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Krátce z obsahu
OÚ upozorňuje
Investiční akce
Pečovatelská služba
Knihovna
ZŠ
Stalo se
Spolky
Vzpomínky
Sport a kultura

Jaro je tu zas
Čas plyne rychle,
den za dnem ubíhá.
Než člověk se nadá,
zima je pryč.
Zamkla dveře za sebou
a Jaru vzala klíč.
Letošní zima s námi si pohrála,
jen na chvíli s mrazem
a bílým šatem se vystrojila.
Odešla v dál
kam ptáci k teplu odletěli.
Sluníčko začlo hřát
s paprsky svými bude si pohrávat.
První květiny na lukách se objeví,
ptáci všem písně z rána zapějí.
Hospodář do země osev vloží –
deštíček jarní dá mu růst.
Tak každý rok to chodí
co je stvořen svět
a bude dále mnoho a mnoho let.
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Obecní úřad
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.

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

Upozorňujeme na uzavírku silnice I/55 ve dnech Svoz plastů – první středa v měsíci: 6. 4., 4. 5., 1. 6.
7. - 8. 5. 2016 z důvodu konání XIV. ročníku závodu Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné.
historických silničních motocyklů Slovácký okruh. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná již
MUDr. Bychler upozorňuje na trvalou změnu pra- v 7:00hod.
covní doby.
Ve čtvrtek ordinuje od 6:30 do 10:30hod.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
(plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu je k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří
520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to část- do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
ka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby nad Dále žádáme občany, aby větší množství
70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů
v obci, ale přivezli je přímo do sběrného dvoSvoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek ra. Děkujeme.
v lichý týden tj. 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5.,
26. 5., 9. 6., 23. 6.
Sběr exponátů do Vesnického muzea – pokud
chcete věnovat či zapůjčit věci do této expozice
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 14. 4. 2016 kontaktuje paní M. Šuranskou – tel. 572 585 061.
v době od 16 do 17hod. a 5. 10. 2016 v době od
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 15. 6. 2016.
17:15 do 18:15hod. ve sběrném dvoře.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Žlutý kontejner na plasty
Modrý kontejner na papír
ANO - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET ANO - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Bublinpřípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
ků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
vnitřku.
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren NE - uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
sem vhazujeme v menších kusech.
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už naNE - mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
dále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezopravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
pečných látek, podlahové krytiny či novodurové
do popelnice
trubky
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Zelený kontejner na sklo
ANO - jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
NE - keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
BIOODPAD
k ukládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové
zelené kontejnery, které jsou od jara do podzimu rozmístěny u Krájanky, na Dolních Ceronech,
u přejezdu k Hamé, v Chaloupkách.
ANO - tráva, květiny, bioodpad ze zahrádky, bioodpad z domácností
NE - větve, kořeny stromů a keřů
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce
2016 v České republice systém zpětného odběru
a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může
díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na
13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000
tun.
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Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále
poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít
staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem
„kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní
plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré
věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé
republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při
nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo
do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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Tříkrálová sbírka 2016
V sobotu 9. ledna proběhla
v naší obci již tradiční Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. Do
terénu opět vyrazilo sedm skupinek koledníků s přesně vyznačenými trasami koledování. Vedení
skupinek se letos ujaly paní Jiřina
Rozumková, Marie Železníková,
Marie Hejdová, Marie Pučalíková,
Marie Ondrašíková, Marcela Poj-

karová a Petra Hubáčková. I přes
nepřízeň počasí, které bylo v tento den poznamenáno silným náledím, kdy nejeden z koledníků
uklouzl nebo upadl, podařilo se
v Babicích vybrat obnos ve výši
41 507 Kč, což je cca o 1200 Kč více
jak vloni. Celková sbírka na Uherskohradišťsku činila 2 241 378Kč.
Charita děkuje všem koledníkům

i dárcům za finanční pomoc, která
bude použita hlavně na přímou
pomoc občanům v nouzi v našem
regionu, dále podporu pečovatelských služeb pro seniory na Uherskohradišťsku a opravu objektu
denního centra sv. Ludmily, zajišťující služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením
na Velehradské třídě v Uh. Hradišti.

Rozdělení peněz v roce 2015:
V tomto roce se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo více než 1000 koledníků, kteří
ve 46 obcích vykoledovali 2 198 100Kč.
Celková částka včetně přerozdělení činila 2 245 979,29 Kč a byla rozdělena následovně:
Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště
celkem 1 297 632,17 Kč
Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska
220 000,00 Kč
Pomůcky pro hospicovou péči
150 000,00 Kč
Pomůcky pro půjčovnu kompenzačních pomůcek
47 632,17 Kč
Provoz Chráněného bydlení ULITA pro osoby s mentálním a kombinovaným
880 000,00 Kč
postižením
Zahraniční a celostátní pomoc
671 189,05 Kč
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc
156 610,78 Kč
Režijní náklady sbírky
120 547,29 Kč
M. Pojkarová

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 na Uherskohradišťsku
Obec
Babice
Bílovice
Boršice u Blatnice
Boršice
Břestek
Březolupy
Buchlovice
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částka
41 507 Kč
54 604 Kč
34 528 Kč
71 250 Kč
24 807 Kč
46 395 Kč
72 892 Kč

Obec
Hluk
Hostějov
Huštěnovice
Jalubí
Jankovice
Kněžpole
Kostelany nad Moravou
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částka
147 485 Kč
4 800 Kč
21 492 Kč
37 915 Kč
10 940 Kč
39 000 Kč
24 425 Kč
Jaro/2016

Obec
Košíky
Kudlovice
Kunovice
Medlovice
Mistřice
Modrá
Nedachlebice
Nedakonice
Ořechov
Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Osvětimany
Podolí
Polešovice
Popovice
Salaš
Staré Hutě
Staré Město

částka
10 042 Kč
27 516 Kč
146 880 Kč
14 622 Kč
35 263 Kč
22 542 Kč
32 074 Kč
51 657 Kč
22 040 Kč
39 463 Kč
74 394 Kč
21 757 Kč
22 631 Kč
55 773 Kč
26 919 Kč
7 894 Kč
4 080 Kč
171 323 Kč

Obec
Stříbrnice
Sušice
Svárov
Topolná
Traplice
Tučapy
Tupesy
Uherské Hradiště - město
Uherské Hradiště - Jarošov
Uherské Hradiště - Míkovice
Uherské Hradiště - Sady
Uherské Hradiště - Vésky
Uherský Ostroh
Újezdec u Osvětiman
Vážany
Velehrad
Zlámanec
Zlechov
Celkem vykoledováno:

částka
12 829 Kč
20 052 Kč
9 000 Kč
49 493 Kč
23 081 Kč
7 915 Kč
36 201 Kč
325 885 Kč
41 675 Kč
23 607 Kč
35 631 Kč
16 357 Kč
117 294 Kč
9 050 Kč
14 166 Kč
28 692 Kč
10 913 Kč
40 627 Kč
2 241 387 Kč

Děkujeme Vám !
Děkujeme všem za finanční pomoc, která bude použita na přímou pomoc občanům v nouzi v našem
regionu, podporu pečovatelské služby pro seniory na Uherskohradišťsku a opravu objektu denního
centra sv. Ludmily, zajišťující služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením, na Velehradské třídě v Uh. Hradišti.
Ing. Jiří Jakeš - ředitel

16. 1. 2016 - Vítání občánků
Slavnostně vítáni do života byli Tereza Fůsková, Igor Bezdíček, Petra Maňásková a Apolena Kraváčková.
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Společenská kronika 2015
Narození:
1. Šurmánková Nicol
2. Řezníčková Tereza
3. Dírerová Johana
4. Gabriel Tomáš
5. Juráň Jiří
6. Janeček Šimon
7. Trvaj Jakub
8. Šimčáková Petra
9. Fůsková Tereza
10. Bezdíček Igor
11. Dostálek Samuel
12. Medvecká Amálie
13. Válková Tereza
14. Zelinka Teodor
15. Bohun Filip
16. Maňásková Petra
17. Kraváčková Apolena

Babice 620
Babice 138
Babice 478
Babice 437
Babice 514
Babice 605
Babice 595
Babice 623
Babice 24
Babice 607
Babice 78
Babice 540
Babice 631
Babice 382
Babice 614
Babice 139
Babice 609

Spoluobčané, se kterými jsme se
museli v roce 2015 rozloučit:
1. Bičáňová Marie
2. Babáčková Svatava
3. Dovrtěl Ratislav
4. Gebauerová Helena
5. Havalová Marie
6. Huťková Drahomíra
7. Jochová Libuše
8. Kadlec Jaroslav
9. Karchňák Milan
10. Karchňáková Marie
11. Kašný František
12. Lahola Jaroslav
13. Maňásková Marie
14. Müller Tomáš
15. Suchánek Vojtěch
16. Šimčáková Alžběta
17. Šišolák Edvard
18. Šuranská Anděla
19. Turták Michal

Babice 468
Babice 580
Babice 348
Babice 404
Babice 594
Babice 220
Babice 442
Babice 162
Babice 331
Babice 331
Babice 219
Babice 265
Babice 275
Babice 277
Babice 568
Babice 429
Babice 496
Babice 122
Babice 137

Jubilanti:
90. let
Čechmánková Bohuslava
Ryšánková Jiřina

Babice 331
Babice 313

85. let
Karasová Jindřiška
Němec Josef
Viceníková Emilie
Čevelová Marie
Retlová Marie
Bilíková Zdenka
Cablík Antonín

Babice 211
Babice 593
Babice 149
Babice 289
Babice 594
Babice 144
Babice 75

80. let
Vranková Ludmila
Čevelová Jarmila
Hašová Růžena
Kurtanská Marie
Grebeňová Antonie
Válková Josefa
Šuráňová Božena
Lyščařová Ludmila

Babice 10
Babice 364
Babice 594
Babice 381
Babice 340
Babice 594
Babice 5
Babice 240
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Nejstarší občankou v obci je paní Čevelíčková Ludmila, která v srpnu 2015 oslavila 93. narozeniny.
Všem jubilantům do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Počet občanů ČR k 31. 12. 2015 v obci je:
Průměrný věk občanů v obci:

1 746
40,1 let.

V. Šurmánková, matrikářka
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INVESTIČNÍ AKCE
NÁBŘEŽÍ – KOMUNIKACE

PŮDNÍ VESTAVBA MŠ

Byla podaná žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost o dotaci zpracoval Ing. Rada. Předpokládané náklady akce jsou
cca 3mil. Kč.

Půdní vestavba by měla řešit rozšíření kapacity školky a vybudování technického zázemí.
Projektovou dokumentaci připravují manželé
Koudelkovi, žádost o dotaci zpracovává Ing. Symerská. Akce bude realizovaná pouze v případě
získání dotace.

NÁBŘEŽÍ – CHODNÍK
Byla podaná žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost o dotaci zpracoval Ing. Rada. Předpokládané náklady akce jsou
1,7 mil. Kč.
Obě akce – chodník i komunikace, budou realizované i v případě nezískání dotace a to v letošním roce.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Zlínským krajem byla obci v letošním roce poskytnuta dotace ve výši 312 500 Kč na poskytování sociálních služeb.

OPRAVA POMNÍKŮ
I. a II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Při revitalizaci středu obce byly ze svého původního místa odstraněny pomníky s tím, že budou umístěny na stejný pozemek, ale posunou
se více směrem k Vidrmanovému. Na tuto změnu musela být vyřízena povolení jak od Ministerstva vnitra, Krajského úřadu, tak ze stavebního úřadu. Na přemístění o opravu pomníků bylo
zažádáno o dotaci, ale tu se nepodařilo získat.
Bylo proto rozhodnuto, že akce bude provedena z vlastních finančních prostředků v letošním
roce tak, aby vše bylo hotovo do konce měsíce
dubna.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Hned začátkem roku jsme měli dvě velké a příjemné novinky. V lednu začaly pracovnice pečovatelské služby (PS) využívat nový automobil, který
obec zakoupila ze svého rozpočtu a na který také
přispělo několik firem (jsou uvedeny níže).
Koncem měsíce února přišlo oznámení o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016. Naše pečovatelská
služba obdržela 312.500 Kč, které budou použity na
mzdy zaměstnankyň PS. Jsme velmi rády, že se naše
služba dostala do širšího povědomí a že se na nás

Jaro/2016

obrací lidé v tom, v čem můžeme pomoci. Připomínáme, že kromě pečovatelských služeb pomáháme
také s vyřizováním příspěvku na péči, bydlení apod..
Více se o pečovatelské službě můžete dozvědět
na www.babice.eu pod záložkou Služby, Pečovatelská služba. Tady najdete i fotografie z různých
akcí, které pořádáme. Tou nejbližší plánovanou
bude Den otevřených dveří v pečovatelské službě, který by měl proběhnout v květnu. O přesném
datu budeme informovat plakátky v naší vývěsní
skříňce a na internetových stránkách obce. Ale
už teď zveme všechny, kteří mají zájem se dozvě-
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dět víc o práci naší pečovatelské služby nebo jen
s námi povykládat. Těšíme se.
Na závěr ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli k zakoupení automobilu, jenž
bude sloužit pečovatelské službě. Jsou to: Koupelny Haberl Babice, Moreau Agri Huštěnovice, Metalvis Babice, Zámečnictví Mlčák Babice, Radim Jegla
Babice, Pomoraví Babice, Ing. Nagyová Ladislava,
OTR Uh. Hradiště, Trans DH, Martinek Jiří Babice,
TVT Eurookna Babice, MÖLLER s.r.o. Staré Město

(Ing. J. Černuška), Unicars Zlín. Samozřejmě poděkování patří Obci Babice, která podporuje službu
finančně z rozpočtu obce a také Zlínskému kraji.
Jako obvykle připomínáme náš kontakt: Pečovatelská služba, 687 03 Babice 594, telefon
724 149 246. Pracovní doba: každý pracovní den
od 7:00 do 15:30 hodin.
Přejeme vám všem sváteční prožití Velikonoc
a pěkné jarní dny.
Děvčata z pečovatelské služby

KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
„Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.“
(Zdeňka Ortová - http://www.ortova.tkweb.cz/)
Místní
knihovna
Babice
www.knihovna.babice.eu nabízí
příjemné prostředí pro váš volný čas. Navštivte akce, které pro
vás připravujeme. Vychutnejte si
také klid pro čtení. Přijďte si jen
tak posedět a odpočinout, setkat
s přáteli nebo přemýšlet a tvořit.
Z našeho fondu si určitě vyberete. S výběrem, obsluhou počítače
i jakýmkoli jiným dotazem vám
ráda pomůže nová knihovnice
Ivana Bičanová a knihovnice Zoja
Chodúrová.

NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí:
9:00 – 18:00
Úterý:
9:00 – 16:00
Středa:
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
9:00 – 18:00
Pátek:
9:00 – 12:00
Polední přestávka:
od 12:00 – 12:30
TELEFON: 572 585 138
ONLINE KATALOG
VEŘEJNÝ INTERNET

SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ
KNIHOVNOU:
• Půjčování knih, časopisů
a periodik z knihovního
fondu knihovny.
• Zajištění mezi-knihovní výpůjční služby.
• Přístup na Internet ze 3 PC.
• Kopírování i tisk A4, A3.
• Skenování tiskovin na scanneru A4.

1. - 4. 2. 2016 Prázdninové hraní v knihovně
s výletem do ZOO Lešná Zlín
Na první únorový týden se knihovna otevřela,
jako již každý rok, dětem při akci Prázdninové hraní
v knihovně.
Děti měly v knihovně připravený bohatý program, kdy zkoušely svou dovednost, šikovnost a trpělivost, a za pomoci různých výtvarných technik
strana 8

vyráběly zajímavé výrobky z keramiky, dělaly koláže
z různých materiálů, hrály hry, četly a povídaly si. Ve
středu byl pro ně a jejich rodiče a prarodiče připraven výlet do ZOO Lešná. Zájem byl tradičně velký,
takže jsme opět naplnili celý autobus. Počasí nám
přálo, děti i přes chladné období viděly venku ne-
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jen tygry, opice, plameňáky, tučňáky, ale také např.
žirafy. Slony jsme navštívili v jejich pavilonu, stejně
tak jako rejnoky. Ty jsme si mohli pohladit a nakrmit,
což byl pro mnohé velký zážitek. Venku v areálu ZOO
byly pro děti připraveny panely se soutěžními úkoly
z oblasti znalostí o zvířatech, takže se děti formou hry
seznamovaly s životem zvířat a údaji o nich. V klubovně ZOO pak na děti čekalo několik stanovišť, na
kterých si mohly vyrobit různá zvířátka, která v ZOO

Jaro/2016

při procházce viděly, mohly malovat a navlékat korálky, zdobit záložky. Na závěr jsme se projeli přes celou ZOO vláčkem a plni dojmů jsme zamířili domů.
Ve čtvrtek dopoledne jsme ještě znovu v knihovně
malovali a vyráběli zvířata, která jsme v ZOO viděli. Výstavka prací dětí je v knihovně k nahlédnutí
a bude zde do konce měsíce března. Prázdninový
týden v knihovně jsme ukončili ve čtvrtek turnajem
v hraní hry Člověče nezlob se.

Babický zpravodaj
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Beseda pro prvňáčky v rámci akce
„Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“
Dne 23. 2. 2016 zavítali do
naší místní knihovny žáci 1. třídy
Základní školy Babice v doprovodu paní učitelky Drábkové na
další besedu o knihách, aby tak
navázali na podzimní návštěvu
knihovny, kdy se seznámili s fungováním knihovny a dozvěděli
se řadu zajímavých věcí o tom,
jak knihy vznikají, kdo jsou autoři a ilustrátoři, a mnoho dalšího.
Tentokrát paní knihovnice
Zoja Chodúrová zaměřila pozornost dětí na způsob rozdělení
knih pro děti v knihovně, aby se
děti dokázaly orientovat při jejich
výběru. Jednou ze skupin jsou
knihy o zvířátkách, na něž se následně beseda zaměřila. Paní kni-

hovnice dětem chvíli četla z kni- čtenářů podobnou akci, tentokrát
hy o pavoučku Pájovi, děti luštily zaměřenou na žáky 2. třídy a pro
různé hádanky, učily se básničku prvňáčky besedu o pohádkách.
o pavoučcích a povídaly si o zvířátkách. Pak paní knihovnice vyhlásila soutěž o ceny za nejrychleji složenou skládačku z knihy
a vítězové byli opravdu rychlí
– nebo spíše rychlé, protože skupinka čtyř děvčat vyhrála před
ostatními s velkým předstihem.
Kamarádsky pomohly vyřešit zapeklitou skládačku i ostatním,
rozdělily se s nimi o sladkou výhru a pak ještě všichni strávili nějaký čas prohlížením vystavených
knih a povídáním o nich. Beseda
se dětem líbila, proto připravujeme v knihovně pro březen - měsíc

Beseda pro děti z mateřské školy
Dne 7. 3. 2016 proběhly v knihovně dvě besedy
s dětmi z Mateřské školy v Babicích. Děti se přišly
seznámit s knihovnou, naučit se, jak zacházet s knihami, jak jsou knihy v knihovně uloženy a mnoho
dalšího. Paní knihovnice si s dětmi povídaly o ob-
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líbených pohádkách, zvířátkách, o knížkách, které znají z domácího čtení s rodiči. Společně si pak
všichni zazpívali písničky z Večerníčků a s malým
dárkem – informační záložkou se děti vracely zpět
do školky.
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Základní škola
KRÁL LÁVRA A SEDMÁCI
V hodině literární výchovy
se žáci 7. třídy pokusili o dramatizaci básně na motivy irské
lidové pověsti Král Lávra od
K. H. Borovského. V pěti divadelních spolcích tak vzniklo originální ztvárnění tohoto díla, ve
kterých došlo k zajímavým situacím, kdy se někteří kluci předvedli v ženských rolích a mnohá
děvčata se na čas převtělila do
mužské podoby. Režiséři doma dodali úžasné rekvizity, a tak jen výbuchy smíchu, ale i bouřupravili texty, herci se nauči- se v pátek 12. 2. 2016 ozývaly livý potlesk.
Mgr. Marta Eibensteinerová
li zpaměti své role, rekvizitáři z učebny literární výchovy neJaro/2016

Babický zpravodaj
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Pro všechny předškolní děti a jejich rodiče byla
tím velkým dnem, na který se už dlouho těšili,
středa 27. ledna. Hned při vstupu do školy byly
děti uvítány milým klaunem a kostýmovanými
pomocníky a pak už postupně přicházely do tříd.
Tam na ně čekaly paní učitelky, které vyzkoušely
jejich znalosti a dovednosti. Zkoumaly především
úroveň samostatnosti, komunikativnost, motoric-

ké dovednosti, výslovnost, úchop pastelky, schopnost soustředění … Dávaly dětem úkoly a otázky.
Všichni chlapci i holčičky pak byli po zásluze pochváleni a odměněni drobnými dárky a sladkostmi, aby na svůj první kontakt s opravdovou školou, do které se mimochodem většina z nich už
teď těší, rádi vzpomínali.
Mgr. Jitka Škrabalová

RECITÁTOŘI Z BABICKÉ ŠKOLY OPĚT ZABODOVALI
V pondělí 22. 2. 2016 se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili okrskového kola recitační soutěže, kde
poměřili své síly s žáky z těchto ZŠ: St. Město,
Velehrad, Tupesy, Polešovice, Buchlovice, Boršice
u Buchlovic, Osvětimany, Nedakonice, Huštěnovice, Ořechov, Jalubí, Zlechov, Traplice, Kudlovice. Všichni mladí recitátoři předvedli
perfektní výkony, ale postupující
mohou být pouze dva z každé kategorie. Nám se povedlo vybojovat
vítězství, a zajistit si tak postup do
okresního kola ve 3. kategorii (6. a 7.
třída), kde svým bezprostředním
podáním vybraného textu zaujala
porotu Eliška Sečenová, a ve 4. kategorii (8. a 9. třída), kde již ostřílená recitátorka Markéta Hlavačková
bojovala o prvenství se svou spolužačkou Pavlínou Matušovou. Ta nakonec zůstala v poli poražených, ale
přesto získala zvláštní ocenění za
svůj výkon.

I když se v letošním roce rozloučíme se zatím
nejúspěšnějšími recitátorkami mé pedagogické
praxe - deváťačkami Pavlínou Matušovou a Markétou Hlavačkovou, věřím, že se na babické škole
zrodila nastupující mladá generace recitátorů.
Mgr. Marta Eibensteinerová

PLES SRPDŠ
Vážený pane řediteli, paní starostko, milí rodiče, učitelé, přátelé,
kamarádi, hosté, rádi bychom Vás
jménem deváté třídy přivítali na
tradičním plese Sdružení rodičů
a přátel dětí Základní školy Babice.
Dovolte nám, abychom nejprve zavzpomínali…Zavzpomínali
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na dobu, kdy jsme nastoupili na
základní školu do první třídy – na
první pracně přečtená slova, na
své první jedničky a pětky, na poučná slova učitelů, na první vysvědčení…
V té době byla ještě devátá třída v nedohlednu. Dnes se tu však
scházíme s vědomím, že se budeBabický
ý zpravodaj
p
j

me za pár měsíců loučit. Najednou si uvědomujeme, že to uteklo
rychleji, než jsme si byli schopni
připustit. Začne nám nová etapa života. Někteří se stanou policisty, jiní programátory, ta bude
prodávat v Kauflandu, ten bude
automechanikem.
Bude to záležet jen na nás.
Jaro/2016

Jedno ale víme jistě už teď. Naše
škola nám dala základy a jak
s nimi naložíme, záleží jen na
nás....
Těmito slovy zahájili svou taneční generálku (bohužel bez
možnosti repríz) žáci deváté tří-

dy naší školy, kteří se - jako každý
rok - nejvíce podíleli na úspěchu
tohoto plesu. Precizně předvedli
nejen více než sedmiminutovou
polonézu na hudbu z filmu Pan
Tadeáš, ale s ladností a úsměvem zvládli i velmi choreogra-

ficky těžkou taneční kreaci se
zvedačkami na píseň All I need
od skupiny Within Temptation.
V průběhu večera byli také pasováni svou třídní učitelkou na
Absolventy naší základní školy.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Čteme si, co o plese napsali v novinách...

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ SEDMÉHO ROČNÍKU
Letos poprvé jsme na náš každoroční lyžařský
kurz zavítali do krásného prostředí Moravskoslezských Beskyd v areálu Bílá. Ubytováni jsme byli na
chatě s názvem Hájenka pod sjezdovkou a stravovat jsme se chodili do vedlejší chaty Bílá. Přestože
počasí ani podmínky k lyžování nebyly zrovna ideální, dokázali jsme se jim přizpůsobit.
Z celkového počtu dvaceti žáků neměla většina s lyžováním žádné zkušenosti, ale díky snaze

Jaro/2016

a velkému odhodlání se všichni zlepšili natolik, že
byli schopni absolvovat závěrečný slalom. Mimo
lyžování byla pro žáky připravena celá řada dalších
doprovodných akcí, ať už vzdělávacích (přednáška
členů Horské služby), technických (besedy s praktickými ukázkami - výstroj, výzbroj, mazání lyží)
a zábavných (hry, soutěže, maškarní ples).
Poděkování za bezproblémový průběh patří především všem třem doprovázejícím učitelům - Mgr.
Sečenovi, Mgr. Miklové
a Mgr. Gablasové a samozřejmě také všem
žákům, kteří svým chováním i vystupováním
vzorně reprezentovali
naši školu.
Mgr. Miroslav Sečen

Babický zpravodaj
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BABICKÁ LAŤKA 2016
Ve čtvrtek 25. 2. 2016 se v naší
tělocvičně uskutečnila soutěž ve
skoku vysokém s názvem BABICKÁ LAŤKA 2016. Žáci soutěžili ve
čtyřech kategoriích a bylo na co
se dívat. Hlavně chlapci skákali
vysoko a pěkným stylem. Vítězové

jednotlivých kategorií: Míša Skřivánková, Jakub Rožek, Terka Kotlabová a Martin Janeček. Letošním
nejlepším výkonem bylo zdolání
laťky ve výšce 155 cm (Martin Janeček z 9. třídy). Tento výkon však
za školním rekordem z předešlých

let zaostal o 12 cm. Máme tedy
ještě co vylepšovat, ale velkým
příslibem do budoucna je výkon
Jakuba Rožka, který (ač zatím žák
6. třídy) byl zdatným konkurentem i mnohem starších skokanů.
Mgr. M. Sečen

OCENĚNÍ ŽÁKA
Velké poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží žák
9. třídy ZŠ Babice Jiří Grebík, který při celorepublikovém testování
matematiky pro deváté třídy základních škol a kvart osmiletých gymnázií společností Scio dosáhl nejlepšího výsledku ve Zlínském kraji.
Mgr. Pavel Hubáček

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Od začátku nového roku se
ve školní družině pro děti konalo dost akcí. První z nich, v rámci
celoroční hry – Cestovatelé, bylo
navštívení Francie, kde se děti seznámily s památkami a získaly základní informace o zemi. Během
„návštěvy“ byla pro děti připravena ochutnávka čokoládového
fondue, které si děti pod dozorem
paní vychovatelky připravily.
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Začátkem února se konal již tradiční karneval. Každé z oddělení
školní družiny mělo jiné zaměření.
Mladší děti se dostaly do Knoflíkového království, kde na ně čekaly
hry zaměřeny hlavně na knoflíky.
Oddělení starších děti se vydalo
na tradiční karneval do Brazílie,
než jej však mohly navštívit, čekaly
je během cesty nástrahy v podobě
her.
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Nedávnou akcí v družině byla
ukázka břišních tanců pro mladší
děti, kterou si připravila žákyně
6. ročníku. Pro starší děti, které se
ocitly v Japonsku, byl připraven
tradiční čajový obřad s ochutnávkou typických jídel pro tuto
zemi. Více o proběhlých akcích
se dozvíte na stránkách základní
školy.
Eva Bachanová

Jaro/2016

SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Český zahrádkářský svaz Babice i v tomto roce pokračuje v modernizaci Krájanky a Pálenice vybudované v letech 1980 - 1983.
Čeká nás opět několik náročných
akcí.
Za nemalé podpory Obce Babice opravíme střechu Krájanky,
provedeme napojení odpadů
přímo do kanalizace. Ze zámkové
dlažby, kterou nám obec darovala, vydláždíme dvůr a pokusíme
se ho zvelebit, aby se stal plnohodnotnou součástí kulturního
zařízení a v létě se dal využívat
k příjemnému posezení.
V Pálenici se uvažuje nad řešením čerpáním kvasu z nádob zákazníka do nálevky a umožnění
pálení menšího množství kvasu.
Další větší akcí, která povede k uzavření Krájanky na celý
měsíc červen, bude
vybroušení a nalakování parket a vymalování zdí sálu.
Věříme, že nás
v úsilí o stále větší
zapojení
Krájanky
do kulturního dění
v obci podpoříte
a přijdete se podívat, jak se nám daří.
Tuto možnost máte
nejenom při pořádání rodinných oslav
a svateb, ale také při
akcích, které pro vás
pořádáme.
Nejaktuálnější je
pozvánka na Velikonoční výstavu, kteJaro/2016

rá se bude konat 20. 3. a kterou
naleznete v tomto Zpravodaji.
Přijdete nasát jarní atmosféru,
podívat se na velikonoční a jarní
dekorace, na ukázku pletení košíků a karabáčů a v neposlední
řadě si poslechnout zajímavou
přednášku se zahrádkářskou tématikou a strávit příjemné odpoledne.
Další akcí bude již tradiční
Výstava ovoce, zeleniny a květinových dekorací, která se bude
konat 1. - 2. října. Loňská výstava
byla velmi vydařená, kdo přišel,
nelitoval. Součástí bylo povídání
o bylinkách s ochutnávkou bylinkových čajů a s malým občerstvením. Určitě i letos se bude na co
dívat a nedělní odpoledne opět
zpříjemníme nějakým zajímavým povídáním.

Babický zpravodaj

Vloni jsme se pokusili zavést
tradici Výstavy adventních a vánočních dekorací spojenou s besedou u cimbálu. Akce byla podle ohlasů velmi podařená, proto
bychom ji chtěli uspořádat opět
a to 20. listopadu, týden před začátkem adventu, aby bylo možné si některé dekorace zakoupit
a odnést domů.
Bližší informace o chystaných
akcí budou k dispozici na našich
webových stránkách, na stránkách obce, ve vitrínách v obci i v
dalších číslech Babického zpravodaje.
Přejeme vám všem krásné
nadcházející jaro
Vaši zahrádkáři
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Stalo se
13. 2. 2016 Krojový ples

20. 2. 2016 Ples SRPDŠ
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27. 2 . 2016 Vysoko zornička… Vzpomínkový večer na Tondu Čevelu
Zcela zaplněný kulturní dům v sobotním podvečeru zavzpomínal na rodáka Antonína Čevelu a jeho nedožité 80. narozeniny. Hold tomuto výjimečnému člověku, nezapomenutelnému zpěváku, člena Hradišťanu, Lúčky a chrámového sboru, složili Věra Domincová, Pavla Rokytová, Jiří Pavlica, Josef Pilát, Jiří Litoš,
Stanislav Gabriel st., CM Stanislava Gabriela ml., CM Lúčka, mužský sbor z Kudlovic. Nezapomenutelným
večerem nás milým a mnohdy dojemným slovem provázel a s hosty o „Tonečkovi“ besedoval František
Maňásek.
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KLUB DŮCHODCŮ
Při prvním lednovém setkání Klubu důchodců
se zkoumaly staré babické mapy. Velmi zajímavou
přednášku na toto téma si připravil Tomáš Pjevič,
který dovedl zaujatě vyprávět o tom, jak vypadalo
území naší obce a její okolí před více než sto lety.
Přítomní měli možnost porovnávat, poptat se na
detaily, upřesnit si různá data… .
Do zcela jiné oblasti zavedl seniory únorový
klub. Vyprávělo se o orchidejích, jejich historii, zemích, kde se vyskytují, ale hlavně také o tom, jak
je pěstovat. Do světa těchto zajímavých květin zavedla přítomné Mgr. Jitka Škrabalová, která měla

8.1.2016

4.2.2016

přednášku velice zajímavě připravenu a zpestřila ji i malým
kvízem a vítězku odměnila – jak
jinak – orchidejí.
Březnový Klub důchodců byl
věnován bezpečnosti silničního
provozu (BESIP). S novinkami z této oblasti seznámil přítomné krajský koordinátor BESIP Zdeněk
Patík. Jeho přednáška byla proložena promítáním
krátkých filmů s uvedenou tématikou. Hovořilo se
také o novele silničního zákona - povinnosti nošení
reflexních prvků u chodců. Na závěr obdrželi přítomní senioři dárky - reflexní pásky a tašky.
A tady je předběžný plán nejbližších setkání babického Klubu důchodců:
v dubnu – beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem
v květnu – povídání s Lenkou Durďákovou
o knize Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku,
v červnu - měla by proběhnout přednáška na téma
700 let od narození Karla IV.
Určitě jsou to zajímavá témata, tak stačí jen přijít.
Klub je každý první čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin
v přísálí kulturního domu.

3. 3. 2016

KALINA
Krátce z činnosti FS Kalina
Po novém roce se tanečníci Kaliny vrhli do pilné
práce - společně s cimbálovou muzikou Cifra a jejími
tanečníky připravují nové premiérové vystoupení
o jarních zvycích a tradicích pod vedením choreografky Gabriely Směřičkové. Poté 28. května zavítáme do
Topolné na Setkání pod lipú. V červenci se vydáme
reprezentovat náš region na folklorní festival do SloJaro/2016

vinska. A na 20. srpna chystáme 2. ročník folklorního
setkání „V Babicích na konci ... na Mýtince“.
Pokud si chcete připomenout zvyky jarního období, zveme vás na pořad „Pomni, ty člověče... aneb
Obrázky na motivy jarního zvykosloví“, který se
uskuteční 17. dubna v 17 hodin v kulturním domě
v Babicích a 24. dubna ve Slováckém divadle.
Miroslava Maňásková

Babický zpravodaj
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KALINKA
Dětský folklórní soubor Kalinka měl v loňském Srpen - předání ceny Vesnice roku v krajském kole
- soustředění ve Strážnici
roce 50-60 členů od 3 do 25 let. Děti jsou rozděleny
- V Babicích na konci… - Na Mýtince - sborek
do tří skupin:
- Celostátní kolo soutěže Vesnice roku - sboKalinka – navštěvuje ji 23 dětí ve věku od 7 do Září
rek
13 let. Nácviky probíhají každý pátek od 16.00 do
- Setkání ročníku 1940 - sborek
17.00 hod. v KD v Babicích.
- vítání občánků - náš nový člen Jakub Trvaj
Kalinečka - navštěvuje ji 20 dětí ve věku od 3 do
- sborek
7 let. Nácviky probíhají každý pátek od 17.00 do
- Slavnosti vína v Uherském Hradišti
18.00 hod. v KD v Babicích.
- svatba - Magdalena Janečková a Dušan
Dívčí sbor Kalinka – navštěvuje jej 10 dívek. NáTrávníček - sborek
cviky probíhají každý pátek od 18.00 do 19.00 hod.
Říjen
- Den kraje - Zlín - sborek
v KD v Babicích.
Listopad - Folklórní podvečer s Rozmarýnou - Újezd
u Brna - sborek
Během minulého roku se Kalinka zúčastnila
mnoha krásných vystoupení, navštívili jsme hod- Prosinec - Vánoční vystoupení v Kunovicích - Dům
pro osoby se zdravotním postižením Cihně zajímavých míst a také jsme si užili 4denní soulářská
středění v kolébce folklóru-ve Strážnici. Počasí nám
- Vánoční jarmark v Babicích
přálo a děti, které po celé čtyři dny nepoznaly co
- Přispěchali pastuškové k Betlému - Na Mýje nuda, byly velmi šikovné a hodné. Starší odchotince - sborek
vanky Kalinky si pro ty menší přichystaly krásný
- Vánoční besídka
program. Za to bych je chtěla velmi pochválit, především Peťku Janečkovou a Peťku Obdržálkovou.
Soubor se také účastnil mnoha akcí pořádaV roce 2015 byly dovybaveny kroje Dívčího sboných obcí. Především Dívčí sbor Kalinka vystupoval ru. Z financí dotovaných obcí Babice bylo ušito
a účastnil se programu někdy i každý týden. Velký 10 dívčích kordulek.
podíl měla Kalinka při prezentaci obce v soutěži
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
Vesnice roku v krajském i celostátním kole.
přičinili o to, že Kalinka funguje už téměř 14 let. Je
velmi důležité vést děti k tradici, vracet se ke kořeVystoupení a akce v roce 2015:
nům našich předků a pěstovat tak v našich potomBřezen - Košt vína Babice - sborek
cích úctu k druhým i k sobě samým. Ať už jsou to
Duben - Folklórní odpoledne s Kalinkou a Kalinou - rodiče, kteří děti připravují na vystoupení, vedou
pořádal DFS Kalinka
je k zodpovědnosti a starají se o kroje, tak i obecní
Květen - Hovorany - Dětské folklórní odpoledne
zastupitelstvo, které nám poskytuje finanční pro- vystoupení ke Dni matek v Babicích
středky a zázemí. Nemalý dík patří i všem, kteří mně
- Festival vín Znojmo - sborek
celé ty roky pomáhali, vždy za mnou stáli a podpoČerven - Folklorní odpoledne v Jankovicích
rovali mě v této činnosti.
- Setkání Babic
Barbora Havlíková, vedoucí DFS Kalinka
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Z činnosti rybářského spolku
Po červnových rybářských
závodech se v měsících červenci a srpnu 2015 začal vytvářet
seznam nových členů rybářské
stráže. Bylo navrženo 12 osob.
Za účasti pana místopředsedy
Milana Býčka a výboru dnes již
Pobočného spolku Uh. Hradiště
bylo vybráno sedm adeptů na výkon rybářské stráže. Nás může těšit, že šest adeptů je z naší Místní
skupiny. Jmenovitě jsou to mladá
paní Alena Šustalová a pánové
Dušan Dostálek, Jan Kolář, Stanislav Řimák junior, Jaroslav Šustal
a Robert Švec. V měsících říjen
2015 až leden 2016 probíhalo
školení nových adeptů rybářské
stráže. Musím vyzvednout jejich
zájem a přípravu na zkoušky, které se konaly v listopadu a lednu.
Všem patří velké poděkování za
jejich strávený volný čas, který
tomu věnovali. Věřím, že to bude
ku prospěchu věci.
Dalším, pro vás zajímavým bodem, je doplnění výboru Místní
skupiny Babice a jeho rozšíření
z pěti na sedm členů. Navrženo
bylo pět nových jmen. Po konzultaci s nimi a výborem byli schváleni a přizváni do výboru. Jmenovitě jsou to mladá paní Alena
Šustalová, pánové Alois Nosterský a Zdeněk Fusek. Důvod uznejte sami - v 5 lidech, z toho
se dva omluví, že nemohou přijít,
tak nelze nic velice organizovat,
případně pořádat.
Dne 2. ledna byl uskutečněn
výběr sumářů a povolenek za
uplynulý rok 2015. Následujícího
dne 3. ledna v 9:00hod. byl zahájen kroužek Mladých rybářů.
Probíhat bude od začátku ledna
až do půlky dubna. Překvapil mě
zájem dětí a dospělých. Zřejmě

Jaro/2016

o pobyt v přírodě, spojený s rybařením,,
narůstá
zájem..
K dnešnímu dni
je přihlášeno
12 dětí. Dospělí mohou
absolvovat
tento kroužek
při doprovodu
dětí do kroužku. Tuto možnost
využívá 10 zájemců o získání statutu rybáře. Lektoři kroužku jsou
pánové Milan Býček, Jan Pištěk
a Jaroslav Šůstal.
Nyní k otázkám brigád. Brigády jsme uspořádali tři, a to v termínech 9. 1., 16. 1., 23. 1. 2016.
Obsahem práce byla příprava
a čištění místa pro výsadbu ryb,
úklid vyvrácených a zaklesnutých stromů podél komunikace
na Uhliskách směrem k pláži.
Od 23. 1. byla u nás pozastavena
brigádnická činnost a bude se
soustředit pouze na rybochovné
zařízení ve Starém Městě. Zde se
odbahňuje největší produkční
rybník Svárov. Je potřeba vrhnout všechny síly na dokončení
tohoto úkolu.
Nemohu se nezmínit o výdeji
povolenek jak v Uherském Hradišti, tak i v Babicích. Zúčastnil jsem
se všech výdejů a mohu říct (napsat), klobouk dolů před ochotou
výboru, nyní již Pobočného spolku Uh. Hradiště. Ke spokojenosti všech rybářů vám vyšli vstříc,
abyste byli v co nejkratší době
odbaveni při vyřízení vašich požadavků. Pro spokojenost všech
rybářů a zkušenostech z loňského roku, byl v Babicích zajištěn
výdej povolenek po celý den.
Poděkování patří výboru PS Uh.
Hradiště pod vedením pana

Babický zpravodaj

předsedy Milana Čaji a všem členům, kteří pracovali při výdeji
v Babicích, za jejich ochotu a pracovní nasazení. Připomínám, že
20. 3. 2016 v 7:30hod. bude konání výroční členské schůze v Uherském Hradišti. Jeden z bodů je
volba nového výboru a volba
nových členů do KRK (kontrolní
a revizní komise).
Nyní již jen informace o akcích
konané pro naše občany, rybáře:
1. 4. 2016, 16:00 hod. - začátek
ukončení kroužku Mladý rybář
(testy + hod na cíl udicí)
2. 4. 2016, 10:00 hod. - ukončení zkoušky pro dospělé
9. 4. 2016, 7:30 hod. - ukončení kroužku Mladý rybář (lov udicí
- vyhodnocení)
28. 5. 2016 - již 7. ročník dětských rybářských závodů
18. 6. - 19. 6. 2016 - tradiční rybářské závody pro dospělé nonstop chytání s názvem Memoriál
Františka Kašného
10. 9. 2016 nebo 17. 9. 2016 Babské rybářské závody - 1. ročník (revír Uhliska)
Děkuji Obci Babice, která se
výrazně podílí na všech těchto
akcích, jak finančně, tak i pořadatelsky. „Jinak se nic neděje“.
Závěrem vám všem přeji hezké dny a krásné chvíle strávené
u vody.
Pištěk Jan
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FC Babice
Fotbalový klub FC Babice
zdraví všechny své fanoušky, kteří se rozhodli věnovat pár minut
následujícím řádkům. V posledních příspěvcích do Babického
zpravodaje byly prezentovány
postupně všechny mužstva, novinky z jejich kabiny, cíle a výsledky. Nyní se však nacházíme v trochu nadneseně „zimním spánku“,
a tak bude tento článek pojat
trochu netradičně. Ale nebojte,
o doopravdový zimní spánek se
nejedná – všechny týmy, bez výjimky, pilně pracují, aby mohly na
jaře znovu předvádět co nejlepší
fotbal na okresní a krajské úrovni.
Přípravka trénuje, vyjela i na turnaje. Žáci sice turnaj nehráli, zato
trénují třikrát týdně. U dorostu je
situace vlivem spojení mužstva
se Spytihněví, a nízkým počtem
hráčů, složitější. Ženy pod vedení
trenéra Ondryáše jenom kvetou,
muže čeká v polovině března
soustředění. Toť velmi krátká exkurze do jednotlivých mužstev.
Tentokrát bychom se však
mohli více zaměřit na informace týkající se chodu klubu, které
rozhodně ne jednoho fanouška
také zajímají. Důležitou informací je například zimní změna
předsedy klubu, jimž se stal Emil
Horníček, a na pomyslné židli tak
vystřídal Ing. Radka Chybíka. Mírně se změnilo, nebo spíše zúžilo,
osazenstvo výboru klubu. To jsou
tedy změny, řekněme administrativní.
V posledních dvou letech jsme
se také rozhodli co nejvíce zaměřit na zkrášlování našeho hřiště,
a jeho okolí. V roce 2015 se nám
podařilo ve spolupráci se sponzory poměrně solidně udržovat
trávník, kterému však příliš nepomohly letní sucha. I tak se na
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začátku podzimní části mohly
Babice pyšnit na okresní poměry
velmi solidním hřištěm. Dále se
nám podařil sehnat sponzorský
dar, který takřka pokryl výdaje
na naši novou elektronickou výsledkovou tabuli, které jste si při
zápasech rozhodně všimli. Na
okresní poměry tedy poměrně
málo vídaná věc, o níž byl z vedení klubu zájem. Za bránou nám
také zčista jasna vyrostla nová
garáž pro sekačku, a další potřebné věci ke skladování. A do roku
2016 připravujeme další inovace,
které naše zázemí opět trochu
povýší, alespoň doufáme. Již se
povedlo za přispění ženského
týmu vytvořit novou, krásnou,
byť menší kabinu, v útrobách naší
budovy. Další novinka Vás čeká
při zápasech, kde se budou ti nejrychlejší moci posadit pohodlněji, než do současnosti. Více však
prozrazovat nebudeme. Pokud se
vše povede, představíme ji už při
prvním utkání, čímž Vás předem
zveme. I v letošní sezóně chceme
pokračovat v obhospodařování
našeho hřiště. A konečně, naše
plány vedou i k přívodu elektřiny
do nové garáže. Práce již začala. Cílem je nahradit autobaterii
jako zdroj pro elektronickou tabuli právě elektřinou. Ta se bude
hodit i při zapojení nejrůznějších
nástrojů při brigádách, kdy již
nebude třeba vést elektřinu prodlužkami z hlavní budovy. V tomto spojení pak laškujeme také
s možností částečného osvětlení
této poloviny hřiště – vše bude
záležet na možnostech, které se
klubu podaří zajistit, a to tak, aby
bylo vše udržitelné do budoucna. Možnost večerních tréninků
na osvětlené polovině hřiště (což
by pomohlo při zátěži pěti mužBabický
ý zpravodaj
p
j

stev i s lepším harmonogramem
tréninků, a tedy přerozdělení si
hřiště a šaten), možnost podvečerních zápasů naší mládeže,
to jsou určitě výhody, které by
jak starší mančafty, tak zejména
děti, ocenily. Hrát pod umělým
osvětlením? Tak hrají přece ligoví
fotbalisté! Mohly by i naše děti –
a to by byla určitě velká motivace
a odměna.
Vše však záleží na možnostech
klubu. Ty pochopitelně nejsou
neomezené. Musíme však poděkovat za spolupráci s našimi sponzory, zejména pak Obci Babice.
I díky nim jsme schopni realizovat
naše cíle, a plánovat ty budoucí. Tímto jsme se oklikou dostali
k sekci hospodářské (ekonomické). Zveřejňovat interní záležitosti
samozřejmě nemůžeme, ovšem
s něčím se podělit můžeme. Obhospodařovat pět mančaftů, pozemek, a to vše s našimi cíli, není
vůbec jednoduché. I tak se to
daří, a můžeme tak fanoušky ujistit, že krach našemu týmu nehrozí
:-). Co nás v roce 2015 rozhodně
nepotěšilo, byly velké sucha, které vedly k častému zavlažování,
a vysoké spotřebě energie. Na
druhou stranu se i díky Vám podařilo na domácích zápasech vybrat více prostředků, než v roce
předchozím. To souvisí s mnoha věcmi. Snad i s tím, že máme
skvělé fanoušky, jejichž počet je
v rámci okolí jeden z nejvyšších.
K tomuto výsledku přispěl i nově
realizovaný prodej permanenJaro/2016

tek, které si zakoupily takřka dvě
desítky z Vás. I Vám tak patří náš
dík. Výbor klubu také zvažuje zavedení dobrovolného vstupného
(formou ukotvené kasičky u hospody) na zápasy mládežnických
mužstev, včetně žen. Tyto finance
by pak byly využity čistě pro potřeby našich dětí. Množství vy-

braných prostředků bychom Vám
v tomto případě zveřejnili přesně
za rok, tedy v jarním vydání zpravodaje roku 2017, kde bychom
kromě přesné sumy uvedli i to, co
se nám povedlo z dobrovolných
příspěvků pro naši mládež zařídit.
Tento plán je však zatím v jednání, nápad však není špatný.

Informací už snad bylo dostatek. Ale na dlouho se nás nezbavíte. Alespoň doufáme. Začínáme už
za měsíc, tak nás znovu přijďte povzbudit. Vaší podpory, stejně jako
podpory našich sponzorů a práce
činitelů klubu, si velmi vážíme.
Za FC Babice
zpracoval Martin Harásek

SPORT A KULTURA
Krojový ples
Den 13. únor 2016 patřil v Babicích písničkám,
tanci a dobrému vínku. Babická chasa zorganizovala již 6. Krojový ples.
Slavnostního nástupu se zúčastnili nejen krojovaní z Babic, ale také přátelé z Buchlovic, Velehradu, Kněžpole, Boršic, Hovoran a Hluku. Celý
večer, a to až do brzkých ranních hodin, vyhrávala
v hlavním sále DH Boršičanka Antonína Koníčka
a nechyběla ani cimbálová muzika, konkrétně CM
Cifra, která všem návštěvníkům plesu zpříjemnila
náladu v patře nahoře.
Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, to totiž k dobré náladě a kultuře patří. Na chodbě v přízemí vznikl komorní šenk s nabídkou lahodných
vín, dalšího nealka a něčeho na zub.
Ve 21:30 hod nastoupili krojovaní z Babic, Hovoran a Hluku s velkou parádou na parket a zatančili Českou besedu. Následoval obrovský aplaus
a společná fotografie.

Od 22:00 hod započal prodej lístků do tomboly
a na šťastlivce s výherními papírky čekalo více než
200 lákavých cen.
Celá chasa by chtěla touto cestou ještě jednou
poděkovat všem sponzorům, krojovaným a organizátorům plesu.
Sobotní večer i nedělní ráno se nesly v duchu
hudby, tance a fokloru.
Chasa Babice

Poděkování
Velké poděkování vedení obecního úřadu a kulturní komisi, že umožnili a na velké úrovni zorganizovali vzpomínkový večer na našeho velkého rodáka Tondu Čevelu.
Stejné poděkování patří taky všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na náročné přípravě a velmi vydařeném večeru Vysoko zornička...
Babičané, děkujeme.
Celá rodina Čevelova

Jaro/2016
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH BŘEZEN – ČERVEN 2016
12. 3.
20. 3.
1. 4.
7. 4.
9. 4.
10.4.
16. 4.
17.4.

23. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
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Košt vína – KD
Výstava jarních a velikonočních
dekorací - Krájanka
Noc s Andersenem – knihovna
Klub důchodců – KD
Vítání občánků – KD, obřadní síň
Divadlo Tři strážníci – KD
Dětský bazárek – KD
Pomni, ty člověče.. aneb Obrázky na
motivy jarního zvykosloví - pořad FS
Cifra a FS Kalina - KD
Flora Olomouc - zájezd
Otevírání cyklostezek – Na Mýtince
Stavění máje – sportovní areál u hřiště
Vernisáž výstavy obrazů Fr. Kašného
– KD, spořitelna
Vystoupení Kalinky - KD

5. 5.
Klub důchodců – KD
7. 5.
Cyklovýlet
8. 5.
Den matek – KD
14. 5.
Tenisový turnaj
14. 5.
Akademie MŠ - KD
28. 5.
Dětský den
2. 6.
Klub důchodců – KD
4. 6.
Dětské rybářské závody
13. 6.
Cyklovýlet
18. - 19. 6. Memoriál Fr. Kašného - tradiční rybářské závody pro dospělé nonstop
chytání
30. 6.
Zájezd Klubu důchodců
PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu
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VZPOMÍNKY
Kdo z nás by nějaké neměl. Radostné, smutné, veselé i k zamyšlení. Provázejí nás po celý život. A čím jsme starší,
tím máme jejich zásobu bohatější.
Nahlédněme do jedné z nich. A příště – příště si třeba přečteme tu vaši…

NÁVRATY DO DĚTSTVÍ - MLÝN
Čas nám všem sice pomalu, přesto neúprosně plyne a až
o dost později si nesmírně přejeme, aby se uchovaly naše vzpomínky, které máme, a spolu s nimi
všechno to, co jsme za svůj život
prožili. V dětství máme méně
strachu, méně hranic, méně nejistot. Máme rodiče, kteří nás ve
slabých chvílích podrží. Když si
nevíme rady, jsou to právě rodiče, kteří nám pomohou vybrat to
správné rozhodnutí. V dětství se
nemusíme ničeho bát, protože
maminčina náruč je ta největší
jistota na světě.
V dětství máme svá tajemství, svá přání, své dětské pravdy,
ještě jsme totiž nezačali zápasit
s celým světem kolem nás. V dětství máme velkou představivost,
neznáme hranice mezi možným
a nemožným. Zdá se nám, že věci
kolem nás jsou ještě větší, zážitky ještě intenzívnější. Pohádkové
postavy proniknou do našeho
obyčejného života, protože si je
v něm prostě přejeme mít. Tou-
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ha po dobrodružství je tak velká,
že nic nedbáme na odřená kolena a vlastní vylekané tváře, když
pronikáme na lákavá, neprobádaná a tajemná území.
Mlýn. Pro některé z lidí pohádkové stavení plné bílého prachu a mouky a hodný pan mlynář s čepicí. A pro nás? Zatímco
chlapci z Rychlých šípů měli svá
Stínadla, my jsme měli Mlýn pana
Viléma Hořčici. Mlýn, do kterého
vstoupit znamenalo otevřít bránu něčeho zakázaného. Nedbali
jsme zákazů a nařízení, nedokázali jsme zastavit své kroky do
vrzajících schodů, zpola napadených červotočem, kde v závoji
pavučin plápolaly paprsky světla,
které se tlačily skrze škvíry mezi
trámy nad našimi hlavami.
Tančící, neustále se sypající prach ze stropu se v trychtýři
světla točil jako tornádo v kuželu a vytvářel tak tajuplné obrazce plné barev a vůní. Ani přítmí,
ruku v ruce s vlhkostí a suchým
prachem, kterého jsme měli bě-

hem chvilky plné oči, nosy i pusy,
nám nebránilo v touze zažít něco
tajemného a nového. Houkání
holubů a jejich všudypřítomná
pírka roznášel vítr daleko do okolí. Mlýnice byla zaplněna kovovými, bílými nemocničními stolíky,
zřejmě se jednalo o nějaký vyřazený nemocniční nábytek, to už
si nevzpomínám.
Velká část tohoto nemocničního vybavení byla také ovšem
naházena za mlýnem do obrovského černého otvoru s vodou.
Pro nás to byla jakási bezedná
jáma, která spolkla cokoliv. Černá jáma, která nás jako děti tolik
děsila a zároveň tolik přitahovala.
Vždycky, když jsme si hráli vzadu
za mlýnem, nezapomněli jsme
alespoň koutkem oka zavadit
o onu „bezednou“ díru, pro nás
tolik tajemnou.
Díky za Váš mlýn, pane Hořčico, díky za to, že jsme u Vás mohli
být tak dlouho dětmi.
Jitka Machálková

70. léta
Babický zpravodaj
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BABIČTÍ (30)
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.

STANISLAV ŘIMÁK - Hadi nejsou slizcí
O tom, že hadi nejsou slizcí, jak
se říká, jsem se přesvědčila osobně na návštěvě u Slávka Řimáka,
který chovu hadů věnoval už dvacet let života. K tomuto koníčku,
trochu neobvyklému, se dostal
přes chovy nejdříve „užitkových
zvířat“, jako jsou nutrie, králíci,
slepice… . Prostě má rád přírodu
a pozorovat, co který druh potřebuje, jaká je historie jeho vzniku,
jak se vyvíjel …, to jej vždycky
hodně zajímalo. Postupem let
ho stále více přitahovaly exotické kraje a jejich fauna. Bavily jej
přírodovědné a cestopisné filmy
a jaksi jej to nasměrovalo k tomu
mít kousek exotiky i doma. Pavouci a plazi nakonec zvítězili a dal se
na jejich chov.
Bylo období, kdy hlavními
obyvateli jeho terárií byli pavouci
sklípkani. Z těch jsem mohla obdivovat už jen pečlivě upravené
svlečky vystavené v zarámovaných obrázcích. Na vysvětlenou:
svlečka = kůže, kterou had svlekl.
Pavouci sklípkani to mají podobně. Poslední roky se Slávek věnuje
především hadům. A těší jej každý
úspěch, který se mu podaří při jejich chovu dosáhnout. Jeho prvním hadem, s nímž začínal, byla
užovka červená. O tomto druhu
se v encyklopedii píše: „Pro její
klidnou povahu a jednoduchost
chovu je vhodná pro začátečníky.
V zajetí je to nejčastěji chovaný
druh hada. Utíká však ale každou
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sebemenší dírou.“ Možná jaksi
z nostalgie, Slávek stále jednu
užovku červenou chová, i když
už dlouho jsou jeho hlavním zájmem hadi více exotičtí. Jistě mezi
ně patří například hroznýš královský. Má pár, přičemž samička je
albínka, tedy opravdu bílá. Vloni
měl z jednoho vrhu této samičky
docela hojné potomstvo. A i několik neobvyklých vzácných mutací, které bývají hodně žádány.
Ovšem postarat se o mláďata není
pro chovatele zcela bez námahy.
Je třeba je od narození sledovat
a zjistit, co který had vyžaduje.
„Každý z nich je ojedinělý a se
svou povahou,“ přibližuje Slávek
a pokračuje: „Některá mláďata si
zpočátku neví rady třeba s jídlem,
proto se musí krmit a postupně
je učit, jak na potravu.“ K vybavenosti, kterou potřebuje k chovu,
pořídil také inkubátor. Používá
je jen v nejnutnějších případech,
kdy vysleduje, že třeba některá
samička by nedokázala vajíčka
vysedět sama. V jeho teráriích se
to v současné době docela zelenalo – svůj domov tam mají totiž
krajty zelené. Ty mu jaksi přirostly
k srdci a má o nich opravdu hodně
nastudováno. „Je překvapující, že
když se vylíhnou, mají nádherně
žlutou barvu, která se postupně
zbarvuje a vybarvuje až do typicky zelené,“ říká a přidává: „Zelená
barva je také v různých odstínech,
prostě každá originální.“ Krajta
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zelená má domov v tropických
deštných pralesích, například
v Austrálii, na Nové Guinei, Šalamounových ostrovech… . Typické
pro ni je, že žije ve větvích stromů,
a proto tomuto musí chovatelé přizpůsobit prostředí, v nichž
budou krajty chovat. Jak jsem se
dozvěděla, je docela úchvatné vidět krajty hned od narození zavěšeny na větvi jednu vedle druhé.
Sice vypadají zcela nehybně, ale
je třeba znát každý jejich pohyb,
kterým vyjadřují své potřeby. Ptala jsem se Slávka, jestli mu některý
z jeho chráněnců ublížil. „Nestalo
se to, protože člověk musí vědět,
jak s hady jednat,“ odpověděl.
Trochu si posteskl spíš na lidské
vlastnosti. Jednu takovou osobní
špatnou zkušenost měl, když sháněl nového hada do chovu. Snažil
se vychovat nový poddruh krajty.
Samečka objednal od dodavatele,
který, jak se ukázalo, nebyl solidní
a dodal mu hada z volné přírody
(bez veterinárního ošetření). Tím
přinesl infekci a Slávek přišel nakonec o hada ze svého chovu. Je
třeba si opravdu dávat pozor. PlaJaro/2016

zi, takoví obyčejnější, nemusí být
evidováni, ale pokud jde o nějaký
vzácnější druh, musí mít speciální
certifikát, něco jako „občanku.“
O všech zajímavostech se můžeme dozvědět v nejrůznější literatuře, na internetu, dobrý je třeba časopis Fauna. Přesto setkání
s chovatelem je jakési živé a jsem

ráda, že jsem se tolik dozvěděla.
Moc se mně líbila také Slávkova
hlavní myšlenka, proč se tolik zajímá nejen o chov exotických zvířat,
ale třeba i včelaření, které je jeho
dalším splněným snem. „Hlavně je
to neopakovatelnost jevů v přírodě a jakási zdánlivá jednoduchost,
která mě vždycky přivádí v úžas,“

říká a dodává: „Vloni jsem sledoval
blízko Jezer srnku, která vyvedla
dvě mladé. Podařilo se mně pozorovat kus jejich života a znovu si
uvědomit, jak je v přírodě všechno chytře zařízeno.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme Slávkovi hodně chovatelských
úspěchů.

ANTONÍN ČEVELA
Letos 18. února by se dožil osmdesáti let pan
Antonín Čevela. Možná, když napíši Tonda Dlúhý,
bude to víc příznačné, protože pod touto přezdívkou jej znala většina lidí nejen v Babicích. S jeho jménem je však neodmyslitelně spjato: Antonín Čevela
– zpěvák lidových písní. Dar vzácného hlasu mu byl
dán do vínku od narození, a jak říká jeho žena Marie: „Prakticky nemusel nijak trénovat, začal zpívat
a už to bylo.“ Přestože jeho povolání bylo „na hony“
vzdálené zpívání (byl vyučen strojním zámečníkem),
hudbu měl v srdci. Zpíval hlavně pro radost, tak jak to
v rodině, kde vyrůstal se sestrou Marií, bylo běžným
zvykem. Dá se říct, že jeho dráha sólového zpěváka
odstartovala v době, kdy absolvoval základní vojenskou službu. Tehdy byl vysílán reprezentovat útvar, za
který sloužil, na různé pěvecké soutěže. Po návratu
domů začal zpívat v babickém kostelním sboru. Jednou jej oslovil pan Škára, že soubor Hradišťan hledá
zpěváka. Přestože Antonín Čevela byl velice skromný
a nerad se někam tlačil, konkurz tentokrát zkusil. Nu
a úspěšně. S Hradišťanem zpíval coby sólový zpěvák
opravdu dlouho. A byl v dobré společnosti. Zároveň
s ním tam byli takoví velikáni jako například:
Věra Domincová, Josef Pilát, Stanislav Gabriel … a samozřejmě celá muzika pod vedením zpočátku Jaroslava Staňka, později Jiřího Pavlici. NezaJaro/2016
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pomenutelné bylo také jeho působení v souboru
Lúčka a Mužském sboru v Kudlovicích. K lásce ke
zpěvu vedl i své tři děti, které mají rovněž muzikálnost v krvi. Dcera Marie je členkou babického Chrámového sboru, syn Petr zpívá s Mužským sborem
z Kudlovic, ke kterému se občas přidá také syn Jiří.
Pokračovatelé jsou i ti nejmenší z rodiny - vnouček
Honzík navštěvuje dětský folklórní soubor Vonička.
A tady je několik vzpomínek na babického rodáka, kterého měli lidé opravdu rádi.
Vzpomínka Aleny Holubové (neteře): Když se
řekne „strýc Čevela“, vždycky mám příjemné mrazení
a vzpomínky, co láskyplně hladí. V dětství jsem jezdila do Babic k babičce a dědečkovi na prázdniny a vedle spousty vzpomínek na příjemně prožité prázdniny s Maruškou a Jirkou si vzpomínám, jak krásné
bylo, když se na společném dvoře s Foltýnkama sešlo
několik strýčků a tetiček z „Čevelového rodu“, strýc
přinesl jabčák, povídali si, popíjeli a zpívali. Strýc měl
krásný vztah ke své sestře (mé mamince). Byla jsem
mu strašně moc vděčná, když za ní každý den chodil, když byla nemocná, dovedl ji potěšit a rozveselit,
měli se moc rádi. A ještě jedno: neznám člověka, který by strýce neměl rád – prostě to byl VELKÝ chlap
s velkým a dobrým srdcem.
Vzpomínka Jiřího Litoše - Tondového bratrance: S Tonkem jsem prožil jenom pěkné chvíle. Rodinné i mimo. A že jich bylo. Všechny se obyčejně končívaly zpěvem a zpívat vedle Tonka, to bylo něco.
Úsměvných historek mám hodně, ale první mě
napadá tato. U Čevelů na dvoře se zpívávalo vždycky stoja okolo studně. Jak se Tonek dostal do svých
jedinečných výšek, co nám doslova bralo dech, tak
tetina, Tonkova máti, na něho křičela: „NEŠKLEB".
Nebo jednou nás sestra Maňa, na jedné z mnoha
rodinných akcí, prosila na kolenách, ať jí zazpíváme
písničku. Jenže to byla nějaká dechovka a my jsme
neznali skoro vůbec slova, takže to ani nešlo zazpívat. Tenkrát Vlasta Foltýnkova, úžasná zpěvula, pro-

strana 30

nesla: „Co máš z nich, sú to zasraní umělci."
Vždycky jsme se nasmáli, protože naše přátelství
s Tonkem i ostatními kolem něho bylo takové čisté
a věděli jsme, na kterou notu brnknout, aby nám
bylo fajn.
Jenom mě mrzí, že jeho přespřílišná skromnost
byla až na škodu věci. S takovým hlasem to mohl
dotáhnout i dál. Ale nakonec u něho platilo pravidlo,
že dobré věci nepotřebují reklamu. A je to tak. Tonek
Čevela byl pro nás vždycky dobrým bardem a jeho
„ŠKLÉBÉNÍ" bylo pro nás tím nejkrásnějším.
Vzpomínka kamaráda z vojny: Tonda Čevela
si vojnu odsloužil v Chebu. Tam také reprezentoval
útvar na různých pěveckých soutěžích a přinesl nejedno ocenění. Několik Moraváků nastoupilo ke stejnému útvaru o pár let později a velitel byl hned nadšený, že přišli zpěváci z moravského Slovácka a že
znovu budou vítězové soutěží. Prostě Tonda nasadil
vysokou laťku a povědomí, že všichni rodáci z našeho krásného kraje mají stejné zlato v hrdle jako on.
Vzpomínka Josefa Omelky, vedoucího babického Chrámového sboru: Antonín Čevela byl po
řadu let platným členem místního pěveckého sboru
jako výborný tenorista s výjimečným hlasem. I jeho
zásluhou byl tento sbor schopen účastnit se několika přehlídek amatérských sborů v Boskovicích. Často také vystupoval jako výborný sólista. Jeho místo
ve sboru se nedaří nahradit a je škoda, že jeho život
skončil právě na místě, kde tak často zpíval se sborem.
Vzpomínka Miloše Hrdého (kamaráda): Pan
Pučalík (jinak také otec zetě Tondy) z Huštěnovic,
člen mužského pěveckého sboru v Kudlovicích, přijel na Zpívání mužských sborů - Kosecké písně pozdě, Kudlovjané ho ujeli. Franta Hrňa se ptal Tondy
Čevely, proč ho ujeli a Tonda to vysvětloval takto:
„My zme byli domluvení odjet ve tři hodiny nad ránem a tak sem to také řekl svatíkovi." Ten mně říkal:
„Co tam budeme tak brzo dělat?" Mně se ho zželelo
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a tak sem mu řekl: „Dobře, tak o půl čtvrté. A my zme
jeli ve tři. A už to bylo!"
Vzpomínka Miloslava Maňáska: Když jsem starostoval, velmi jsem si vážil toho, že několik let jsme
s chlapy, co už měli „nějaký ten pátek za sebou“, dokázali ve středu v předvánočním, předvelikonočním
a předhodovém období scházet se na takové povykládání a pozpívání. Mezi nimi byl i Tonda Čevela, který naše setkávání obohatil o spoustu písniček,
jež jsme třeba neznali. Nu a dalšími byli: Jan Grebeň,
Laďa Kodrla, Miloš Retl, Jara Foltýnek, Jindra Huťka
– řezbář, Zdena Bartoník, Jan Čevela, Ola Janeček, Josef Hastík z Huštěnovic, Tonda Cablík. Byly to opravdu milé chvíle, na které jsme se všichni těšili a na které člověk rád vzpomíná.
Příjemné bylo také jedno setkání u nás na dvoře, kdy přišli zpěváci
z kostelního babického sboru přát dědovi
(Bičan) k jeho osmdesátým narozeninám.
Chlapi přijeli na kolách, vytvořili z nich
vzornou řadu, co se
až poeticky vyjímala
na svěží zelené trávě
a z plných plic zapěli

– až člověku zamrazilo. Tonda byl mezi nimi, tak jako
vždycky. Byl to pěkný podvečer.
Jak je cítit z každé vzpomínky, jeho nádherný tenor se vryl do paměti a stále dokáže hladit a přinášet
potěšení, i když bohužel teď už jenom z nahrávek
- před jedenácti lety (3. února) pan Antonín Čevela
zemřel. Vzpomínce na něj byl věnován ojedinělý večer, který proběhl poslední únorovou sobotu. I když
hlavním pořadatelem byla obec Babice, poděkování
patří všem, kteří jakkoliv pomohli s jeho organizací.
Oceněním byl zcela zaplněný a ve stoje aplaudující
sál babického kulturního domu, kam přišla zavzpomínat rodina, příbuzní, kamarádi a všichni, kdo mají
rádi pěkné písničky. A tak byl vzdán hold „našemu
Tondovi“ i folklóru, který tak miloval, a který žije dál.
Marie Dostálková

Příjemné prožití
velikonočních svátků přeje
redakční rada zpravodaje.
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Stalo se
1. 1. 2016 Novoroční setkání
Nový rok v Babicích začal zcela novou a do budoucna snad tradiční akcí - Novoročním setkáním
Na Mýtince. Setkání zpestřil nejen první letošní, ale
první sníh této zimy. Podával se svařák a horký čaj,
k ochutnání byla škvarková pomazánka či vánoční
cukroví a jiné pochutiny, které lidé přinesli. Bylo to
příjemné sousedské setkání a snad bude platit to,
co se říká: „Jak na Nový rok, tak po celý rok."

20. 1. 2016 Přijetí starostů u prezidenta a v Poslanecké sněmovně
Ve středu 20. ledna byli starostové vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2015 přijati v Poslanecké sněmovně, kde je uvítal její předseda Jan Hamáček a místopředseda Petr Gazdík. Následovala návštěva
j prezidentem
p
p
y
Pražského hradu a slavnostní p
přijetí
republiky.

6. 2. 2016 Dětský karneval
MŠ a SRDPŠ při MŠ uspořádali pro děti tradiční karneval. O bohatý a pestrý program se postarali bratři
Chabičovští.
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