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Zas přišlo léto
Zas přišlo léto,
tak už jsme se dočkali.
Dětem školu ukončilo
začaly jim prázdniny.
Slunce brzy ráno vstává
paprsky zem zahřívá.
Na polích i na zahradách
úroda sklízet se už začíná.
Nejraději z plodů máme
třešně, višně, jahody,
více ale těšíme se
na radosti u vody.
S kamarády prožít můžem
každý letní den,
až sluníčko večer zajde
spáti budem sladký sen.
Zítra si zas užijeme
pěkný letní den.
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Obecní úřad
Usnesení č. 10/2016 z jednání zastupitelstva obce dne 30. 5. 2016
za rok 2015 a jeho rozdělení do rezervního fondu
Usnesení č. 1/10/2016
ZO schvaluje pracovní předsednictvo – 14 825,99Kč a na účet 432 – nerozdělený zisk –
M. Horňáková, M. Maňásková, program jedná- 134 089,47Kč.
ní, vedení diskuze ke každému bodu programu
Usnesení č. 5/2016
zvlášť, návrhovou komisi P. Juráňovou a ověřovaZO schvaluje odměnu členu ZO V. Kukučkovi
tele zápisu V. Kukučku a P. Obdržálka.
300Kč/měsíc od 1. 6. 2016.
Usnesení č. 2/10/2016
Usnesení č. 6/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
ZO schvaluje změnu stanov svazku obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy, jehož je
Usnesení č. 3/10/2016
ZO schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ Babice obec Babice členem. Změna spočívá v úpravě
za rok 2015 a jeho přidělení do rezervního fondu. článku VI. bod 4 – lhůta pro rozeslání pozvánek
na valné shromáždění je nově 14 kalendářních
dnů, druhá změna pak spočívá v úpravě článku
Usnesení č. 4/10/2016
ZO schvaluje Hospodářský výsledek MŠ Babice VII. bod 2, kdy nově má správní výbor 7 členů.

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
Jediné oficiální webové stránky obce Babice povinen mít svého psa na vodítku.
najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky Současně upozorňujeme na povinnost zaplatit
stránek také upozorňujeme na možnost zare- poplatek ze psa, který činí 100Kč/rok/psa.
gistrovat si odběr aktuálních zpráv – důležité
informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na akce. Svoz plastů – první středa v měsíci: 3. 8., 7. 9.,
Budete tak tyto zprávy dostávat přímo do svého 5. 10. Pytle na plasty dostanete výměnou za nae-mailu.
plněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke
svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná již
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu je v 7:00hod.
520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to V měsíci červnu proběhne svoz ještě výjimeččástka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby ně 29. 6. (místo 6. 7.)
nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvr- (plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
tek v lichý týden tj. 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří
1. 9., 15. 9., 29. 9.,13. 10., 27. 10.
do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 5. 10. 2016 plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů
v době od 17:15 do 18:15hod. ve sběrném dvoře.
v obci, ale přivezli je přímo do sběrného dvora.
Děkujeme.

OÚ informuje
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Větve ze stromů je možné ukládat na vyhrazený prostor za
šatnami FC Babice.

Do zelených kontejnerů vhazujte pouze trávu a rostlinný
odpad.

Uzávěrka podzimního čísla
zpravodaje je 3. 10. 2016.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od začátku roku 2016 zajišťuje obec svoz tříděných odpadů – plasty, papír, sklo a kovový
odpad – prostřednictvím svozového vozidla, které je v majetku
Sdružení obcí Babicko a bylo zakoupeno z dotace Operačního
programu životního prostředí. Spolu se svozovým vozem
byly pořízeny i kontejnery na
tříděný odpad, vše v hodnotě
cca 6,2 mil. Kč, z toho svozový

vůz za 4,8 mil. Kč. Podíl obce
Babice činil 110 000Kč.
Svezený odpad je následně
odvážen ke zpracovatelské firmě. Některé komodity – papír,
sklo a kovy – jsou zpětně propláceny. Je ovšem nutné třídit
tyto druhy odpadů co možná
nejzodpovědněji. Pro obec také
odpadají náklady za pronájem
kontejnerů. Pokud budou občané třídit jednotlivé druhy od-

padů opravdu poctivě a v kontejnerech se nebude objevovat
odpad, který tam nepatří, je
šance snížit náklady obce na
systém svozu, třídění a ukládání
odpadů a tím i stabilizovat výši
poplatku (možná i snížit), který
za tuto službu všichni občané
platí. Ostatní druhy odpadů lze
odložit ve sběrném dvoře a ne
u kontejnerů na tříděný odpad
rozmístěných po obci.

Sběrná místa na tříděný odpad a zde lze odložit:
- Sběrný dvůr: plasty, papír, sklo
bílé a barevné, kovy, nebezpečný odpad, objemný odpad,
elektrospotřebiče
- dvůr nákupního střediska:
plasty, papír, sklo bílé a barevné,
textil, drobné elektrospotřebiče
- Souhrady: plasty, papír, textil
- Chaloupky: plasty, papír, sklo
bílé a barevné, bioodpad
- u ZŠ: plasty, papír, sklo bílé
a barevné
- u přejezdu k Hamé: plasty, papír, sklo bílé a barevné, bioodpad
- Dolní Míšky (u Müllerového):
plasty, papír, sklo bílé a barevné,
textil, drobné elektrospotřebiče
- u Krájanky: plasty, papír, bioodpad, textil
- Dolní Cerony (u Maňáskového)
– bioodpad
- u hřiště – bioodpad
Mgr. Martina Horňáková,
starostka
Léto/2016
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Beseda s důchodci
Sociální a společenská komise i letos připravi- gramu pak vystoupily děti z Mateřské školy, zazpíla pro naše seniory tradiční Besedu s důchodci na vala Eva Obdržálková a vystoupil lidový vypravěč
středu 13. dubna. Paní starostka přítomné přivíta- a zpěvák Franta Uher.
la a seznámila je s aktuálním děním v obci. V pro-

9. 4. 2016 Vítání občánků
V obřadní síni kulturního domu byl v sobotu do života slavnostně přivítán Samuel Dostálek.

INVESTIČNÍ AKCE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍK NÁBŘEŽÍ
Na vybudování chodníku dostala obec dotaci rozšíření veřejného osvětlení. V současné době se
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1mil. Kč. připravuje projektová dokumentace.
V rámci této akce byly také vyměněny všechny
vodovodní uzávěry a přemístěny tři sloupy veřejného osvětlení a telefonní sloupek. Stavbu provádí firma Ekostav Kartusek. Rozpočet na akci byl
4,7 mil. Kč.
V návaznosti na tuto akci se připravuje také
oprava panelové cesty za Perutkovým. Na tuto
cestu bude navazovat nově vybudovaný chodník
před řadovkami. Součástí opravy by mělo být také
strana 4
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ÚPRAVA NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA
Ing. Tuzarová zpracovala projektovou dokumentaci na úpravu nové části hřbitova. Bylo potřeba vyřešit hlavně nedostatek urnových míst.
Plocha by měla skýtat také možnost posezení.
Nové úpravy se začnou provádět pravděpodobně v příštím roce.

OPRAVA KOSTELA

OPRAVA POMNÍKŮ
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Po dvou letech se do středu obce vrátily zrekonstruované pomníky obětem I. a II. světové války. Kolem pomníků byla vybudována dlážděná
plocha, přístupový chodník a nově přibylo noční
osvětlení. Pomníky jsou částečně oploceny. Opravu provedl Ing. Zdeněk Habáň. Celkové náklady
na opravu byly cca 450tis. Kč.
Slavnostní vysvěcení proběhne 26. 6. 2016.

Na kostele bylo provedeno odvlhčení zdiva,
oprava fasády, výměna hodin. Na opravy poskytla
obec částku 340 000Kč.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Auto naší pečovatelské služby bude označeno
logem, které již několik let používáme. Je takovým
symbolem, podle kterého se snažíme při své práci řídit: „podat ruce k pomoci“. V současné době
pomáháme průběžně šedesáti seniorům. Věkový
průměr našich klientů je 75 let. Mnohokrát jsme
psali, jaké služby nabízíme. Kromě těch pečovatelských se na nás můžete obrátit také o radu, budete-li potřebovat zjistit něco ze sociální oblasti,
dostanete-li se do tíživé situace. Budeme se snažit
poradit. Stačí za námi přijít nebo zatelefonovat na
číslo 724 149 246. Sídlo naší služby je na Patnáctce
Léto/2016

a jsme tady každý pracovní den od 7:00 do 15:30
hodin.
Pracovnice pečovatelské služby se každý rok
také vzdělávají. Zúčastňují se odborných kurzů či seminářů a rovněž absolvují praxi v jiných
pečovatelských službách, které jsou obzvlášť
inspirativní, neboť je to získání praktických poznatků a zkušeností. Velmi zajímavá byla krajská konference České asociace pečovatelské
služby, která se uskutečnila 28. dubna v Luhačovicích. Hlavním tématem byla „Sdílená péče
o seniory v Zlínském kraji.“ Pojem sdílená péče
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je v současné době hodně diskutovaný. Je to
péče o příbuzného (seniora či zdravotně postiženého) v jeho domácím prostředí, kdy se stará
rodina společně s pečovatelskou či jinou sociální službou. Tato péče se stále více osvědčuje. Na
konferenci vystoupila řada odborníků ze sociální sféry. Byla mezi nimi rovněž ministryně práce
a sociálních věcí Mgr. Michaela Tominová Marksová a Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, radní
Zlínského kraje pro sociální věci.
Chcete-li se dozvědět víc o práci naší pečovatelské služby, přijďte v pondělí 27. června na Patnáctku na Den otevřených dveří – začátek je ve zveme všechny zájemce, kteří se chtějí podívat do
14:00 hodin. Bude to také setkání se sponzory, Domu s pečovatelskou službou nebo jen tak si přikteří finančně přispěli na koupi nového auta.
jít popovídat.
Těšíme se na setkání a ještě jednou srdečně
Pracovnice pečovatelské služby Babice

DOTAZNÍK OD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V měsíci květnu jsme rozdali
několika respondentům dotazník, týkající se nejen činnosti
babické pečovatelské služby, ale
některé otázky se týkaly i dalších oblastí. Děkujeme všem,
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kteří dotazníky vyplnili (jsme
rádi, že se vrátily téměř všechny)
a odpovědi jsou pro nás nejen
potvrzením, že většina lidí o pečovatelské službě ví, ale rovněž
inspirací, jak by si představo-
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vali dostávat informace o dění
v obci, jaké společenské či kulturní akce by přivítali apod.. Zdá
se, že i tato forma oslovení občanů formou dotazníků má svůj
smysl.

Léto/2016

KNIHOVNA
„Dětství a stáří jsou si navzájem podobné. V obou případech jsme tak trochu bezbranní, i když z rozdílných příčin, už se neúčastníme aktivního života – nebo ještě ne, a to nám umožňuje vnímat neschematicky, otevřeně.“
(Ukázka z knihy Běž, kam tě srdce povede od Susann Tamarové)

Beseda s druháčky 15. 3. 2016
Protože březen je měsíc čtenářů, připravila
knihovna besedu i pro žáky druhé třídy Základní
školy Babice, aby si připomněli, co si v první třídě
povídali v knihovně v rámci akce „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“. Děti v doprovodu paní učitelky Schmuttermeierové prošly s paní knihovnicí
Ivanou Bičanovou všechny části dětského oddělení knihovny, povídaly si o knížkách, o zvířátkách,
zpívaly si, paní knihovnice jim přečetla pár ukázek
z knih a na závěr opět proběhla soutěž ve skládání
obrázku z knihy o Krtečkovi. Po sladké odměně se
pak děti začetly do knih, zvláště do novinek, které
si ještě tentýž den odpoledne přišly vypůjčit. Akce
tedy splnila svůj účel – přivést děti do knihovny
a k četbě vůbec.

Noc s Andersenem
Letos proběhl v naší knihovně již 15. ročník akce Noc s Andersenem, kdy jsme pro děti
připravili již tradičně večer plný
her, čtení, pohádkových postav
a překvapení. Přišla za námi maminka pana Andersena, poté
jsme si připomněli 180 let od
napsání pohádky Malá mořská
víla audioukázkou namluvenou

Léto/2016

panem Karlem Frejem, přišly za
námi i mořské víly, které nám
o pohádce vyprávěly. Vytvářeli
jsme si podvodní svět, a na závěr přišel za námi pirát Dlouhý
Andy, se kterým jsme hledali
mapu pokladu, a po jejím nalezení a složení jsme putovali za
pokladem. Večer jsme ukončili
čtením pohádek s rodiči, kteří se

Babický zpravodaj

přišli za svými ratolestmi podívat a popovídat si o oblíbených
knížkách svých i svých dětí.
Výstavku z akce si můžete
v knihovně prohlédnout.
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Beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem
Dne 13. 6. 2016 se pod patronátem místní
knihovny uskutečnila v Kulturním domě v Babicích beseda žáků I. stupně ZŠ Babice s grafikem
a ilustrátorem Jiřím Fixlem. Smyslem besedy bylo
zprostředkovat dětem setkání s někým, kdo ví, jak
kniha vzniká a sám ji i vytváří. Beseda byla rozdělena do dvou částí, nejprve přišli žáci 1. a 2. třídy, pro
které měl výtvarník připraveno téma „Jak se kreslí
pohádka“. Dětem nejprve řekl něco o své práci na
knížkách pohádek pro děti, a pak si všichni zkusili malování pohádkových postav vodovkami. Děti
popustily uzdu své fantazii, a tak na závěr se na výstavce prací bylo na co dívat, a také pan ilustrátor
děti velmi chválil. Za odměnu od něj dostaly velmi
hezké omalovánky.
Následovala beseda s žáky 3. – 5. třídy, která

byla již zaměřena na knihu Světoví Češi, na které
se pan Fixl podílel jako výtvarník. Kniha pojednává o slavných českých osobnostech velmi hezkou
a netradiční formou kreslených komiksů, které
mají zaujmout právě menší čtenáře. Výtvarník dětem popsal i názorně ukázal, jak vzniká takováto
kniha, neboť sám několik let pracoval přímo v nakladatelství Albatros, takže zná celý proces vzniku
knihy velmi dobře. Sám je také nejen ilustrátorem,
ale i autorem knih, z nichž některé máme i v naší
knihovně. Vyprávěl dětem o jednotlivých osobnostech, uvedených v knize, jako například Eliška
Junková, Jan Eskymo Welzl, Hanzelka a Zikmund
a další. Na závěr děti obdržely připravené pracovní
listy s obrázky těchto osobností, které mohly vymalovávat i domalovávat to, co je při besedě zaujalo.

Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka 2015/2016
Do projektu se zapojilo 17 žáků 1. třídy ZŠ Babice, kteří v průběhu školního roku několikrát navštívili knihovnu - děti se seznámily s uspořádáním knih v knihovně, kdo knihy píše i ilustruje…
Vyvrcholením pak bylo 8. června pasování prvňáčku na čtenáře knihovny. Tentokrát přišla paní
spisovatelka Lenka Rožnovská, která po autorském čtení z knížky Školačka Kristýnka, společně
s paní starostkou děti pasovala. Letos prvňáčci
získali zdarma knihu Knihožrouti, kterou napsala
Klára Smolíková a ilustrovala Bára Buchalová.
strana 8
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Mobilmánie v pohádkové
říši – autorské čtení
Lenky Rožnovské
Beseda proběhla 8. června 2016 a byla určena
pro 2. třídu. Děti i paní učitelka se zapojily do děje
stejnojmenné knížky.

Prázdninový čas – nejlepší doba na čtení
O prázdninách je sice v knihovně omezená půjčovní doba, ale je to nejlepší čas k četbě knihy.
V knihovně si určitě vyberete knihy, které vás potěší i poučí, zpříjemní chvilky o prázdninách a dovolených. V době prázdnin se prodlužuje půjčovní doba z jednoho na dva měsíce, půjčit si knihy
můžete už teď na celé prázdniny.

PŮJČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH
(červenec a srpen):
Pondělí:
9:00 – 18:00
Středa:
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
9:00 – 18:00
Polední přestávka: 12:00 – 12:30
V úterý a pátek se nepůjčuje. Dovolená 25. července 2016.
Aktivní a pohodové prázdniny plné sluníčka přejí svým čtenářům
knihovnice Zoja Chodúrová a Iva Bičanová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
K 55. výročí mateřské školy Babice
V poslední době se média často zabývají mateřskými školami a zaměstnáváním matek malých dětí.
Je tomu víc než 150 let, kdy se objevily první
snahy zajistit kvalitní dohled nad dětmi v době,
kdy byly matky zaměstnány. V Českých zemích to
byly tzv. Opatrovny, které začaly vznikat v 1. polovině 19. století z důvodu rozšíření manufakturní výroby. Ve 20. století pak probíhal velký rozvoj
„školek“ a postupně se objevily různé vzdělávací
směry a osnovy určující, čím by se děti měly ve
Léto/2016

„školce“ zabývat.
Značným vývojem prošlo také zřizování a organizace provozu mateřských škol.
Od 1. 1. 2003 jsou všechny MŠ v ČR samostatnými právními subjekty – příspěvkovými organizacemi. Taková autonomie mateřských škol je
v rámci Evropských zemí výjimečná, a je velmi
náročná na širokou odbornost a zodpovědnost
ředitelek MŠ. Každá mateřská škola má svoje IČ
a je samostatnou účetní jednotkou zapsanou
v obchodním rejstříku. Platy zaměstnanců MŠ
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v současnosti financuje stát, provozní náklady
a investice hradí zřizovatel - obec a od roku 2003
přispívají i rodiče dětí formou tzv. měsíční úplaty.
Další finanční prostředky mohou získat MŠ z dotací
a fondů nebo darů. Péče o děti v MŠ je také zajištěna celodenním stravováním podle závazných norem, které je pravidelně kontrolováno hygienickou
službou a školní inspekcí. Český systém školního
stravování je ve světě ojedinělý, rodiče platí pouze
cenu surovin, ostatní náklady financuje stát a obec.
V roce 2005 zařadila novela školského zákona
předškolní vzdělávání poprvé do systému veřejného vzdělávání v ČR jako legitimní počáteční stupeň
organizovaný a řízený ministerstvem školství.
Od roku 2005 jsou veřejné mateřské školy
povinny vzdělávat děti podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Cíle v něm stanovené si musí každá MŠ rozpracovat do svého Školního vzdělávacího programu, režimu dne a dalších dokumentů. Přitom
musí zohlednit svoje místní podmínky, specifické
možnosti budovy a zahrady MŠ a další povinná
kritéria. Dosud bylo vždy jen doporučeno, aby
děti docházely do MŠ alespoň poslední rok před
nástupem do 1. třídy ZŠ.
Od 1. září 2017 bude poprvé v historii předškolní vzdělávání v ČR pro děti od 5 let povinné.
V naší obci Babice byl do roku 1961 zřízený
pouze zemědělský útulek zprvu sezónní a později celoroční. Letos 1. září uplyne 55 roků, kdy
byla v Babicích zřízena mateřská škola jako oficiální instituce pro péči o předškolní děti. Od počátku se mateřská škola potýkala s nedostatkem
vhodného prostoru. Postupně byly třídy umístěny v domě č. 253 na Záhumení, v hasičské zbrojnici, ve třídě ZŠ.
V roce 1965 bylo rozhodnuto o rekonstrukci budovy bývalé obecné školy pro provoz MŠ.
Tehdy to bylo poměrně dobré řešení, ale z hle-
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diska dnešních požadavků má budova MŠ a její
dispozice mnohé nedostatky. Přestože prošla
v posledních letech celkovou rekonstrukcí, nešlo
technicky ani dispozičně vyřešit splnění všech
současných norem. Hygienická služba povolila
jen s přihlédnutím ke stáří budovy trvalou výjimku na společnou šatnu dětí všech tříd, společné
sociální zařízení pro dvě třídy a vynášení stravy
pro dvě třídy v poschodí, protože výtah nelze
v prostoru výdejny zřídit.
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání se
přímo odvíjí i od podmínek pro práci personálu.
V budově MŠ v současnosti chybí místnosti
pro pracovnu logopedie, pro pracovny učitelek
a účetní, prostory pro přehledné uložení pomůcek, učitelské a dětské knihovny a pro některé
provozní práce.
Od roku 2020 mají být mateřské školy připraveny k přijetí dvouletých dětí. Vyřešením
problému chybějících prostor pro stávající i budoucí činnost MŠ se vedení obce aktuálně zodpovědně zabývá.
Kapacita budovy MŠ Babice je podle aktuálních norem stanovena pro 70 dětí 3 - 6 letých
a je nyní 100% využitá. Děti jsou rozděleny ve
3 třídách věkově smíšených od 3 do 6 let. To
podporuje rozvoj sociálních vztahů u dětí, individualizaci předškolního vzdělávání a umožňuje,
aby v jedné třídě byli sourozenci nebo kamarádi.
Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají odborné
vzdělání, předepsané zákonem o pedagogických pracovnících. Psychická náročnost práce
učitelky MŠ je značná. Musí souběžně v každém
okamžiku zajistit bezpečnost všech dětí ve třídě,
naplnění jejich osobních potřeb a splnění vzdělávacích cílů. Učitelky mají přímou vyučovací povinnost s dětmi týdně 31 hodin a zbylých 9 hodin
mají určeno na plánování a přípravu práce s dětmi, administrativní práce, pravidelné vyhodno-
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cování rozvoje každého dítěte, spolupráci s rodiči, další povinného vzdělávání, péči o didaktické
prostředí ve třídách atd. Ředitelka trojtřídní MŠ
má přímou vyučovací povinnost 18 hodin týdně.
Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními moderními hračkami, pomůckami a materiálem.
V každé třídě máme koutky pracovní, výtvarný,
kuchyňku, akvárium, dětskou knihovničku, notebooky s výukovými programy. Promyšleně a účelně
zrekonstruovaná zahrada MŠ v roce 2015 vytvořila
vynikající podmínky pro ekologické a polytechnické vzdělávání a otužování dětí každodenním pobytem venku. V letošním školním roce jsme pořídili
interaktivní tabuli Multiboard pro rozvoj kompetencí dětí v IT činnostech a pec pro vypalování
keramiky pro polytechnickou a výtvarnou výchovu. V souladu s požadavky doby jsme zvýšili bez-

pečnost dětí pořízením vstupního systému na
biometrické kódy.
Umístění MŠ Babice v nejstarší obecní budově
v historicky nejstarší části obce má krásnou symboliku. Potkává se zde dávná historie obce s její
nejmladší přítomností a budoucností. Za 55 let
existence MŠ Babice do ní docházel téměř každý občan Babic mladší 53 let. I seznam pedagogických a provozních zaměstnanců by byl pěkně
dlouhý. Ráda bych u příležitosti 55. výročí MŠ poděkovala všem, kteří se za dobu trvání MŠ Babice
starali o to, aby v době pracovních povinností rodičů prožívaly nejmenší babické děti svoje dětství bezpečně a spokojeně v pěkném a podnětném prostředí mateřské školy.
Marie Maňásková,
ředitelka MŠ Babice

ÚSPĚCH DĚTÍ MŠ BABICE
Mateřská škola Babice se již několikátý rok v rámci podpory
nadání dětí zapojuje do projektu Úkoly Čmeldy Pepíka, kterou organizuje ZŠ a MŠ Čtyřlístek v UH. Hradišti ve spolupráci
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěžní úkoly plní děti v kategoriích podle věku 3, 4, a 5 let.
Nejstarší pětileté děti plní úkoly ve 3 kolech. Do 3.,okresního
kola ve školním roce 2015-2016 postoupilo z 24 MŠ celkem
77 pětiletých dětí. Z toho z naší MŠ bylo 8 dětí - Divila Vojtěch,
Huťková Nela, Janošková Denisa, Kočičková Kristýna, Kryška
Matěj, Kůrová Lucie, Vejrostová Anna a Vydarený Aleš. Kristýnka Kočičková z naší MŠ se v okresním kole umístila na nejlepším 1. místě !
Za odměnu se v pátek 17. 6. 2016 zúčastnila s rodiči přijetí
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Kristýnce tímto blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci MŠ Babice.
Léto/2016
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Technické dílničky
V březnu si žáci šesté, sedmé
a osmé třídy mohli vyzkoušet práci ve velkých a zařízených dílnách
Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském
Hradišti v rámci tzv. Technických
dílniček, které tato škola organizuje pro žáky základních škol.
Pro žáky šesté třídy ve čtvrtek
3. 3. 2016 začínalo vyučování sice
tradičně v 8:00 hodin, ale čekaly
je dvě hodiny pracovního vyučování pod vedením učitelů střední
školy, ve kterých si vyrobili každý
svůj výrobek.
Část z nich vyráběla plechovou krabičku, na kterou si
vlastnoručně nastříhali, vyklepali a zohýbali plech. Druhá část
vyráběla hlavolam, který sami
vytvarovali a spájeli. Nikdo se
nepopálil, nepostříhal, ani nezranil kladívkem, takže se vrátili
spokojení do dalšího vyučování
již na naší škole.
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 se za stejným cílem vydali naši sedmáci.
Dvě vyučovací hodiny pracovali
pod dozorem a dohledem tamních učitelů. Opět byli rozděleni
do dvou skupin, jedna skupina
vyráběla věšák z plechu a druhá
skupina hlavolam z mědi. Výrobky se povedly a naši sedmáci si je
mohli vzít domů.
A ve čtvrtek 10. 3. 2016 vyrazila do dílen další třída. Tentokrát
třída osmá. Také je čekaly celé
dvě hodiny pracovního vyučování s učiteli střední školy.
Zvolený model byl již náročnější než pro šesťáky a sedmáky.
Osmáci si totiž museli namodestrana 12

lovat pomocí nejnovější verze
Inventoru hrací kostku se všemi
tečkami včetně prohlubní a teprve pak jim jejich výrobek pan
Ing. Dvořák vytiskl na 3D tiskárně.
Seznámili se tak s jednou z nejmodernějších technologií výroby

Babický
ý zpravodaj
p
j

předmětů z plastu.
Soustředění, píle a zaujetí
svědčily o tom, že se žákům vyučování líbilo. Své výrobky si odnesli domů, aby se mohli pochválit i rodičům
Mgr. Jandásková Vlasta
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Velikonoční dílničky
Dne 18. března 2016 (pátek) se konaly VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY pro děti navštěvující školní družinu. Děti i jejich rodiče
si mohli vyzkoušet dvě různé metody ozdoby kraslic i výrobu
papírových vajíček z vlnité lepenky. Nejkrásnější výrobky se staly ozdobou hnízdeček z kartonů od vajíček, která děti vyráběly
ve školní družině už v předstihu. Akce měla opět velký úspěch.
Všichni odcházeli spokojení a obohacení o nové zážitky.
Vychovatelky ŠD

Den Země v Kunovském lese
V pátek 22. 4. se v rámci oslav Dne Země konala soutěž desetičlenných družstev žáků druhého
stupně základních škol v Kunovském lese. Naši školu reprezentovaly dva týmy. Soutěžilo se ve třech
disciplínách. Všechny byly zaměřené na znalosti ze
světa obojživelníků a na šikovnost žáků. Principem
prvního úkolu bylo co nejrychleji s pomocí kruhu
doskočit k plachtě s nastříhanými obrázky, vybrat
jeden obrázek obojživelníka, vrátit se s ním do týmu
a prostřídat se v časovém limitu 10 minut. Disciplína
měla znázornit pohyb žab. Ve druhém úkolu čekalo

na soutěžící lovení malých plastových kuliček z kbelíku s vodou na kávovou lžičku a jejich přemístění do
kbelíku svého družstva. Úkol symbolizoval rozmnožování žab, jejich vejcorodost a obtíže, které na žáby
číhají během jejich životního cyklu. Ve třetím úkolu
soutěžící hledali kartičky obsahující nápovědy ke
správnému rozluštění křížovky s tajenkou - názvem
méně obvyklého zástupce našich žab. Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky od pořadatelů
soutěže.
Mgr. Zdeňka Čuříková

Poznej a chraň 2016
V úterý dne 5. 4. se v přírodovědném centru Trnka v Uherském Hradišti konala soutěž tříčlenných
družstev Poznej a chraň. Z naší školy se zúčastnily
dva týmy. Chlapecký tým ve složení Tomáš Glosz,
Tomáš Vojtěšek a Josef Kryštof (všichni 6. ročník)
a dívčí tým ve složení Terezie Vlachynská, Viktorie
Žeravová a Simona Bajzíková (všechny ze 6. ročníku). Všichni se zapojili do prvního úkolu - řešení
testu i druhého úkolu - poznávačky rostlin a živočichů. Snažili se vyřešit i bonusový úkol - luštění
křížovky. Akce všechny zúčastněné žáky obohatila o nové poznatky z ekosystému voda, které bylo
letos ústředním tématem.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V pondělí 21. března se Alexandra Saboona, žákyně 9. třídy,
zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v angličtině, která
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se konala v Rožnově pod Radhoštěm. V kategorii II.C (pro žáky
8. a 9. ročníků, kteří měli nebo
mají možnost komunikovat ang-
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licky buď v rodině, nebo při delším pobytu v zahraničí) obsadila
2. místo. GRATULUJEME!!! A děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Anna Pavlicová
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I. stupeň v Kovosteelu
V pátek 29. 4. 2016 se žáci I. stupně naší školy
zúčastnili v rámci Dne Země akce v KOVOSTEELU
ve Starém Městě. V 8.00 ráno se 82 žáků sešlo před
školou a plni očekávání nasedli do autobusů. Ranní
počasí slibovalo nádherný slunný den. Pod vedením třídních učitelek děti procházely jednotlivými

stanovišti a řešily zadané úkoly na téma ekologie.
Úkoly byly zábavné a zároveň i poučné. Závěrem
nás čekala projížďka Steelinkou - vláčkem, který
nás povozil po celém areálu. Kromě zážitků si děti
odvezly i věcné dárky a těší se na příští rok!
Učitelky I. stupně

Čarodějnické odpoledne ve školní družině
V pátek 29. dubna 2016 se obě
oddělení školní družiny proměnily v místa setkání malých čarodějů a čarodějnic. Některé děti
podpořily tajemnou atmosféru
čarodějnými oděvy, klobouky
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a nezbytnými doplňky typu kouzelnických hůlek, pavouků, koček
na rameni…. Vyzkoušely si celou
paletu zábavných čarodějných
aktivit a soutěží. S pomocí populárních písniček se přenesly na
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chvíli do světa plného čar a kouzel. Závěrem děti ochutnaly jídla
z velké čarodějné hostiny (želatinové bonbony roztodivných barev a tvarů). Dětem se odpoledne
plné soutěží, čar a kouzel líbilo.
Vychovatelky ŠD
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Softbalová školská liga
Do posledního letošního turnaje (uskutečnil se ve
středu 11. 5. když v průběhu celého roku jsme se již
zúčastnili celkem 4. turnajových klání) jsme vstoupili výhrou nad ZŠ Staré Město - dívky. Pak jsme hráli
s chlapci ze stejné školy a prohráli. Moc nám to nevadilo, protože kluci ze Starého Města ovládli celkově školskou softbalovou ligu. K poslednímu zápasu
s Uherským Ostrohem jsme nastoupili velmi odhodlaně a po výborném výkonu jsme zaslouženě vyhráli, což nám v letošním roce vyneslo celkovou 4. příčku. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony
a dobrou reprezentaci naší školy.
Mgr. Miroslav Sečen

Osvětim – svědomí lidstva, Krakov – středověká perla na Wiszle
V probouzejícím se pátečním ránu (20. 5.) jsme
vyjeli s žáky 9. třídy na dlouho plánovanou exkurzi
do zahraničí. Protože se v učivu devátého ročníku věnuje nemalá pozornost druhé světové válce
a s ní spojenému holokaustu, rozhodli jsme se
opět vyrazit do největšího vyhlazovacího tábora
a na vlastní oči vidět místa, kde se jedna z nejtragičtějších kapitol dějin lidstva odehrávala. Abychom se z prohlídky Muzea holokaustu psychicky
vzpamatovali, čekala nás odpoledne komentovaná procházka nádherným Krakovem. Mohli jsme
obdivovat historické pamětihodnosti i se setkat

s obrovským množstvím zahraničních turistů. Krakov je totiž nejnavštěvovanějším polským městem. Podle toho se také Poláci k návštěvníkům
chovají. Setkali jsme se s příjemnými a ochotnými
prodejci, milými Krakovany, pouličními umělci, fiakristy, tanečníky … To vše se nám velmi líbilo a odvezli jsme si tak z Polska kromě drobných suvenýrů
a sladkostí i dobrý dojem z našich severních sousedů. A že jsme cestou projížděli přes dvě vesnice
se stejným jménem – Babice, cítili jsme se i v zahraničí téměř jako doma.
Mgr. Jitka Škrabalová

Divadelníci v Praze
Členové Kroužku společenské výchovy vyrazili
v pátek 27. 5.2016 poznat krásy pražských zákoutí
a nakouknout do časů Karta IV. Náš výlet začal brzy
ráno, kdy jsme se sešli na nádraží ve Starém Měs-
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tě. Cesta ve vlaku příjemně ubíhala, neboť jsme ji
skoro všichni prospali. Z nádraží pokračovala naše
cesta na Václavské náměstí, kde jsme se u sochy
sv. Václava společně vyfotografovali, a dále ko-
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lem Stavovského divadla až na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli orloj a také pouliční
umělce, kteří nás mile pobavili. Následovala krásná procházka po Karlově mostě, po které jsme
se vydali s malou zastávkou u Lennonovy zdi na
Petřín. Ovšem k naší smůle se u lanovky na Petřín táhla dlouhá řada turistů, a tak jsme se hrdě
a odhodlaně rozhodli vystoupat až k Petřínské
rozhledně. Ale stálo to za to, protože z rozhledny se nám naskytla přenádherná panoramata na
stověžatou Prahu. Samozřejmě jsme zabloudili
i do zrcadlového bludiště. Po chvilce odpočinku
nás čekala výstava Karla IV. ve Valdštejnské jízdárně, která byla ohromující. Paní průvodkyně
nás seznámila se zajímavostmi i s dobou v níž
Otec vlasti žil a vládl. Já osobně bych ji navštívila

strana 16

znovu, a se mnou určitě i další. Ale přiznávám, že
po zhlédnutí výstavy jsme potřebovali kapku oddychu. Ovšem čekala nás ještě jedna návštěva, a to
muzeum Grévin Praha neboli muzeum voskových
figurín. K mému údivu jsme v muzeu všichni ožili
a s nadšením prošli celé muzeum. Dle mého názoru
byla nejlepší figurínou figurína Bohumila Hrabala
a Charlieho Chaplina. Zde náš výlet po Praze skončil
a my jsme pospíchali zpět na nádraží…
Chtěla bych tímto i poděkovat paní učitelce Martě Eibensteinerové, její dceři Lucii a paní Kraváčkové,
které s námi tento výlet absolvovaly. A protože to
byl zároveň i můj poslední výlet s Kroužkem společenské výchovy, tak ještě jednou DĚKUJI i za výlety
z minulých let.
Kristýna Kašná 9. třída
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Dětský den
V posledních letech je zvykem, že Dětský den
u nás v Babicích pořádá Sdružení rodičů a přátel školy
při Základní škole v Babicích. Ani letos tomu nebylo
jinak. Dětský den se konal 28. 5. 2016 v areálu dětského hřiště. Na holky i kluky čekalo sobotní odpoledne
plné her, zábavy, malování na obličej, skákací hrad
nebo projížďka na koni. Kromě rodičů s organizací
pomáhali žáci a žákyně 7. a 8. třídy. Ti zaujali místa na
stanovištích s různými sportovními úkoly, jako např.
skákání v pytli, hod na koš, chůze na chůdách, navlékání korálků, jízda na koloběžce a jiné. V horkém dni
děti obdržely malé občerstvení, sladkost, a nezapomněli jsme ani na pitný režim. Celé odpoledne dětem
i rodičům zpříjemňoval hudební program, který měl
na starost pan Milan Kura. O doprovodný program se
postaral vicemistr Polska Adam Pekař, který dětem
předvedl exhibici na BMX kole, a dokonce jim dal
možnost si jízdu na kole vyzkoušet. Dále si pro děti
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připravil soutěž o zajímavé ceny. Na konci dětského
dne probíhala tombola. Všechny děti, které soutěžily, odevzdaly pak kartičky, které byly slosovatelné.
Cen bylo dostatek, takže se na každého dostalo. Děti
na závěr ještě obdržely poukaz na točenou zmrzlinu.
Akce byla vydařená, počasí nám vyšlo. Odměnou nám pořadatelům za naše úsilí byly spokojené,
a s úsměvem odcházející děti.
Jménem všech bych chtěla poděkovat obci Babice, která poskytla finanční prostředky, bez kterých
by nebylo možné Dětský den pořádat.
Dále bych chtěla poděkovat žákům a žákyním
7. a 8. třídy, kteří si udělali čas a přišli nám pomoci
s organizací. V neposlední řadě patří také poděkování rodičům ze SRPŠ, jmenovitě paní Jarmile Vlachynské, p. Leoně Baštincové, p. Janě Vávrové a p. Evě
Dovrtělové.
Za SRPŠ Miriam Koudelníčková
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Výlet žáků I. stupně ZŠ Babice
V letošním roce jsme uskutečnili výlet pro všechny žáky I. stupně do Westernového městečka v Boskovicích. Cesta byla sice delší, ale děti ji zvládly a pak
si mohly užít zajímavé atrakce. Protože se v městečku platí westernovými dolary, dostalo každé dítě
100 dolarů a mohlo si samo vybrat, zda se za ně

Výlet byl úžasný, takovou
nádheru jsem už dlouho neviděl
a možná ani dlouho neuvidím. Ve
westernovém městečku bylo snad
všechno. Byly tam různé obchody,

povozí na koni, projde s kozou, proveze psím spřežením nebo snad koupí zmrzlinu. Čekala nás koňská
show a různá představení s pistolnicí, děti soutěžily
v házení kloboukem apod. Na závěr nás čekalo divadelní představení „Sedm statečných opět zasahuje''.
Mgr. Marta Gablasová

koňská show, směnárna, bludiště
a za ním kovošrot ZOO. Nakonec
bylo ještě divadlo Sedm statečných opět zasahuje.
Vojtěch Grebík, žák 3. třídy

Terezka Pozziová opět zazářila
na literárním nebi
Terezka Pozziová, žákyně osmé třídy, navázala na loňské literární
úspěchy našich žáků a získala se svou prací SOS s přehledem 1. místo
3. kategorie literární soutěže Olomoucko - zlínské krajské organizace Pionýra Pionýrský sedmikvítek. Terezko, děkujeme a přejeme další tvořivé nápady.
Mgr. Marta Eibensteinerová
strana 18
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Exkurze 8. a 9. ročníku
Jak funguje jaderná elektrárna? Je nebezpečná? Co je to přečerpávací vodní elektrárna? Na
tyto otázky našli odpověď žáci 8. a 9. ročníku při
exkurzi 1. června v doprovodu paní učitelek Jandáskové a Adamíkové.
Nejprve jsme navštívili vodní přečerpávací elektrárnu Dalešice, kde jsme mohli i do provozu. Prohlédli jsme si generátory elektrického proudu,
prošli se kolem mohutných turbín, a to vše ve
slušivých helmách.

V jaderné elektrárně Dukovany nás do provozu nepustili, mohli jsme jen do informačního centra, které je čerstvě zrekonstruované. Na „duhové
cestě“ se šesti zastaveními nám paní průvodkyně
vysvětlila princip činnosti jaderné elektrárny, výhody jaderné energie i zajištění před havárií.
Tak už máme jasno, už víme, jak elektrárny pracují, našli jsme odpovědi na všechny naše otázky.
Žáci 8. a 9. ročníku

Pohádkové dopoledne
V pátek 3. 6. na nás čekalo nejen
pěkné počasí, ale také velké překvapení. Žáci devátého ročníku si
pro nás připravili zábavnou cestu
plnou pohádkových postaviček.
Počátek byl U Rybičky, po cestě
čekali na děti Pat a Mat, Víla Amálka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Karkulka, Pejsek s kočičkou, Motýl
Emanuel, Křemílek a Vochomůrka a
Popelka. U každého stanoviště byly
připraveny úkoly v duchu známých
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pohádek a zároveň děti poslouchaly písničky, které neodmyslitelně patří k uvedeným postavičkám. Na konci cesty u školy
získaly malou odměnu, největší
radostí však byl pro děti pěkně
prožitý den. Děkujeme žákům
devátého ročníku za precizní
přípravu a dokonalou organizaci
v čele s paní učitelkou Mgr. Martou Eibensteinerovou.
Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ

Babický zpravodaj
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Stalo se
12. 6. Povídání o pejskovi a kočičce
TJ Sokol Babice ve spolupráci s obcí Babice
připravil pro děti a jejich rodiče příjemné odpoledne. Nejdříve se mohli podívat na loutkovou pohádku O pejskovi a kočičce a po ní se pak v areálu
U Střešně společně opékaly špekáčky a besedovalo se.

8. 5. Den matek
Ke Dni matek připravila kulturní komise bohatý program. Maminky měly možnost shlédnout
módní přehlídku, vystoupily děti z Kalinečky, Kalinky a dívčí sbor Kalinky a zazpívala Eva Obdržálková. Každá maminka dostala na závěr muškát
s drobnou dekorací.

1. 5. Prvomájové odpoledne plné lásky
V kulturním pořadu vystoupily děti z Kalinečky, Kalinky, dívčí sbor Kalinka, folklorní soubor
Kalina a cimbálová muzika Friška.

1. 5. Pietní vzpomínka
U příležitosti výročí osvobození proběhla pietní vzpomínka jak u obnoveného pomníku obětem II. světové války tak u pomníčku M. Čevely.
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30. 4. Otvírání cyklostezek
I letos se Babice zapojily do akce Otvírání cyklostezek. Cyklisté měli možnost navštívit Muzeum
Myslivců a pytláků nebo si nakoupit drobné dárky
od místních výrobců

17. 4. Pomni, ty člověče
Nedělní podvečer nabídl návštěvníkům tematiku jarního zvykosloví. Vystoupila cimbálová muzika Cifra, Kalina a Dětský folklorní soubor Hradišťánek.

16. 4. Dětský bazárek
Prodat či nakoupit dětské oblečení, hračky,
kočárky, autosedačky a další zboží mohli všichni
ti, kteří navštívili sobotní Dětský bazárek v kulturním domě.

10. 4. Tři strážníci
Divadelní představení Tři strážníci vzniklo
v roce 2012 u příležitosti 70. výročí úmrtí Jaroslava Ježka, jako výraz obdivu k velké osobnosti hudebního světa. Babičtí diváci ho mohli shlédnout
v nedělním p
podvečeru v sále kulturního domu.
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Naše matematické úspěchy
Blíží se konec školního roku a s ním i bilancování
toho, co se nám v jeho průběhu povedlo. Matematika je těžký předmět, ale i v něm se naši žáci účastní hned několika soutěží.
Jednou z nejnáročnějších je určitě Matematická
olympiáda, která je určena pro žáky 6. - 9. ročníku.
Školního kola, které žáci řeší samostatně doma, se
pravidelně účastní jen pár žáků, ale i mezi nimi se
letos našli žáci, kteří ho nejenže vyřešili, ale také
naši školu úspěšně reprezentovali v kole okresním.
V 6. ročníku to byl Lukáš Doležal a v 8. ročníku Robin Volf a Anna Batůšková. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli okresního kola. Gratulujeme jim.
Pythagoriády - další soutěže, kterou jsme letos
zorganizovaly, se účastnili všichni žáci 6. - 8. ročníku. Žáci řeší 60 minut 15 příkladů. V 6. ročníku byl
nejúspěšnější opět Lukáš Doležal, v 7. ročníku Michal Drda a v 8. ročníku Klára Čevelová. Všichni tři
nás reprezentovali v okresním kole, ale nikomu se

nepodařilo úlohy úspěšně vyřešit.
Poslední soutěží, která probíhá vždy v jeden
přesně stanovený den i v mnoha dalších zemích, je
Matematický klokan. Této soutěže se opět účastnili
všichni žáci druhého stupně ve dvou kategoriích.
V kategorii Benjamín pro 6. a 7. ročník se nejlepším
řešitelem stala Eliška Tomáštíková a v kategorii Kadet pro 8. a 9. ročník Veronika Idesová.
Ale největšího úspěchu v letošním školním roce
dosáhl náš žák 9. ročníku Jiří Grebík, který v celostátních srovnávacích Scio testech získal 1. místo
v celém Zlínském kraji. Vyřešil bez chyby všechny
matematické příklady. Jirkovi moc gratulujeme,
přejeme mu, aby ho nejen matematické úspěchy
provázely celé další studium, a věříme, že v řadách
mladších žáků nám rostou jeho úspěšní následovníci. Všichni úspěšní řešitelé obdrží na konci školního roku diplom a malou odměnu.
Mgr. Jandásková Vlasta, Mgr. Adamíková Soňa

Už je to uděláno, už je to hotovo…
Když za mnou přišla vloni v červnu paní starostka s nápadem, že bych mohla spolu se svými žáky
vymalovat vlakový podchod na huštěnovském
nádraží, netušila jsem, že nám bude trvat skoro
rok, než se budeme moci pochlubit dokončeným
dílem. Podzimní chladné počasí nás totiž vyhnalo od nedokončené práce, a tak cyklus ,,Čtvero
ročních období s folklorní tématikou" musel být
dokončen až v minulém týdnu. Nyní již podchod
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září všemi barevnými tóny s motivy jara, léta, podzimu a zimy a já doufám, že pohodově naladí nejen
každého cestujícího, ale i všechny, kdo alespoň ze
zvědavosti nakouknou ,,pod koleje" nádraží v Huštěnovicích.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat Pavlíně Matušové, Kristýnce Kašné, Lucii Rožkové, Terezce Kotlabové,
Anetce Huťkové, Terezce Pozziové a Klárce Čevelové.
Mgr. Marta Eibensteinerová
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SPOLKY
HASIČI
Vážení čtenáři,
rád bych Vám v následujících
řádcích přiblížil činnost jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce
Babice (dále jen JSDHo Babice).
Jsme zařazeni do poplachového
plánu kraje jako jednotka požární
ochrany kategorie II (JPO II), což
v kostce znamená, že zasahujeme i mimo územní působnost
obce, službu v jednotce vykonáváme jako své vedlejší povolání
a musíme vyjíždět nejpozději do
5. minut od vyhlášení poplachu.
Pro představu, těch pět minut je
doba, do kdy se minimálně 4 hasiči musí dostavit na zbrojnici,
ustrojit se, nasednout do hasičské
cisterny, zahlásit na krajské operační středisko přes radiostanici
výjezd jednotky a vyjet k místu
události. Tento těsný limit úspěšně zvládáme a často vyjíždíme už
ve třetí či čtvrté minutě, což svědčí
o spolehlivosti babických hasičů.
Služba v dobrovolné jednotce
je postavená na dobrovolnosti a kamarádství, ovšem kdo se

chce stát dobrovolným hasičem,
musí si být také vědom povinností, které vstupem do sboru
na sebe bere. Tyto povinnosti
jsou dány platnými zákony České republiky. Není to totiž jenom
o tom„ vyběhnout na výjezd“. Být
v jednotce dobrovolným hasičů
je časově mnohem náročnější,
než se na první pohled zdá. Pravidelně se scházíme každý pátek
v 18:00 hod. na hasičské zbrojnici
v Babicích. Tento čas je vyhrazen
pro předávání služby, kdy se důsledně provádí kontroly věcných
prostředků, zásahové techniky,
zkoušky provozuschopnosti, předávání informací, školení jednotky, výcvik, hospodářské práce
a úklid v prostorách zbrojnice.
Samozřejmě, často je pro různé
akce, jako třeba praktický výcvik
či rozsáhlejší školení, nezbytný
větší časový prostor. Například
v zimním období se všichni členové podrobili náročnému výcviku na zamrzlé vodní hladině
„Babické dvojky“, kdy se učili

10. 4. 2016 – požár Napajedla, jednalo se o požár garáže, na místě již ale zasahovala profesionální jednotka HZS ZLK ze stanice Otrokovice, a tak
byla JSDHo Babice ponechána na místě události
jako záloha a následně odeslána zpět na základnu.
18. 5. 2016 – únik nebezpečné látky Babice, jednotka vyjela ve 3. minutě od vyhlášení poplachu
a jednalo se o olejovou skvrnu asi 1x2m na komunikaci, jednotka skvrnu zlikvidovala a vrátila se
zpět na základnu.
23. 5. 2016- požár Huštěnovice, jednotka vyjela
ve 3. minutě a v 6. minutě byla jako první na místě
Léto/2016

správným technikám záchrany
osob a zvířat, sebezáchraně při
proboření ledem, pohybu na
tenkém ledu a poskytnutí první
předlékařské pomoci. Rád bych
dodal, že jednotka má ve své výbavě k dispozici dva suché obleky pro práci na vodě, díky kterým
se dá komfortně vydržet poměrně dlouhou dobu ve vodě, i když
okolní prostředí dosahuje třeba
-20 C, připomněl bych ještě, že
obleky byly pořízeny ze schváleného rozpočtu obce v loňském
roce. Proškolení bylo časově náročné a musel jím projít každý
z členů jednotky, a tak bylo rozděleno do několika dnů. A to jsem
zmínil pouze jeden z mnoha výcviků. Členové jednotky se dále
musí podrobovat pravidelným
lékařským prohlídkám, absolvovat kurzy odborných způsobilostí a prodlužování jejich platností,
ti, kteří jsou na pozici hasič-strojník, musí také každý měsíc pravidelně absolvovat kondiční jízdy
s hasičským vozem.

události, jednalo se o požár osobního automobilu.
Jednotka požár zlikvidovala, při likvidaci požáru hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích. Situaci komplikovala zjištěná skutečnost, že automobil je na
LPG, a tomu museli naši hasiči přizpůsobit taktiku
zásahu.
27. 5. 2016 – požár Babice, jednotka vyjela k požáru do areálu Hamé. Při příjezdu bylo zjištěno, že
se jedná o taktické cvičení uspořádané velitelem
jednotky a pověřenými pracovníky firmy Hamé. Námětem byl požár skládky palet. Cvičením byla ověřena průjezdnost areálem, znalost areálu, taktický
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postup při zdolávání požáru a součinnost s personálem firmy. V minulém roce se členové JSDHo
Babice účastnili exkurze v areálu, která měla za
úkol seznámit členy jednotky s prostorami a riziky

Členové jednotky
Naše jednotka má 12 členů rozdělených do
tří směn, kteří službu v jednotce provádí jako své
vedlejší povolání, čímž se zavazují držet pohoto-

v areálu firmy.
2. 6. 2016 – požár Staré Město, při jízdě k zásahu
byla jednotka na pokyn operačního střediska odvolána na svou základnu.

vosti, další 3 členy, kteří jsou plnohodnotnými členy
v jednotce, ale nezavazují se držet pohotovosti, a nakonec 2 členy, kteří jsou čekatelé a jsou ve fázi zaškolování se. Složení jednotky je následující:

Směna A
Směna B
Mikulka Bohuslav
Miksa Marek ml.
Velitel družstva/zástupce velitele Velitel jednotky
jednotky
Hudec Michal
Maček Michal
Hasič – strojník
Hlavní strojník/hasič-strojník
Machuča Dominik
Pokorný David
Hasič
Hasič
Omelka Jakub
Lapčík Martin
Hasič
Hasič

Závěrem
Udržovat jednotku v akceschopnosti a na vysoké úrovni je za cenu velkého úsilí, volného času
a zodpovědného přístupu všech členů jednotky.
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Směna C
Řezníček Jiří
Velitel družstva
Korber Stanislav
Hasič - strojník
Liška Jan
Hasič
Medek Erik
Hasič

Musím ale konstatovat, že bez vynikající podpory našeho zřizovatele – obce Babice, by nebylo
možné tuto úroveň udržet. Revize zařízení, obměny výstroje, nákup nových věcných prostředků a modernizace zázemí, to všechno nejsou
zrovna laciné položky, a my jsme rádi, že naše
obec na hasiče myslí a postupně se vše daří zvládat. V současné době je v jednání úprava prostor
zbrojnice, které jsou zastaralé a již nevyhovující.
Na jaro se podařilo zakoupením nových velkých
nerezových dřezů a nerezového pracovního
stolu zčásti zmodernizovat tzv. „mokrou dílnu“,
která slouží k údržbě
výstroje, technických
prostředků a dýchací
techniky. Tímto bych
chtěl poděkovat paní
starostce a obecnímu zastupitelstvu za
pozitivní přístup vůči
dobrovolným
hasičům obce Babice - děkujeme.
Za JSDHo Babice
velitel jednotky
Marek Miksa
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KLUB DŮCHODCŮ
Jak možná občas sledujete vývěsní skříňku
babického Klubu důchodců, můžete vidět fotky
z každého jejich setkání. A také to, že o setkávání
je poměrně velký zájem (pravidelně přichází kolem padesáti seniorů). Jistě je to i tím, že vždycky
je připravena zajímavá přednáška na nejrůznější
témata. V dubnu to byla beseda se spisovatelem
Jiřím Jilíkem, který do babického klubu zavítal již
několikrát. Vždycky zde našel vděčné posluchače
a nejinak tomu bylo i tentokrát. Koho by nezajímalo
vyprávění o našich krásných Chřibech? Právě to si
připravil, neboť velká část jeho tvorby je věnována
právě jim.
Květen se nesl ve znamení „vaření.“ Nebylo ledajaké, ale takové, jak jsme je znali od našich maminek,
babiček, prababiček. Povídat o knihách „Kuchařka
tradičních pokrmů na Slovácku“, přišla Ing. Lenka Durďáková z hradišťského Informačního
centra, která stála u zrodu obou
dílů. 26. května se zástupci babického Klubu důchodců zúčastnili poprvé turnaje Senior Cup
2. 6. 2016
ve hře pétanque. Tento pořádal

5. 5. 2016

Zlínský kraj ve spolupráci s Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně a Lázněmi Luhačovice a. s. Turnaj, konaný pod záštitou
radní Zlínského kraje Taťány Valentové Nersesjan,
je určen pro členy seniorských spolků a organizací. Svoje zástupce vyslalo celkem 42 z nich. I když
babičtí se neprobojovali na přední pozice, byl to
příjemně strávený čas v krásném prostředí Luhačovic a sbírání zkušeností ve hře, která se dá hrát
v každém věku. V červnu došlo k symbolickému
ukončení „školního roku“ v klubu – členové se sešli
u táboráku a opékání špekáčků a probrali, co jim
přinesla setkávání a také, co je čeká na podzim.
Určitě to budou zajímavá témata, tak stačí
jen přijít. Klub je každý první čtvrtek v měsíci od
15:00 hodin.

Turnaj petanque

7. 4. 2016

RYBÁŘI
VÍTĚZI JSOU VŠICHNI
Za pěkného počasí se v sobotu 28. května sešli
přátelé, milovníci přírody a začínající rybáři v Babicích na revíru Babice II, aby svou přítomností
potěšili pořadatele již 7. ročníku Dětských rybářských závodů. Pořádající Místní Skupina Babice ve
Léto/2016

spolupráci výborem MRS z. s. - Pobočného spolku
Uh. Hradiště a za finanční podpory Obce Babice
uspořádala již 7. ročník Dětských rybářských závodů u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Samotné závody probíhaly od 8.00 do 11.30 hod. V této
době mohli účastníci závodů lovit ryby (soutěžit)
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dle svých zkušeností o hodnotné ceny. Vypsány
byly ceny : 1. – 3. cena na největší kaprovitou rybu
a největší úhoř. Dále pak byl hodnocen nejmladší
účastník závodů. V průběhu závodů bylo dětem
podáváno občerstvení. V 11.30 hod. byl závod
ukončen, a v půlhodinové pauze před vyhlášením výsledků si mohly děti vyměňovat své dojmy
a případně zkušenosti z rybářské latiny.
Při vyhlášení výsledků a předání cen nás poctil svou účastí zástupce firmy STARFISHING, pan
ing. Vaněk, a jednatel výboru MRS z. s.- P. s. Uh. Hradiště, pan Milan Býček. Po krátkém proslovu pana
Býčka došlo k samotnému vyhlášení výsledků:
Zúčastněných závodníků: 43 dětí
Nejmladší účastník: Ema Pospíšková, ročník 2014.
Chyceno bylo 49 ryb, z toho 11 kaprů, 13 úhořů a 25 ostatních ryb (takzvaná bílá ryba). Nejdelší
úhoř: 70 cm - Markéta Šimčáková
Nejdelší kapr: 1. cena - 42 cm - Michal Kolář
2. cena 38 cm - Tomáš Vávra
3. cena 29 cm - Filip Knap

Dovolte mi poděkovat všem účastníkům závodů, jejich doprovodům, ať už to byli rodiče, sourozenci nebo blízcí příbuzní, za jejich účast při konání této akce. Ani netušíte, jak potěší pořadatele,
že nedělají něco zbytečně a jejich snaha má svůj
význam. V neposlední řadě patří poděkování pořadatelům za jejich ochotu a čas.
Závěrem - proč nadpis „Vítězové jsou všichni“ důvodů je hned několik: děti s doprovodem strávily sobotní dopoledne pohybem v přírodě a získáváním zkušeností z rybařiny, pořadatelé byli
nadmíru spokojeni s účastí, no a sponzoři - ty těší
dělat dětem radost a již nyní nám přislíbili svou
účast na další podobné akci.
Za všechny pořadatele ještě jednou děkuji
s pozdravem Petrův zdar Jan Pištěk

Ostatní závodníci obdrželi z rukou zástupce
firmy Starfishing a jednatele výboru Uh. Hradiště
jako cenu útěchy dárkové balíčky.
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UKONČENÍ KROUŽKU MLADÝ RYBÁŘ
Jak jistě všichni víte, probíhal u nás kroužek
Mladý rybář pod vedením pánů Jana Pištěka, Jaroslava Šustala a Milana Býčka. Tak, jak všechno má
svůj začátek a konec, tak i náš kroužek byl ukončen dne 22. dubna. Během měsíců ledna, února,
března a zčásti i dubna probíhala výuka a příprava
dětí na závěrečné zkoušky. Kroužek navštěvovalo
12 dětí a 9 dospělých. Z 12 dětí se ke zkouškám
dostavilo devět. Samotná zkouška se skládá ze
tří částí. První část je test ze znalostí rybářského
zákona a poznávání ryb, druhou je hod udicí na
terč a třetí samotný lov ryb udicí. První dvě části
probíhaly u nás v klubovně na hřišti v Babicích. Na
samotný průběh zkoušek dával pozor pan Milan
Býček, jednatel Pobočného spolku (dále jen PS)
Uh. Hradiště. Zajímavostí letošního kroužku byly
náklady pro rodiče, kteří uhradili pouze částku
370 Kč. Tato částka se skládá 270 Kč za členskou
legitimaci a 100 Kč za státní rybářský lístek. Ostatní náklady převzal na sebe PS Uh. Hradiště, který
všem novým absolventům vydal povolenky zcela

zdarma. Za toto gesto bych chtěl poděkovat výboru PS Uh. Hradiště pod vedením staronového
předsedy Milana Čaji. Třetí disciplínou byl samostatný lov ryb udicí, který se konal 22. dubna na
revíru Mařacké v Uh. Hradišti. Samotný lov pozorovali členové výboru PS Uh. Hradiště, pánové Stanislav Hasník, Tomáš Kierik a Milan Býček,
a rovněž nás poctil svou návštěvou pan předseda
Milan Čaja se svou chotí. Pro slavnostnější průběh
disciplíny bylo dětem a rodičům podáváno občerstvení. Po ukončení lovu došlo k zhodnocení
celého kroužku a seznámení dětí s výsledky zkoušek. Následně byly slavnostně předávány z rukou
předsedy KRK ( Kontrolní revizní komise ), pana
Stanislava Hasníka dětem jejich první rybářské
doklady. Závěrem mi dovolte poděkovat panu
Jaroslavu Šustalovi za jeho odbornou přípravu
dětí a strávený čas, který tomuto kroužku věnoval. Ještě jednou, Jaro, děkuji.
Zprávu vypracoval za Výbor MS Babice
předseda Jan Pištěk

ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkaření má hluboké kořeny. Provází nás od počátků pěstování rostlin. Již tehdy nás těšily
zdravé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu
a tím větší šanci na přežití. Dnes
nám již o přežití nejde, ale radost
ze zahrady zůstává.
Díky podpoře Obce Babice se
daří plnit další cíle, které jsme si
dali v rámci modernizace „naší“
Krájanky. Byla vydlážděna část
dvora zámkovou dlažbou. Díky
zapůjčení stolů a laveček od
Obce Babice, zakoupení slunečníků a přivedení přípojky elektřiny, kterou provedli v rámci
brigády někteří naši členové, se
nám zde podařilo vytvořit místo
pro příjemné venkovní posezení
občanů využívajících Krájanku ke
společenským událostem hlavně
Léto/2016

v letních měsících.
Další velkou akcí, o které jsme
ve zpravodaji již informovali, je
vymalování zdí sálu a vybroušení a nalakování parket , které se
nám díky firmě Dostav Company
s.r.o a firmě pana Trčky z Krhova
již podařilo zrealizovat. Přijďte se
podívat, jak nám Krájanka zkrásněla.
Firma pana Martínka provedla nutnou rekonstrukci venkovního potrubí odpadů a napojení
přímo do kanalizace.
V nejbližší době nás čeká
oprava střechy Krájanky, kterou
bychom chtěli zvládnout vlastními silami a samozřejmě už i příprava pálenice na novou sezónu.
Bližší informace o chystaných akcích budou k dispozici
na našich webových stránkách,
Babický zpravodaj

na stránkách obce, ve vitrínách
v obci i v dalších číslech Babického zpravodaje.
PRANOSTIKY
V červnu deštivo a chladno
způsobí rok neúrodný snadno.
Co červenec neuvaří - srpen
nedopeče.
Srpen - poslední letní měsíc.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Alena Holubová
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Červen je počítán již za letní měsíc, má nejdelší den - slunečního svitu. Den se po slunovratu
- 21. června, opět začíná nepatrně zkracovat.
Se zvyšující se teplotou a maximem světla se
zpomaluje prodlužovací růst. Zesilují pokožky listů a tím se snižuje zbytečný odpar vody z rostlin.
Klimatické léto začíná kvetením akátů a bezu
černého, končí sklizní ovsa. V tomto období se
prolíná konec jara se začátkem léta.
V červnu zrají třešně, višně a hlavně jahody.
O tomto měsíci se říká, že je časem růží. Nádherné růže ale vyžadují péči - nesmí jim chybět
vláha. Při suchém počasí je nutná důkladná dodatečná závlaha 1x týdně s nakypřením půdy pokud možno v dopoledních hodinách aby listy
do večera oschly.
Zelenina rychle přirůstá a potřebuje náležitou
péči. Přímo na záhon vyséváme listové saláty,
ještě na začátku měsíce června lze vysévat karotku, červenou řepu, černou ředkev, vodnici, keříčkové fazolky a od poloviny června i čínské zelí.
Hlávkový salát - v příliš teplé půdě špatně klíčí
a vzchází. Teploty při výsevu by neměly přesahovat 20-24 °C. Je proto vhodné osivo uložit před
výsevem do chladničky. Vyčkáme období kdy je
chladněji a před výsevem zryjeme půdu, abychom na povrch dostali chladnější zem. Po výsevu zalijeme studenou vodou.
Salát ledový můžeme vysévat ještě na začátku
června a dáváme přednost obalovanému osivu
nebo výsevným páskům.
Tyčková rajčata vedeme na jeden výhon, jen
ve zvlášť dobrých podmínkách ponecháváme
výhony dva. U tyčkových rajčat vyvazujte a vylamujte postranní výhony (není vhodné je vystřihovat nebo vyřezávat - hrozí riziko přenosu
bakteriálního vadnutí). Postranní výhony vylamujte včas, aby na rostlině zůstalo co nejmenší
poranění. Rajčata jsou samosprašná, venku je pyl

Výstava na Krájance
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přenášen větrem.
Jestliže byly dřívější venkovní výsevy okurek
poškozeny pozdními mrazíky, je možné je ještě
na začátku měsíce zopakovat. Rostliny okurek se
doporučuje vyvazovat do svislé polohy ke kolíkům, k síti nebo pletivu jako prevenci před plísní okurkovou. Po každém dešti rychle a dobře
osychají, a plíseň se tak rychle nešíří. Za suchého
počasí je také z tohoto důvodu dobré zavlažovat
okurky a rajčata zásadně ke kořenům, nikdy ne
postřikem. Plody okurek sklízíme včas, protože
pokud je necháme přerůst, dochází k omezování
násady nových plodů.
Pro všechny teplomilné a nádobové zeleniny
je dobré mít na zálivku odstátou vodu. Ideálním
řešením je větší nádoba - sud, pro tyto účely
vyhrazený. Dešťová voda je pro své vlastnosti zvláště vhodná. Zálivka by měla být pravidelná aby půda byla vlhká, nikoli mokrá. Hnojíme
1x za 2 týdny a to spíše menšími dávkami hnojiv. Pamatujte, že čím teplejší je léto a čím větší
plodovou násadu rostliny mají, tím větší péči tato
zelenina vyžaduje.
V obdobích největších letních veder patří kypření půdy k nejdůležitějším pracím na zahrádce.
V době hlavních letních měsíců - července a srpna, za velkého horka a sucha, je nutné občas doplnit srážky vydatnou zálivkou. Nejlépe jen večer, nebo brzo ráno a to ve větších dávkách vody
v delších časových intervalech.
Druhy zelenin náchylné k napadení houbovými chorobami - rajčata, okurky, celer, je nejlépe
zalévat konví bez kropítka přímo ke kořenům
jednotlivých rostlin, nebo do závlahových brázd
- zálivka podmokem.
Většina zelenin má v tomto období velmi vysoké nároky na vodu. Je proto dobré zvládnout
techniku mulčování, která pomůže tyto nároky
úspěšně vyřešit.
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HOLUBÁŘI
Začátkem nového roku začíná
u nás holubářů nová chovatelská
sezóna.
Základním
předpokladem
úspěšného chovu mladých jedinců je zdravotní stav chovu, je
nutné v měsících leden až únor
holuby přeléčit a navakcinovat
proti přenosným nemocem ptáků
– pseudomor, ptačí rýma, atd. Po
této léčebné kúře holuby zapáříme a odchováme nové závodní
holuby, a to v měsících březen až
duben.

Od 1. května pro nás začíná
závodní sezóna, naši holubi se
každý týden zúčastňují závodů, které pořádá Okresní svaz
chovatelů poštovních holubů.
Ten vlastní přepravní kamion na
4800 – 5100 kusů holubů. Závody
dospělých holubů máme na krátké
tratě (150 – 400 km), střední tratě
(400 – 550 km, např. Rottendorf),
dlouhé tratě (Koblenz 750 km,
Leverkusen 770 km a BadBadhaim 820 km) a superdlouhá trať
z Ostende 1100 km. Krátkých tratí

máme 12 závodů a střední tratě
4 závody. Závodní sezona končí
31. července.
V březnu se naši chovatelé zúčastnili dražby v Mutěnicích 38 ks
špičkových holanských, belgických a německých holubů. Těchto
38 jedinců bylo vydraženo za ccal
1 000 000 Kč. Nejdražší holub se
prodal za cca 240 000 Kč.
Toto bylo malé nahlédnutí do
naší činnosti.
S pozdravem Letu zdar!
ZO Babice CHPH

SPORT A KULTURA
SETKÁNÍ BABIC
Šestnácté setkání obcí s názvem Babice se letos
konalo v Babicích nad Svitavou a to 28. května.
Do hostitelské obce přijelo na padesát zástupců z Babic u Šternberka, Rosic, Havlíčkova Brodu,
Kelče, Třebíče, Babic u Krakova a těch našich.
Po uvítání a společné snídani v Obecní hospodě
byla připravena prohlídka nové expozice „Jeskyně
a lidé“ v provozní budově jeskyně Výpustek. Následovala prohlídka veřejnosti běžně nepřístupné
jeskyně Býčí skála. Tady asi každého upoutalo to,
že jeskyně nemá vybudované žádné chodníčky
a často vede mokrým a blátivým terénem. O to více
pak zapůsobí mohutnost podzemních prostor v jejich téměř surové podobě. Velice působivý byl i výklad, který prováděli přímo ti, kteří jeskyně neustále
prozkoumávají a objevují – tedy jeskyňáři.
Po dobrém obědě následovala prohlídka jeskyně Kůlna, která je významným archeologickým
nalezištěm z doby kamenné a dále prohlídka nově
vybudovaného interaktivního střediska Dům přírody Moravského krasu ve Skalním Mlýně. Středisko je zaměřené hlavně na školky a školy, pro něž
má připravenou řadu výukových programů. My
jsme měli možnost projít si expozice a podívat se
na krátký 3D film o Moravském krasu.
Večer paní starostka Horňáková předala starosLéto/2016

tovi obce M. Martykánovi putovní pohár setkávání. Starostové pak krátce povyprávěli o tom, co se
v které obci za poslední rok vybudovalo a událo.
K poslechu a tanci hrála místní kapela a všechny
nás bavil vypravěč pan Slávek Procházka, kterému
ovšem vydatně sekundoval náš pan Josef Vranka.
V roce 2017 budou již 17. setkání pořádat Babice u Třebíče.
M. Šuranská
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Sportovní komise
Cyklovýlet květen 2016
Datum konání: 7. 5. 2016
Pořadatel: komise pro sport
při Radě OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport:
Radek Polášek
Trasa cyklovýletu: ujetá vzdálenost 47 km po trase Babice, Staré
Město, Uherský Ostroh, Nedakonice, Staré Město do Babic.
Odjezd z kurtů v 9 hodin. Navrat
do Babic v 14 hodin.
Cyklostezky i nezpevněný terén.
Slunečné počasí s mírným východním větrem, teplota vzduchu 21°C
Účastníci cyklovýletu: 8 cyklistů
Radek Polášek, předseda komise

Z akcí sportovní komise při OÚ
SPORTEM K PŘÁTELSTVÍ - Tenisový turnaj ve čtyřhrách „jaro 2016“
Datum konání: 5. 3. 2016
Místo konání: tenisová hala Kunovice
Pořadatel: komise pro sport při Radě OÚ Babice
Výsledková tabulka
Pořadatelé komise pro sport: OldDvojice
1
2
3
4
5
6
Pořadí
řich Belant, Radek Polášek předse- 1 Petr Koukal
6:4 6:3 6:1 6:7 6:2
1.
da komise pro sport
Igor Fusek
Účastníci turnaje: 6 dvoučlených 2 Samuel Filip
4:6
6:3 6:2 6:1 6:3
2.
týmů - 12 tenistů z toho 2 týmy
Mário Hurtík
3 Oldřich Belant
z Bzinců Pod Javorinou
3:6 3:6
6:2 7:6 6:2
3.
4

Pořadí:
1. místo - Petr Koukal, Igor Fusek
2. místo - Samuel Filip, Mário Hurtík 5
3. místo - Oldřich Belant, Miroslav 6
Koukal
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Miroslav Koukal
Karel Říha
Luboš Salvet
Jaroslav Říha
Petr Macháček
Braňo Valo
Jožko Slanina
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1:6 2:6 2:6

6:2 6:1

4.

7:6

5.

7:6 1:6 6:7 2:6
2:6 3:6 2:6 1:6 6:7

6.

Léto/2016

Turnaj ve stolním tenise žáků ZŠ Babice
Datum konání: 16. 4. 2016
Místo konání: sál OÚ
Pořadatel: komise pro sport při Radě OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport: Radek Polášek,
předseda komise
Hráči
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Drinka
Tomáš
Peterka
Adam
Lukáš
Doležal
Michal
Kašpar
Filip
Ides
Vítek
Marek
Maňásek
Patrik
Sedkák

Počet zúčastněných žáků: z původně přihlášených 12 žáků se turnaje zúčastnilo 9 žáků ZŠ.
Výsledková listina, první tři místa:
1. Marek Maňásek
2. Ides Vítek
3. Drinka Tomáš

Drika Peterka Lukáš
Michal Kašpar Ides Marek
Patrik body pořadí
Tomáš Adam Doležal
Filip
Vítek Maňásek Sedlak
2:0
0:2

2:0

2:0

2:0

1:2

0:2

2:1

5

3

0:2

0:2

2:0

0:2

0:2

0:2

1

7

1:2;

2:0

0:2

0:2

1:2

2

6

2:0

0:2

0:2

0:2

3

5

0:2

0:2

0:2

0

8

0:2

2:0

6

2

2:0

7

1

4

4

0:2

2:0

0:2

2:0

2:1

0:2

0:2

0:2

0:2

2:1

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

0:2

2:0

2:1

2:0

2:0

0:2

0:2

Ceny: Ceny byly rozděleny podle konečného umístění.
3x pálka TECNOpro, sportovní láhve Isostar a Pelis, reflexní pásky pro všechny zúčastněné 3M.

CYKLOTOUR ČERVEN 2016
Datum konání: 10., 11. a 12. 6. 2016
Pořadatel: komise pro sport při Radě OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport: Radek Polášek, Pavel Látal

trase Konice, Horecký kopec, Niederfladnitz, Merkersdorf, Hardegg, Felling, Vranov nad Dyjí, Horní
Břečkov, Lukov, Podmolí do Šatova a zpět do Konic.
Ujeta vzdálenost byla 57,9 Km a nastoupaných výškových metrů bulo 1580 m.
Účastníci cyklovýletu:
Trasa cyklovýletu: Už čtvrtý ročník tzv. výjezdpůvodně přihlášeno 14, ale dorazilo 10 cyklistů.
ní cyklotour se konal od 10. 6. do 12. 6. v oblasti
Za komisi pro sport: Radek Polášek,
Znojemska. Trasa vedla kopcovitým terénem po
předseda komise

Pozvánka
Folklorní soubor Kalina zve přátele folkloru na druhý ročník setkání
„V Babicích na konci ... Na Mýtince“ v sobotu 20. srpna 2016 od 18:00.
V programu se můžete těšit mimo jiné na Národopisný soubor Včelaran
z Topolné a domácí Kalinu. Zpestřením bude promítnutí filmu „Kača“,
který natočila skupina strážnických folkloristů pod hlavičkou „Obrázky
ze Strážnice. Filmový příběh „Kača“ z prostředí jižní Moravy zachycuje
atmosféru života na vesnici na konci 19. století a jeho podtitulem je heslo
„Kde je v domě Kača, tam néni třeba psa..."
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH ČERVENEC – ŘÍJEN 2016
2. 7.
9. 7.
16. 7.
16. 7.
12. 8.
13. 8.
20. 8.
20. 8.
1. 9.
10. 9.
10. 9.
17. 9.
18. 9.
24. 9.
1. 10.
2. 10.
6. 10.
7. 10.
15. - 16. 10.

Turnaj v nohejbale
Turnaj ženských týmů v kopané
Turnaj v plážovém volejbale
Pytlácká noc - FC Babice
Večer na dvorku - CM Stanislava Gabriela, Kalíšci
Burza krojů
V Babicích na konci... Na Mýtince (folklorní večer)
Cyklovýlet
Klub důchodců
Slavnosti vína
Turnaj v plážovém volejbale
Dětský bazárek
….Eště byly štyry týdně do hodů
Burčákový tenisový turnaj
Cyklovýlet
Zahrádkářská výstava
Klub důchodců
Lampionový průvod broučků a berušek
Hody

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu
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BABIČTÍ (31)
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.

FRANTIŠEK KAŠNÝ - MALÍŘ, RYBÁŘ
Kdo trochu blíž poznal Františka
Kašného, ví, že jeho svět se dělil na
spoustu dílů a dílků, které byly věnovány mnoha lidem a mnoha nejrůznějším činnostem. Z jeho koníčků
mu nakonec zůstaly dva „nejvěrnější“ – malování a rybaření. Malování
mu bylo dáno do vínku a jeho talent
se projevoval od nejútlejšího dětství.
„Když jsme byli malí, obdivovali jsme
kresby koní, které Franta maloval
jednu dobu stále“, vzpomíná bývalá
Ceroňanka Alena Lesová a pokračuje: „Brali jsme jako samozřejmost, že Franta je prostě ten, co namaluje všechno a to s takovou lehkostí
a samozřejmostí.“ A spolužačka Marie Maňásková
dodává: „V deváté třídě jsme se hlásili oba na Uměleckoprůmyslovou školu do Uh. Hradiště. Nepřijali
nás ani jednoho, což nám bylo líto, ale u Franty jsem
to cítila jako větší křivdu, protože jeho talent jsem
považovala za dar.“ Tak maloval prakticky pro radost
svou a těch, které svými díly obdarovával. Z jeho palety, která jej provázela celý život, vznikaly zajímavé
obrazy, pod jeho rukama se rodily důmyslné dřevoryty. Nebál se používat rozličné techniky a tím měl
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člověk pocit, jakoby obrazy maloval
vždy někdo jiný. Ostatně to všechno
mohli posoudit návštěvníci výstavy
díla Františka Kašného, která nesla
název Mezi uměním a vodou a proběhla v Kulturním domě v Babicích.
Již na samotnou vernisáž přišlo hodně návštěvníků a po celou dobu, kdy
byla výstava instalována, bylo zájemců také dost. Ti co jej znali, přicházeli,
aby se potěšili obrazy, které tady Franta zanechal, a znovu popřemýšleli o
tom, co jej k jejich namalování mohlo
inspirovat. Hodně návštěvníků přišlo rovněž se zvědavostí, protože ne mnoho lidí vědělo o jeho nadání.
A Frantovo rybaření? Dá se popsat i takto:
„Vydal jsem se za stařečkem kaprem. Okounci
s červenými ploutvičkami se rozprskli jak barevné
listí a voda se zakalila. Nebylo to snadné. Prut přede mnou ujížděl jak nějaká podivná loď bez pasažérů, a když jsem přidal, přidal i on a voda stříkala na
hladinu. Musel jsem ho unavit,“ popisuje spisovatel
Ota Pavel lov na kapra. Spisovatel, jehož knížky měl
František Kašný rád. I on totiž „potkal své ryby“, jež
mu učarovaly a „nutily“ jej sedět na březích vod a če-
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kat na tu svou největší. Franta byl rybářem s velkým
„R“ a rybaření bylo jeho druhým velkým koníčkem,
kterému se věnoval a jemuž dobře rozuměl. Toho si
byli jeho kamarádi ostatně dobře vědomi. Proto také
tradiční rybářské závody, pořádané babickou skupinou Moravského rybářského svazu v červnu, jsou
Memoriálem Franty Kašného.
Je škoda, že barvy na jeho paletě navždy zaschly,
jeho rybářské pruty osiřely… .
V lednu uplynul rok od jeho úmrtí. Myslím, že pro
mnoho z nás byl Franta malíř, rybář a také dobrý člověk.
Marie Dostálková

VZPOMÍNKY (2)
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 bohatší.Nahlédněme do jedné z nich. A příště – příště si třeba přečteme tu vaši…

KOPEČEK ZA VALEROVÝM
Naproti mlýna pana Hořčici bylo v dětství naše
oblíbené místo na hraní. Neřekli jsme mu jinak
než kopeček za Valerovým. Na jaře byl kopeček
pokrytý kobercem, na kterém se postupně vystřídaly fialky, sedmikrásky, pampelišky, šťastlivci tu
pak opakovaně nacházeli čtyřlístky. Rostly tam
kopřivy pro domácí zvířata a také léčivý vlaštovičník.
Je to už hodně let, kdy stával na pravé straně
kopečku u cesty také sklep. Sedávali jsme na něm
nahoře jako na rozhledně a připadali si trochu
dospělí. V hlíně na kopečku jsme léta nacházeli
spoustu pokladů v podobě barevných hliněných
a skleněných úlomků a střípků. Když jsme je doma
Léto/2016

vyčistili a naleštili hadříkem, zářily jako skutečné
drahokamy a my si je pak uschovali ve svých skříňkách s dětskými poklady.
Tomuto místu vévodil a stále ještě vévodí
vzrostlý akát. Když rozkvete, sladká a opojná vůně
jeho květů dodnes láká včely ze širokého okolí
a zastavuje kolemjdoucí, kterým je odměnou po
zastavení se znovu nadechnout krásné vůně.
Rozloha a silné větve akátu nám umožňovaly postavit si v něm sen generace dětí, kterou
byl „bunkr“. Místo, jenž by bylo skryté před zraky
všech kolemjdoucích, a umožňovalo tak mít své
dětské království. Jako stěny pro náš bunkr jsme
použili barevné kusy igelitových pytlů. Zvenčí náš
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rádoby maskovaný úkryt před světem proto paradoxně hýřil všemi barvami podle vzoru „co dům
dal„. Jako sedátka jsme si do bunkru napasovali
nařezané desky a také z desek jsme udělali podlahu. Nanosili jsme si dovnitř jídlo pro případ hladu
a také hračky pro zkrácení dlouhé chvíle. V bunkru
jsme se cítili bezpečně, špitali jsme si tam všechna
svá tajemství a zároveň spřádali ty nejodvážnější
plány. Pro případ deště jsme si natáhli igelit i nahoru nad hlavy a v rozích ho napíchli na větve. Když
pršelo hodně, igelit se naplnil a pod tíhou nateče-

né vody se svezl na bok a voda nás pak dokonale
osprchovala. Z bunkru bylo najednou Máchovo
jezero a nás čekalo neúnavné vylévání vody plechovkami.
My jsme mezitím vyrostli, zato náš akát stojí dál.
I teď by se nám někdy takový dětský bunkr hodil.
Jenže už jsme dospělí a musíme si poradit.
Ale to nám nebrání mít doma schované poklady
z dětství, které sice nemají žádnou finanční hodnotu, zato jsou cenné pro nás samotné.
Jitka Machálková

Kulturní dům
Tak, jak mají svá léta a vzpomínky na ně lidé,
mají je i budovy, a občas stojí za to o některé napsat, zavzpomínat, jak se „rodila.“ K jedné z obecních budov u nás patří kulturní dům.
K vybudování tohoto zařízení vedl hlavně
argument, že v Babicích nebyl odpovídající prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí.
Využíval se sice sál v základní škole, ale ten byl
opravdu pro pořádání zábav nevhodný. Pro stavbu kulturního domu bylo nejdříve třeba najít místo. Ve „hře“ byly tři varianty: nástavba Motorestu
Sport, stavba ve Vrankově humně anebo v humně Škrabalových. Ta poslední zvítězila. Projekt byl
vybrán tehdejším vedením obce na doporučení
Josefa Retla, který doporučil stavbu podle nového zařízení v obci Předín u Třebíče, jež by mohla
splňovat požadavky obce. Několik zastupitelů se
zajelo osobně podívat do Předína, a po prohlídce
a důkladném seznámení se stavbou a vhodností
pro naši obec padlo rozhodnutí vydat se stejnou
cestou a přijmout takzvaný „opakovaný návrh“,
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jehož autorem byl ing. arch. Zounek z Brna. Po
vykoupení pozemku se začalo v roce 1982 stavět.
Žádost o stavební povolení se podávala za starostování Stanislava Janů a vyřizoval ji tajemník Josef
Maňásek. Stavba i její dokončení se uskutečnila za
Františka Vojtěška, který byl v té době v čele obce.
Rozpočet byl stanoven na cca 5,5 milionu Kč s tím,
že 30 procent muselo být uděláno brigádnicky,
a to samozřejmě v pracích. Podmínkou pro získání dotace na stavbu byla nutnost, že v budově
bude i obecní úřad. Stavbu měla na starosti především komise výstavby, která byla při obci. Téměř
po celou dobu, kdy se kulturní dům stavěl, byl
předsedou komise Ing. František Caudr. Pod jeho
vedením pracovali nejen profesionálové, ale i brigádníci. Můžeme vzpomenout například Květoslava Hastíka ze Spytihněvi, Čeňka Hastíka, Josefa
Maňáska (Pepiše), Cyrila Abrháma, Václava Bubíka,
Vojtěcha Křivánka, Františka Škrabala, Jana Dovrtěla, Františka Řezníčka, Josefa Jocha, Františka Bičáně, Bronislava Koláře, Vladimíra Čevelu, Vladimí-
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ra Horníčka, Václava Hastíka, Miloslava Abraháma,
Martina Bartošíka, Ignáce Mitáčka, Babáčkovi (stolářství) a další, z nichž každý přispěl svým řemeslem. Nu, a neocenitelná byla práce zaměstnanců
Stavebního strojírenství, kde pracovalo mnoho
dobrých odborníků. Ne nadarmo se říkávalo, že
ve Stavebním strojírenství (neboli u Fabišů) umí
vyrobit snad všechno: „od jehly až po tank.“ Velmi
schopná byla také stavební skupina, která byla při
obci, a jejímž vedoucím byl František Kašný, díky
jehož organizačním schopnostem se dařilo dobře postupovat. Ve skupině pracovali: Josef Lanšperk (nejstarší), Vladimír Omelka, Oldřich Cacek.
Důležitá byla také práce brigádníků, a to nejen
tím, co dělali, ale i proto, že přinesli řadu nápadů
a návrhů, jak co vylepšit a udělat mnohdy jednodušeji. To se projevilo třeba při „boji“ se spodními
vodami, které všeobecně mají v Babicích vysokou
hladinu. Odvodnění bylo třeba dělat důkladně
a promyšleně. Samozřejmě, že tak velká stavba se
nemohla realizovat jen vlastními silami. Hlavním
dodavatelem byl podnik Průmyslové stavby tehdejšího Gottwaldova, pracoviště v Uherském Hradišti. Hodně věcí bylo na kulturním domě uděláno
zcela atypicky. Týkalo se to například speciálních
velkých oken ve vchodu, kdy se úkolu udělat tyto
velké rozměry zhostil huštěnovský Jakos. Dále
například oproti původnímu plánu, který počítal
s prostory současného baru na sklad, se tyto vybudovaly tak, že zde bylo vystaveno klenutí, všechno
obloženo a vzniklo pěkné místo pro posezení. Dá
se říct, že se také osvědčilo nešetřit na materiá-
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lech. Ty, které byly v projektu zadány, se dodržely,
což bylo dobře, neboť kvalita je na nich znát až do
současnosti. Velký sál má rovněž výbornou akustiku, které napomohlo kazetové obložení stropu.
Stavba kulturního domu, jehož součástí je
obecní úřad i obřadní síň, byla dokončena v roce
1985 a slavnostní přestřižení pásky se uskutečnilo 24. října v 10:00 hodin dopoledne. Nu a večer
už zde byla první zábava – hodová. Zábav a plesů
bývalo dříve hodně. Mezi ty tradiční patřily plesy
SRPDŠ (pořádaný školou), Perníkový bál (pořádaly ženy), Krojový, Ples KSČM, Včelařský, Hasičský,
Dětský karneval a bývaly také velikonoční zábavy.
Kapacita kulturního domu je až 300 návštěvníků.
Když se uvažovalo o stavbě tohoto zařízení,
byl plán, že v jeho blízkosti se postaví také nová
mateřská škola a vedle zdravotního střediska byt
pro lékaře. I když od těchto záměrů bylo nakonec upuštěno, je část, ve které kulturní dům stojí,
pomyslným druhým středem obce, který dotváří
blízký sportovní areál a samozřejmě základní škola.
Nejen tato část, ale i samotný kulturní dům,
prošly v posledních letech značnými obměnami,
které jistě každý zaznamenal. Důkladná rekonstrukce budovy vedla k její modernizaci a také
k dalšímu zefektivnění provozu. A stále jsou i další
nápady k úpravám, jako například instalace nového ozvučení, osvětlení pro akce, časem výměna
nábytku (stolů, židlí) a další úpravy či opravy. Tak
přejeme, ať se vydaří a všem, kteří kdy při stavbě
kulturního domu pomohli, patří poděkování.
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Z FARNOSTI
Oprava kostela
V těchto dnech finišují práce na obnově fasády našeho kostela. Dosud byl nainstalován nový
pískovcový odvětraný sokl, okolo druhé poloviny
kostela byl vykopán a následně vydlážděn okapový chodník, který má zabránit opětovnému vzlínání
vlhkosti. Věž nám zdobí nové ciferníky, staré byly
celé popraskané vlivem povětrnostních podmínek,
odbíjí v ní nové hodiny i s automatickým zvoněním,
které celé financovala naše obec.
Zákristie dostala novou střechu a původní, již
velmi poškozené dveře, byly nahrazeny novými.
Restaurování se dočkal i kříž na střeše v zadní
části kostela. Původní brizolit byl vyhlazen a fasáda
září novými barvami. Opraveny byly i kovové žaluzie na věži.

Do konce června by kolem kostela mělo zmizet lešení.
Změny se dočkají i vstupní dveře, a nad nimi budou osazeny nové stříšky. Nakonec bude upraven
terén okolo kostela. Veškeré práce budou dokončeny
koncem září.
Při opravách soklu a střechy byly vloženy schránky
s popisem průběhu oprav a historií naší farnosti, také
jsme tam zanechali potomkům pár drobných mincí.
Chtěli bychom poděkovat obci za velkou finanční
pomoc a podporu, všem dárcům, bez kterých by náš
kostel nevypadal tak, jak již teď vypadá a také
všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu oprav.
Farní rada Farnosti Babice

Psali o opravě kostela ve Slováckých novinách dne 3. 6. 2016:
Sto čtyřicet tisíc korun zatím vynesly sbírky,
které pořádá obec Babice na opravu tamního
kostela sv. Cyrila a Metoděje. „Protože fasádu
trápila vlhkost, bylo potřeba kostel i odvlhčit,“
informovala starostka Babic Martina Horňáková.
Babická farnost požádala původně obec o dota-

ci ve výši 140 tisíc korun, později se ale obrátila
na radnici s prosbou o navýšení. Zastupitelstvo
nakonec schválilo částku ve výši 340 tisíc korun.
Obec navíc převzala záštitu nad veřejnou sbírkou na opravu kostela. Ta odstartovala 24. dubna
a skončit by měla 31. července. V kanceláři matriky na obecním úřadě je umístěna pokladnička,
do níž mohou lidé vhazovat finanční příspěvky.
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ČERVNOVÉ RÁNO
Nad Kudlovským potokem
se ranní jitro v podobě oparu vznáší,
pár divokých kačen
neúnavně nožkami kroužky na vodě roztáčí.
U mostku vedle hlavní silnice
přerostlá tráva těžce hlavu kloní,
vycházející sluneční paprsky
tak odlesky světla po hladině honí.
Lidé jdou do práce, na zastávce se schází,
čeká je další pracovní den,
myšlenky už prochází svou počáteční,
sotva probuzenou fází.
Zavedou řeč na počasí, na novinky v Babicích,
krátkým povídáním jen
ještě na chviličku problémy za hlavu hází.

Blíží se nám léto a dovolená,
potřebujeme si odpočinout a promyslet, kam se podívat.
Místa, která jsou od srdce a s láskou zvolená,
sama o sobě překvapí a hlavně - člověk je tam rád,
mohou to být místa hodně známá a neobyčejná
nebo naopak místa nenápadná, beze jména.
Vyjít si jen tak za vesnici, na dlouhou procházku do polí,
kde pomyslně podáš širokému obzoru svou ruku,
kde tě hlasité zvuky civilizace tolik nebolí.
Dětem přejeme krásné dlouhé prázdniny,
dospělým krásnou dovolenou,
nepropásnout ani okamžik jediný
ať nikoho z nás zajímavé zážitky neminou.
Jitka Machálková

Krásné léto, plné pohody, slunce a dobré nálady přeje redakční rada.
Léto/2016
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Stalo se
24. 3. Velikonoční hrkání
20. 3. Výstava jarních a velikonočních dekorací
Jako každoročně i o letošních velikonocích
Krásnou výstavu zaměřenou na jaro a velikonoční
od čtvrtku do soboty nahradilo vyzvánění zvo- svátky připravili pro návštěvníky babičtí zahrádkáři.
nů hrčení trakařů.
Součástí výstavy byla také přednáška Ing. Petera
Gajdošíka o pěstování zeleniny.

12. 3. Výstava vín
Druhý ročník výstavy vín navštívilo v sobotu v kulturním domě v Babicích na dvě stovky návštěvků. K poslechu hrála cimbálová muzika Stanislava Gabriela.
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