instalaci. Patří mu za to poděkování
a oceněním je jistě i vyjádření uznání od bývalých zaměstnanců firmy Stavebního strojírenství, kteří nešetřili chválou nad tím, že se mohli
sejít a povzpomínat nad fotografiemi. V mnoha
případech opravdu hodně starými. Poděkování patří také firmě Mlčák, která byla hlavním
sponzorem výstavy.
Výstavka nebyla jen o fotografiích. Přípravná
setkávání byla plná povídání o samotném panu
Valentovi, výrobě, lidech. Každý něčím přispěl.
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Samozřejmě velkou oporou při této akci byla
rodina Fabiána Valenty. Jeho dcery ochotně dodaly řadu materiálů a dobře se s nimi povídalo.
Všem děkujeme za nadšení a pocit, že lidé mají
k sobě stále blízko.
Pro ty, kteří se výstavy nemohli zúčastnit,
přinášíme jednu ze vzpomínek.
Vzpomínání na tatínka
O vzpomínky na pana Fabiána Valentu jsme
se podělili také s jeho dcerami Ludmilou Obdržálkovou a Mirkou Abrahámovou. Starší
z nich, Ludmila, jich měla opravdu hodně, protože počátky jeho podnikání si pamatovala, neboť je prožívala v době, kdy jí bylo kolem dvaceti let. „Náš tatínek byl společenský člověk, veselý
a někdy dovedl bavit celou velkou společnost.
Možná i díky této vlastnosti si dokázal získat
lidi,“ začíná vyprávění paní Ludmila. Dozvěděli
jsme se, že pan Valenta se od mládí zapojoval
do činnosti Sokola, hasičů a byl také divadelním
ochotníkem. Blízko měl k písničkám a tancování a v roce 1925 byl na hodech prvním babickým stárkem. Jeho nejmilejší písničkou byla
Když jsem já k vám chodíval. Paní Obdržálková pokračuje: „Kovářství jsme měli v rodině
a dědilo se z pokolení na pokolení. Kovářem byl
nejen tatínek, ale i můj stařeček a prastařeček,“
a dodává: „Tatínek měl navíc tu schopnost, že
prakticky všechno, co se mu dostalo do ruky, mu
Zima/2014
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do ní také pasovalo. Byl vyloženě technický typ
a také člověk, který dokázal dobře zvládat nejen
své řemeslo, ale také zabrousit do jiných. Když
se ve čtyřicátých letech rodiče rozhodli, že si
postaví nový dům, celý jej sám navrhl. Svůj náčrt předal projektantovi, který jej pak zpracoval
pro stavaře. Nu a svou první kovárnu, která byla
v místech vedle Kolářového, si postavil vlastníma rukama. Pamatuji si, že byla celá z bílých cihel. Ráda jsem za ním chodívala a sledovala jej
při práci. Ať už to byla ta typicky kovářská, která
zahrnovala například vyrobení podkov a okování koní či krav (krávy používali malozemědělci
při polních pracích). Postupně k tomu přibývalo
další. Zhotovení zemědělského nářadí – brány,
pluhy nebo úplně něco netypického. Velice zajímavá byla například výroba vozů platoňáků,
které byly oblíbené pro svou lehkost při jízdě,
protože byly na pneumatikách. Používali je nejen babičtí sedláci (Maňáskovi – od současného
starosty, Gabrielovi, Škrabalovi …), ale také si jej
objednala například mlékárna ve Zdounkách na
rozvoz mléka. Práce měl stále dost.“ Proto bylo
třeba přijmout zaměstnance. Pan Valenta na to
šel chytře. Věděl, že pokud dá možnost vyučení
kovářskému řemeslu mladým, může je vychovávat od začátku a předat jim co nejvíc ze svých
dovedností. O tom, že byl pokrokový, svědčí, že
v jednom roce dal inzerát do novin vycházejících v Roudnici nad Labem. Na základě něj se
přihlásili hned tři chlapci do učení. Tak se do
Babic dostal například Karel Němec. Tehdy se
jej pan Valenta zeptal: „Chlapče a ty chceš být
opravdu kovářem?“ Měl trošku obavy, protože
mladý Karel byl postavou velice drobný. Ale měl
velké odhodlání a pan Valenta měl také v tomto případě dobrý odhad na lidi a vyplatilo se, že
mu dal šanci, neboť Karel byl šikovný a později,
když se pracovalo ve firmě na soustruzích, jen
stačilo, když Karel viděl práci na tomto stroji
a hned ji uměl. Jedním z posledních učňů, který
prošel školou pana Valenty a u Valentů i bydlel,
byl František Novotný původem z Krhova. Ten
dostal typ od svého bratrance, který měl doporučení zase od někoho jiného – i tak se šířilo
jméno Valenta a důležité je, že mělo dobrý zvuk.
V roce 1941 měla firma už kolem deseti zaZima/2014

městnanců: čtyři učně, dva tovaryše a ostatní
již vyučené. Valentovi připravili pro učně dobré zázemí: těm, kteří byli z daleka, poskytovali
ubytování v malé ubytovně, která bývala v sousedství Mrázového. Samozřejmostí bylo, že se
pro ně vařilo (snídaně, svačiny, obědy, večeře)
a pralo. Při jídle sedávala Valentova rodina
u jednoho velkého stolu spolu s nimi. Někdy se
sešlo i jedenáct lidí. „Starost o toto všechno přebrala maminka,“ vzpomíná paní Obdržálková
a pokračuje: „Protože to už bylo hodně práce,
bylo třeba najmout pomocnici. Třeba jen takové
praní pracovních šatů si vyžadovalo svoje. Při
práci v kovárně se chlapci řádně ušpinili a tak se
muselo prádlo jeden den namočit, druhý kartáčem vydrhnout a teprve potom se pralo v pračce.
Nejdříve jsme měli pračku ruční, ale pak jsme si
pořídili (jako první v Babicích) elektrickou. Pamatuji si, že měla název Zkrat.“ I toto svědčí, že
pan Fabián Valenta šel vždycky s dobou.
Kovář na vesnici míval ještě jednu nepsanou
funkci. Většina z nich rozuměla dobře dobytku, výjimkou nebyl ani pan Valenta. Často se
stávalo, že jej hospodáři přizvali na pomoc při
telení krav, obtížných porodech u klisen apod..
Zajímavé bylo rovněž období, kdy mimo výrobu prodával výrobky Sigmy Lutín – čerpadlové
pumpy a nebo zařizoval lidem první vodárny.
Samozřejmostí byla výroba napáječek pro dobytek, které šly opravdu dobře na odbyt a ulehčovaly mnoha zemědělcům (nejen v Babicích)
práci při chovu dobytka. Jedno období se u něj
vyráběly pily cirkulárky, kalová čerpadla a oje-
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dinělé bylo, když si pan Valenta vyrobil dokonce
nákladní přívěs za auto. To už byl na penzi. Stejný ještě zhotovil i pro několik známých. A jeden
z nich, který byl určen pro pana Jana Slančíka
z Kudlovic, je dodnes funkční.
O panu Fabiánovi Valentovi by se dalo hodně psát, protože navíc byl člověkem oblíbeným
a to v každém období svého života. Když si

v době, kdy byl v důchodě, zařídil malou dílničku ve dvoře, chodívalo za ním hodně lidí. Přišli s nějakou opravou, ať už to bylo jízdní kolo,
něco přikovat, přibrousit nebo jen i třeba zalepit starý hrnec. Ale hlavním důvodem návštěvy
bylo zajít si povykládat za člověkem, který měl
každému co říct.
Marie Dostálková

Ocenění
Tradiční výrobek Slovácka – tento projekt 1. Místní subjekt
Výrobcem je fyzická či právnická osoba s provozovnou
vznikl v roce 2008 jako projekt Regionu Slona
území Slovácka vymezeném hranicemi katastrů obcí
vácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
2. Jedinečnost spojená s regionem
a Městského informačního centra. Cílem tohoto
Výrobek nebo služba musí být jedinečný ve svém vztahu
projektu je především rozvoj drobné řemeslné
ke Slovácku
výroby, udržování lidových tradic a technoloa) Produkty charakteristické pro oblast Slovácka
Produkty, které vycházejí z tradiční řemeslné výroby regických postupů našich předků. V rámci tohoto
gionu a výrobky tradičních rukodělných hodnot, které
projektu byla zaregistrována ochranná známka
zde zdomácněly.
„Tradiční výrobek Slovácka“, která zaručuje přeb) Výjimečná kvalita – výrobek dobře reprezentující redevším precizní rukodělnou práci. V současné
gion
době je padesát šest nositelů ochranné známky
Produkt svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region v rámci celé české re„Tradiční výrobek Slovácka“. Jejich řady rozšířipubliky nebo v zahraničí.
la i paní Jarmila Kraváčková, která dne 15. 11.
c) Existence výrobku, výrobní technologie, výrobce na
2014 v uherskohradišťské Redutě přebrala certiúzemí Slovácka
fikát za výrobu krojového vyšívání.
Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu
Výběr výrobců probíhá ve spolupráci s hlavními
výrobku, výrobní technologie nebo firmy.
partnery projektu – Slováckým muzeem v Uherd) Využití místních surovin
Produkt je vyroben alespoň částečně z místních surovin,
ském Hradišti a Národním ústavem lidové kultury
tedy ze surovin pocházejících z území Slovácka
ve Strážnici. Výrobci a jejich výrobky musí splnit
e) Ruční / řemeslná práce
přísná hodnotící kritéria stanovená podmínkami
Produkt je vyráběn alespoň částečně ručně.
pro udělení známky. Musí naplňovat podmínky 3. Zaručení standardu výroby a kvality
jedinečnosti a vztahu k regionu, tzn.:
Výrobce se zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy
pro daný provoz
4. Šetrnost k životnímu prostředí
Výrobce při své činnosti nepoškozuje životní prostředí
ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními
předpisy a podle svých možností dodržuje zásady šetrnosti
vůči životnímu prostředí.

Ze života našich stařečků 18.6.
strana 28

Právo užívat ochrannou
známku je uděleno výrobcům na dva roky. Po dvou
letech lze požádat o její obnovení. Ochranná známka
je nepřenosná a neprodejná.
Zima/2014

Babický zpravodaj

PLÁNOVANÉ AKCE PROSINEC 2014
10. 12. – 31. 1. 2015 Energetické obrázky Dany Cablíkové – prodejní výstava v místní knihovně
26. 12.
Štěpánská zábava
31. 12.
Půlnoční setkání tentokrát s ohňostrojem na hřišti

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2015
Leden
3. 1.
8. 1.
Únor
5. 2.
21. 2.
28. 2.
1. 3.
5. 3.
9. – 13. 3.
21. 3.
27. 3.
29. 3.
2. 4.
25. 4.
30. 4.
7. 5.
10. 5.
30. 5.
4. 6.
20. – 21. 6.
15. 8.
29. 8.
Září
3. 9.
12. 9.
19. 9.
1. 10.
5. – 11. 10.
17. – 18. 10.
5. 11.
28. 11.
29. 11.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 1.
Zima/2014

Energetické obrázky Dany Cablíkové – prodejní výstava v místní knihovně
Tříkrálová sbírka
Klub důchodců – cestopisná beseda VANUATU – sen z Tichomoří
Lov kormorána ve spolupráci s myslivci
Klub důchodců
Ples SRPDŠ
V. Krojový ples
Dětský karneval
Klub důchodců
Prázdninové hraní v knihovně
Dětský bazárek - 8:30 – 12:00 hod., KD
Noc s Andersenem
Velikonoční dílničky
Klub důchodců
Dětské rybářské závody v Uherském Hradišti
Stavění máje
Klub důchodců
Den matek
Dětské rybářské závody v Babicích
Klub důchodců
Rybářské závody v Babicích
Burza krojů
Setkání ročníku 1944
PODROBNÉ INFORMACE,
Feederové závody na řece Moravě
POPŘÍPADĚ ZMĚNY
Klub důchodců
Slavnosti vína v Uherském Hradišti
SLEDUJTE V OBECNÍCH
Dětský bazárek - 8:30 – 12:00 hod., KD
VITRÍNKÁCH,
Klub důchodců
Týden knihoven
NA NÁSTĚNCE
Slovácké hody s právem
Klub důchodců
VE VESTIBULU KD
Vepřové hody Na Mýtince
nebo na www.babice.eu
Den pro dětskou knihu
Klub důchodců
Vánoční koncert
Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou pro děti
Štěpánská zábava
Půlnoční setkání před OÚ
Pustevny - lyžařský zájezd
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BABIČTÍ (28)
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 nebo žijí. Určitě budeme překvapeni, kolik
zajímavých osudů se k nim váže..

MARIE KRAVÁČKOVÁ
Možná jste měli také
možnost vidět na několika setkáních, která
byla věnovaná krojům,
paní Marii Kraváčkovou, která se tam
představila krojovými
výšivkami, jež vznikají pod jejíma rukama.
Je tedy další babickou
krojovou vyšívačkou.
A protože je jich jen
málo, jistě by bylo škoda neudělat rozhovor i s ní.
Marie Kraváčková se do Babic přivdala z Ostrožské Nové Vsi před třiceti roky. Dětí školou povinné a jejich rodiče ji jistě znají z naší školy, kde
roky vaří ve školní kuchyni.
Přestože vaření je také jejím velkým koníčkem,
vyšívání je něco, co ji dovede uklidnit, nutit k zahloubání, pohladit po duši. Dostala se k němu
trochu z nutnosti, jak nám vysvětlila: „Když chtěl
strana 30

jít starší syn poprvé na hody v kroji, museli jsme
jej celý začít pořizovat. Vyšívat jsem uměla, ale
nikdy mě ani nenapadlo, že bych se pustila do
toho krojového. Tehdejší kolegyně v práci Jarka Hofírková, která je dělá, mně dodala odvahy
a hlavně byla mojí první učitelkou. Jsem vděčná
za její trpělivost a hlavně ochotu, se kterou mně
nezištně předala své zkušenosti.“ Většinu vzorků,
které dodnes používá, má právě od paní Hofírkové. Jinak se řídí přáním zákazníků, pro které právě vyšívání zhotovuje. Někteří si řeknou přesně
a přinesou i předlohu, jiným poradí, jaké je pro
jejich region tím pravým. Říká: „Stále se mám co
učit. A těší mě, když na techniku přijdu sama, jen
podle předlohy. Nedávno jsem se trápila nad jedním vyšíváním, kdy jsem neměla žádnou radu.
Po několika pokusech se mně začal objevovat pod
rukama vzor, který byl tím pravým. To jsem měla
opravdu radost.“ Občas zajde na povykládání
také za paní Olgou Slukovou (Gablasovou), která
žije na Slovensku a do rodných Babic často přijíždí. „Paní Olinka mně ukázala několik vyšívání,
které má po své mamince, takže jsou ze začátku
Zima/2014
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minulého století. I ona je takovou mojí učitelkou,
protože sama se vyšívání věnovala. Takže probereme techniky tehdejších vzorů, srovnáme s těmi
dnešními, postěžujeme si na to, jak je obtížné sehnat dobrý materiál pro vyšívání, ale hlavně jsou
to milé chvíle, kdy si člověk uvědomí, jak je důležité se zastavit v tomto uspěchaném čase a myslet i na věci obyčejné.“ Zastavením, které přináší
zklidnění, jsou pro ni i další ruční práce. Hlavně
pletení pro miminka. Je to i taková charitativní
činnost, protože většina z upletených čepiček,
ponožek, svetříků putuje do nemocnic na novorozenecká oddělení. Tuto chvályhodnou činnost
zprostředkovávají Jana Drdová a Pavlína Fajtlová,
které na těchto pracovištích pracují. Do pletení se
zapojila i další spolupracovnice Marie Kraváčkové (Olga Petrášková), a tak každou chvíli připraví
nadýchané balíčky s obsahem, který pomáhá zahřát miminka v jejich prvních dnech života.
Marie sama od doby, kdy s vyšíváním začínala, což je před čtrnácti roky, vytvořila už řadu
různých vyšívání. Pro syna Petra, který tancoval
v Kalině, má hned tři, což viděla jako výhodu
v tom, že na vystoupení si mohla dovolit nachystat tři košile na převlékání. Samozřejmostí
je rovněž vyžehlení košil. „Jsem ráda, že jsem se
k ručním pracím dostala a doporučovala bych
také dnešním dětem, aby se naučily aspoň zákla-

dy šití. Všímám si, že často opravdu neumí přišít ani knoflík. Jakoby se podceňovala manuální
práce, což mě docela mrzí. Ono žít jen na počítači přece nemůže být tím pravým,“ posteskne si.
Dozvěděli jsme se, že občas je potíž se sháněním
materiálu pro krojové vyšívání. Pokud má možnost, raději jej nakoupí do zásoby, protože někdy
se stává, že je na trhu dostatek bavlnek v barvě
rezavé, pak zase nadbytek žluté. Je pravda, že na
internetu je nabídka větší, jenže ono je třeba vidět
barvy ve skutečnosti a také si osahat kvalitu přízí.
Protože jsme rozhovor dělali už v čase předvánočním, přišla řeč i na tyto svátky. „Teď pracuji
na pětidílném dívčím vyšívání, které bych měla
mít hotové právě do Vánoc. A pak už se těším na
pečení cukroví, které provoní dům a navodí sváteční atmosféru. Také navštívím jarmarky, které
mám ráda, protože tam mohu obdivovat a ujistit
se, že je ještě dost šikovných lidí, co umí vytvořit
tolik krásných věcí. Nu a mezi svátky určitě sednu k pletení, abych udělala radost nejen rodičům
malých dětí, ale i sobě.“
Je vidět, že paní Marie Kraváčková neumí zahálet a že dokáže žít i malými věci, které ve skutečnosti mají velký smysl. Tak přejeme, ať se jí
daří.
Marie Dostálková

ZOJA CHODÚROVÁ

naše knihovnice Zoja Chodúrová. Zašla jsem
za ní popovídat si nejen o jejím povolání, ale
také o věcech dalších.
Zoja nastoupila do babické knihovny v roce
1983. Tehdy se půjčovalo v budově nynějšího
Hostince U Jakuba, která patřila obci. Zajímavostí je, že právě Babice měly, jako jedna z mála
obcí, profesionální knihovnu, a to od roku 1981.
Do té doby se o knihovny u nás staraly vždy
dobrovolné knihovnice. Zoja přešla z hradišťské
okresní knihovny (dnešní knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana), kde pracovala v oddělení
katalogizace. V Babicích se starala mimo naši
knihovnu také o ty v okolních obcích, které pod
ni spadaly. Byly to: Huštěnovice, Kudlovice,
Jankovice, Sušice, Traplice, Košíky, Jalubí. Zna-

V neděli 30. listopadu jsem se byla podívat
na Den pro dětskou knihu, který se uskutečnil
v prostorách knihovny a přísálí kulturního
domu. Pro děti i celé rodiny bylo připraveno
zábavné odpoledne s dětskou knihou. Obohacením bylo autorské čtení spisovatelky Ivanky
Radilové, která četla z několika svých děl. Líbilo se také vtipné vystoupení dětí z dramatického kroužku babické základní školy pod
vedením paní učitelky Blanky Vrankové. Po té
si děti mohly číst, hrát, malovat, půjčit nebo
koupit knížku, vyrobit si dárek z korálků či gumiček, nazdobit a sníst cukrářské mufiny. Tato
akce byla jednou z celé řady, které organizuje
Zima/2014
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menalo to nakupovat knihy i pro tyto knihovny
a dále je zpracovávat (obalit, zapsat do přírůstkového seznamu, vydat katalogizační lístek). Pomáhala nejen s přípravou souborů nových knížek, ale pravidelně i při revizích, přeznačování
literatury, stěhování knihoven. Samozřejmostí
bylo také organizování besed a tak prakticky
znala nejen všechny okolní knihovnice, ale
i velkou část čtenářů. Tuto práci vykonávala do
roku 2003, od kdy byla zaměstnána pod obcí
jako knihovnice a také pracovnice, která má na
starosti řadu dalších věcí spojených s kulturou
v obci. Mimo jiné propagaci akcí, jejich fotografování, zpravodaj.
Zoja se narodila na Slovensku, ale od šesti
let vyrůstala v Prostějově. Její cesta k profesi
knihovnice nebyla přímočará. Čtení sice patřilo vždycky k jejím velkým koníčkům, ale
přesto si přála být učitelkou v mateřské škole.
V tom jí zabránilo, že nehrála na žádný hudební nástroj, což bylo podmínkou přijetí na
střední pedagogickou školu. Tehdy jí poradila
jedna ze známých, ať zkusí jít na knihovnickou
školu, když má tak ráda literaturu. „S odstupem času to hodnotím jako dobré rozhodnutí,“ vzpomíná Zoja a pokračuje: „Jediná škola
tohoto typu byla na Moravě v Brně. Takže tam
jsem čtyři roky studovala. Má první práce byla
pak v okresní knihovně v Olomouci, kde jsem
postupně přešla do
dětského oddělení.
Tady jsem nějakou
dobu
pracovala
jako vedoucí.“
Bez čtení si život
nedovede představit. Prakticky každou novou knihu,
kterou zařazuje, se
snaží projít. Jejímu
srdci je nejbližší
literatura od současných
českých
autorek. „Zvuk slunečních hodin, knihu, kterou napsala
Hana Andronikostrana 32

va, jsem četla několikrát,“ přibližuje Zoja svou
nejoblíbenější knížku a pokračuje: „Je mně
blízká tím, že je částečně z našeho kraje a také
strhujícím příběhem zasazeným do nelehkého
období historie naší země.“ Sama je ráda, že
čtenářů je v knihovně stále dost, i když vysledovala, že pravidelně ubývají po čtvrté třídě.
Ale často se po letech vrací coby rodiče, kdy
přivedou své ratolesti. Silnou skupinu tvoří
čtenáři nad padesát let. „Asi je to věk, kdy už
mají víc času na sebe,“ konstatuje knihovnice.
„Hodně návštěvníků, kteří za mnou přichází,
potřebuje i další služby, jako třeba podívat se
na internet, okopírovat doklady, dokumenty.
I toto se v knihovně poskytuje,“ přibližuje další práci, kterou se zabývá. Kdo sleduje akce,
které v Babicích probíhají, všimne si, že řada
z nich je právě spojena s knihovnou. Ať už jsou
to tradiční, mezi které patří hlavně „Pasování
čtenářů“. Je určeno prvňáčkům, z nichž se stávají po několika knihovnických lekcích malí
čtenáři. Známou je rovněž každoroční „Noc
s Andersenem.“ Tato akce se nese vždycky v jiném duchu a zapojuje se do ní mnoho zájemců
a hlavně dobrovolníků, kteří knihovnici pomáhají. „Bez nich bych nemohla řadu programů
pořádat, tak moc děkuji za nezištnou pomoc
a hlavně zapálení, které je hodně důležité,“
vzkazuje Zoja svým pomocníkům.
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Naše knihovnice obdržela za svou činnost
již několik ocenění. V roce 2004 to byl diplom
za vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice
roku 2004 Zlínského kraje.
Významným bylo Ocenění za rozvoj knihovnických služeb v soutěži Knihovna roku 2004,
které převzala v Praze. Tím posledním je zvláštní uznání za dlouhodobou vynikající práci a za-

pojení do kulturního a společenského dění obce.
Toto obdržela v říjnu letošního roku od Zlínského
kraje. Je i takovým dárkem k jejímu prosincovému životnímu jubileu. Také my přejeme knihovnici Zoji Chodúrové, aby ji stále bavilo všechno,
co dělá (mimochodem je vášnivou cestovatelkou
a cyklistkou) a také děkujeme za práci, do které
dává kus srdce.
Marie Dostálková

Poznáváme lidové tradice u našich partnerů i u nás
Projekt „Poznáváme lidové tradice u našich
partnerů i u nás“ je už třetím mikroprojektem,
který obec Babice realizuje s obcí Bzince pod Javorinou s podporou Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty.
Tentokrát je projekt zaměřený na seznámení
se s lidovými tradicemi, rozšiřování poznatků
o babických a bzineckých krojích a jejich ukázky při tradičních i nových akcích v obou obcích.
Prvním setkáním konaným 18. června na
Mýtince byl projektový den „Ze života našich
stařečků“ určený pro žáky devátých tříd z Babic a Bzinců. V průběhu dopoledne Jarmila
Kraváčková, Jana Burešová a František Kovařík předvedli výrobu a údržbu krojových součástek. O krojích dětem popovídala etnografka
PhDr. Ludmila Tarcalová a František Maňásek
je provedl expozicí zemědělských strojů, které naši předkové používali. Na závěr si děvčata
měla možnost vyzkoušet vázání tureckého šátku
a chlapci verbuňk. Marie Kročová a další ženy
z klubu seniorů připravily ukázky tradičních jídel

Ze života našich stařečků 18.6.
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a tak děti mohly okusit, jak chutnají báleše, metyja, šlíšky se zelím a trnková máčka s uzeným.
V červenci se v rámci kulturního léta v Bzincích uskutečnil koncert Stříbrňanky a babická chasa zatančila moravskou besedu, kterou
tradičně nacvičuje pro krojový ples v Babicích
i v dalších obcích.
6. září folklórní soubor Kalina a cimbálová
muzika Rováš vystoupili v kulturním programu
u příležitosti Dne obce Bzince pod Javorinou.
Tam jsme také spolu s přáteli z Bzinců předvedli
krojovou přehlídku.

Klub důchodců vánoční 4.12

Eště byly štyry týdně do hodů 21.9.
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Předposlední akce se konala v neděli 21. září
v areálu muzea na Mýtince pod názvem „Eště
byly štyry týdně do hodů“. Zatančili a zazpívali děti z Kalinky, tanečníci Kaliny a cimbálová
muzika Rováš. Při krojové přehlídce jsme ukázali tři vývojové fáze babického kroje – současnou podobu slavnostního kroje, kroj z období
30. let 20. století a ukázku, jak vypadal kroj na
přelomu 19. a 20. století. Program doplnily ženy
z pěveckého souboru Klenotnica z Bzinců, které
také popovídaly o bzineckém kroji. K příjem-

né atmosféře nedělního odpoledne přispěl opět
klub důchodců s výbornými tradičními jídly
našich předků.
Posledním setkáním byl vánoční jarmark, pro
který si folklórní soubory z obou obcí připravily
program o zvycích spojených s předvánočním
a vánočním obdobím. V rámci projektu vznikají
také informační panely o babickém a bzineckém
kroji, které si mohou občané prohlédnout v muzeu na Mýtince i při kulturních akcí.
Mgr. Miroslava Maňásková

Tříkrálová sbírka
proběhne v Babicích
v sobotu 3. 1. 2015
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Dětská přání
Obloha mléčná, vločky tancují
svůj první valčík po obloze.
Hvězdy se vzdálily, letním dnům
už dávno daly vale.
Zima svůj příchod mrazíkem hlásí
celou krajinu světlem spasí.
V dáli se lesknou vánoční svátky –
rolničky cinkají, že již jsou zpátky.
Štědrý večer nezadržitelně se blíží
rozradostnělí lidé vánoční náladu šíří.
Zazvoní zvoneček, oznámí radost v dětských tvářích –
vždyť vánoční svátky jsou o dětských přáních.

Redakční rada přeje příjemné
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2015
pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
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18. - 19. 10. 2014 Slovácké hody s právem

29. 11. 2014 Vepřové hody v Muzeu myslivců a pytláků

6. 12. 2014 Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

6. 12. 2014 Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou. V programu vystoupila Kalinka, Kalina
a soubor Klenotnica z Bzinců pod Javorinou.
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