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Obecní úřad
Usnesení č. 11/2016 z jednání zastupitelstva obce dne 29. 6.2016
Usnesení č. 1/11/2016
ZO schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková a J. Vranka program jednání,
vedení diskuze ke každému bodu programu
zvlášť, návrhovou komisi R. Fritschera a ověřovatele zápisu M. Litoše a P. Lukášovou.
Usnesení č. 2/11/2016
ZO schvaluje Zprávu č. 196/2015/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Babice za rok 2015 provedenou pracovnicí
KÚ ve Zlíně Ing. Janou Brázdilovou ve dnech
6. – 10. 6. 2016.
Usnesení č. 3/11/2016
ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2015
bez výhrad. Územně samosprávný celek
přijal tato nápravná opatření: ÚSC bude respektovat Zákon č. 420/2004 Sb., § 2 odst.
1 písm. a), Vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., § 49-55, Zákon č. 262/2006
Sb., §346c, Zákon č. 137/2006 Sb. § 147
a odst. 1,2 písm. a), Zákon č. 420/2004 Sb.
§ 2 odst. 2 písm. h), Vyhlášku č. 323/2002 Sb.
Usnesení č. 4/11/2016
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce
za rok 2015 v částce 6 376 548,81Kč.
Usnesení č. 5/11/2016
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok
2015 sestavenou k 31. 12. 2015 – přílohy
Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty, FIN
2 – 12.
Usnesení č. 6/11/2016
ZO bere na vědomí závěrečné účty
Mikroregionu Staroměstsko, Sdružení obcí
pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko, Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
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Sdružení měst a obcí Východní Moravy,
Slováckých vodáren a kanalizací.
Usnesení č. 7/11/2016
ZO schvaluje nákup části pozemku
o výměře cca 3m2 p. č. 98/9 v k. ú. Babice
u Uh. Hradiště za cenu 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 8/11/2016
ZO schvaluje Kupní smlouvu s manžely
Josefem Machučou a Oldřiškou Machučovou
na část pozemku p. č. 98/9 v k. ú. Babice
u Uh. Hradiště.
Usnesení č. 9/11/2016
ZO schvaluje směrnici o cestovních náhradách.
Usnesení č. 10/11/2016
ZO schvaluje prodej auta zn. Peugeot
Partner za cenu 20 000Kč.
Usnesení č. 11/11/2016
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Babice s Římskokatolickou
farností Babice u Uh. Hradiště.
Usnesení č. 12/11/2016
ZO pověřuje finanční výbor kontrolou
hospodaření MŠ Babice a ZŠ Babice s majetkem a finančními prostředky obce za
rok 2015. Termín provedení kontroly: do
30. 9. 2016.
Usnesení č. 13/11/2016
ZO pověřuje kontrolní výbor kontrolou
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
uzavřených se spolky a organizacemi za
rok 2015. Termín provedení kontroly: do
30. 9. 2016.
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Usnesení č. 12/2016 z jednání zastupitelstva obce dne 21. 9. 2016
Usnesení č. 1/12/2016
ZO schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, M. Maňásková, M. Litoš, program
jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi A. Bilíka a ověřovatele zápisu M. Dostálkovou a M. Býčka.
Usnesení č. 2/12/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Usnesení č. 3/12/2016
ZO vydává OZV č. 4/2016 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností.
Usnesení č. 4/12/2016
ZO vydává OZV č. 5/2016, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Babice
Usnesení č. 5/12/2016
ZO schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých
věcí, a to pozemků p. č. 77/60, 130/215, 143/10
v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, obec Babice
z vlastnictví České republiky do vlastnictví
obce Babice, včetně souhlasu obce s podmín-

kami uvedenými v čl. IV. smlouvy č. j. UZSVM/
BUH/3564/2016-BUHM.
Usnesení č. 6/12/2016
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/3564/2016BUHM s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 7/12/2016
ZO schvaluje nákup pozemků p. č. 721, 722/1
a 724/1 v k. ú. Babice u Uh. Hradiště do vlastnictví obce Babice za cenu 300,-Kč/m2.
Usnesení č. 8/12/2016
ZO schvaluje jednorázovou náhradu za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Babice a to 200,-Kč/bm + aktuální
sazba DPH.
Usnesení č. 9/12/2016
ZO schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč
Domovu pro seniory v Uh. Hradišti na vybudování odpočinkového koutku.
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29.2.2016 se vzdal mandátu v ZO J. Řezníček, 1.3.2016 vznikl mandát prvnímu náhradníkovi V. Kukučkovi(Sdružení pro Babice)

Svoz plastů – první středa v měsíci: 2. 11., 7. 12.
Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svoPřed nadcházející zimní sezónou žádáme řidiče, zu připravit brzo ráno, protože svoz začíná již
aby si zajistili parkování mimo komunikaci, aby v 7:00 hod.
tak v zimních měsících zaparkovanými vozidly
nebránili úklidu komunikací a chodníků.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
Taktéž žádáme občany, aby zejména ve středu (plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
obce parkovali pouze na vyhrazených místech k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří
a ne např. v křižovatce u pošty – jak je běžným do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
zvykem.
Dále žádáme občany, aby větší množství plastů
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvr- přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
tek v lichý týden, tj. 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., Sběrný dvůr bude od listopadu otevřen pou8. 12., 22. 12.
ze v pátek.

OÚ informuje

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.

V prodeji je stále kniha Babičtí a ceronští vojáci
I. a II. světové války a také její Dodatek, ve kterém jsou jména dalších účastníků války, které se
podařilo dohledat po vydání knihy.
Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je 5. 12. 2016.

VODOVOD BABICKO
Letos je to dvacet let, co je
nejen naše obec zásobovaná
pitnou vodou. Dnes je to pro
nás každodenní samozřejmost,
jejíž výhody a dosah si uvědomíme většinou až v případě, že
nastane nějaká havárie a voda
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téct přestane. To se pak na obecních úřadech rozdrnčí telefony
a všechny zajímá, kdy už ta voda
zas poteče. V těchto chvílích si
teprve uvědomujeme, jak je bez
vody zle, a k čemu všemu je jí zapotřebí.
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Vraťme se zpátky v čase a vzpomeňte lidi a jejich úsilí, které za vybudováním vodovodu stálo.
Prvním, kdo pocítil potřebu zabývat se zásobováním obyvatel
pitnou vodou, byla obec Kudlovice v čele s panem Vladimírem
Podzim/2016

Drábkem. V osmdesátých letech
začaly být studniční vody jednak
ohrožovány nebezpečnou skládkou v blízkosti obce (Fruta Babice
tehdy do Žlebů vyvážela odpad)
a jednak stále menší vydatností.
Okresní úřad v Uh. Hradišti nechal
provést hydrogeologický průzkum a podle jeho výsledků bylo
provedeno několik vrtů. V obci
Kudlovice dva vrty. Ten hlubší má
108 m, pracovně nazvaný HVN4 a má vydatnost 9 vteřinových
litrů. Druhý vrt s názvem PVN
4 z hloubky 40 m vydává 4 vteřinové litry. V obci Traplice je to
vrt HVN 2, hluboký 165 m s vydatností 4 vteřinové litry. V Sušicích v oblasti zvané „Kuvajt“
je vrt hluboký 3000 m s vydatností ve sto metrech 1,5 vteřinového litru. Druhý vrt hluboký
100 m je pak u hřiště a má vydatnost 1,5 vteřinového litru.
Zastupitelstvo obce Kudlovice na
svém zasedání 20. prosince 1990
přišlo s návrhem na spojení obcí
Kudlovice, Babice, Huštěnovice,
Sušice a Traplice s cílem vybudovat veřejný vodovodní systém.
V čele uvedených obcí tehdy
stáli: Babice – Ing. Josef Čevela,
Huštěnovice – Růžena Varmužová, Kudlovice - Vladimír Drábek,
Sušice – Rostislav Trňák, Traplice
– František Novotný. Významným
pracovníkem byl také Ing. František Caudr z Babic. V dalším roce
byla vytvořena pracovní skupina, která vypracovala informační
studii s rozvrhem prací a propočtem nákladů. V roce 1992 byla
provedena registrace sdružení.
Bylo potřeba oslovit více než
300 vlastníků pozemků dotčených stavbou a požádat o prodej
pozemků či o zřízení věcných
břemen. Registrace sdružení byla
provedena 29. 1. 1993 Okresním
úřadem v Uh. Hradišti. V závěru
Podzim/2016

roku 1993 byla na Ministerstvo
zemědělství podaná žádost o dotaci. V roce 1994 odsouhlasilo finanční pomoc také Okresní shromáždění, a to ve výši 6 mil. Kč.
Obce ze svých rozpočtů vyčlenily
částku 1,75 mil. Kč. Byla vypsaná veřejná soutěž na dodavatele stavby. Ze dvanácti uchazečů
byla vybraná firma IMOS Zlín, se
kterou byla podepsaná smlouva
na dílo v hodnotě 62,748 mil. Kč.
4. října 1996 došlo ke spuštění
zkušebního provozu úpravny
vody, a v obcích Kudlovice, Babice a Huštěnovice byly na vodovod napojeny první domácnosti.
Následovala II. etapa, kdy byl vybudován vodojem, v roce 1997
napojeny obce Traplice, Sušice
a v roce 1998 Košíky s vybudováním přečerpávací stanice a dalšího vodojemu. Přes počáteční nezájem se k odběratelům přidala
i firma Hamé.
Prvním předsedou sdružení
byl pan Vladimír Drábek. Po něm
nastoupil pan Josef Hrňa, který
tuto funkci zastává dodnes.
V roce 2004 byl zprovozněn
další zdroj pitné vody na katastru
obce Traplice. O vydatnosti 4 vteřinové litry.
A jak to všechno vypadá
dnes? Vodovod Babicko má stále sídlo v Kudlovicích. Jeho hodnota je cca 90 mil. Kč. Zásobuje
95% obyvatelstva sdružených
obcí, tj. téměř 1 965 domácností
či objektů. Vodovod má 46 km
potrubní sítě vodovodních řádů
a 25 km potrubí vodovodních
přípojek. V posledních letech
se dobudovalo v obcích sdružení dalších cca 10 km potrubí.
Ročně se zhotoví 20-30 nových
vodovodních přípojek. Vodovod
čerpá ročně zhruba 185 000 m3
podzemní pitné vody, která ve
všech třiceti sledovaných ukaBabický zpravodaj

zatelích splňuje přísnou hygienickou normu. Výdaje jsou hrazeny z tržeb za odebranou vodu
a z dotací jednotlivých obcí. Rozpočet Sdružení se pohybuje na
straně příjmů v částce 4 mil. Kč,
na straně výdajů 3,6 mil. Kč. Obsluha úpravny a dozor je prováděn po sedm dnů v týdnu.
Vodovod začínal s jedním zaměstnancem. Dnes je to pět lidí
na plný úvazek, kterým občas
ještě vypomáhají i brigádníci.
Cena vody se z původních
15Kč/m3 vyšplhala na 27,50 Kč/m3.
Každoročně přibývá cca 25-30
nových přípojek.
V uplynulém roce sdružení rozšířilo svoji činnost o svoz tříděného odpadu, pro který byl z dotace
(ve výši 90%) zakoupen kuka vůz.
Vodovod Babicko se v posledních letech soustředil na hlavní
článek provozu veřejného vodovodu, a to je zásoba pitné vody.
Byly vybudovány tzv. průzkumné
vrty (4 ks), v k. ú. Jankovice, Sušice a Kudlovice. Celková kapacita
je 14 l/s. Velmi dobrá voda, téměř
bez úpravy je u košíkovského
mosta (k. ú. Jankovice, hloubka
70 m, vydatnost 2 l/s), dále v k. ú.
Sušice na „močále“ (hloubka
190 m, vydatnost 4 l/s) a v k. ú.
Kudlovice (2 x 100 m, vydatnost
5 a 3 l/s). Celkové náklady tvoří 4,5 mil Kč - dotace 90 %. Tyto
průzkumné vrty se budou propojovat a využívat v roce 2017
(očekává se 63 % dotace, náklady celkem 4,5 mil Kč).
Až tedy příště otočíte kohoutkem, vězte, že naše voda je hodnocená jako jedna z nejlepších
na okrese, možná i ve Zlínském
kraji. Zacházejme s ní tedy jako
s darem.
Článek je sestaven z materiálů
poskytnutých sdružením Vodovod
Babicko.
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Vítání občánků
V obřadní síni Obecního úřadu v Babicích byli do života slavnostně vítáni:
18. 6. 2016: Amálie Medvecká, Kristián Maňásek a Natálie Valerová
24. 9. 2016: Tomáš Vacula, Anna Valášková, Vendula Krejčí, Zdeněk Zimčík a Šimon Káňa

Vítání občánků 18.6.

Vítání občánků 24.9.

Vítání občánků 24.9.

Vítání občánků 24.9.

INVESTIČNÍ AKCE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍK NÁBŘEŽÍ
V měsíci srpnu byla dokončena oprava komu- rozvoj ve výši 1 mil. Kč. V rámci této akce byly také
nikace a vybudování nového chodníku. Na chod- vyměněny všechny vodovodní uzávěry a přemísník dostala obec dotaci z Ministerstva pro místní těny tři sloupy veřejného osvětlení a telefonní

strana 6

Babický
ý zpravodaj
p
j

Podzim/2016

sloupek. Stavbu provedla firma Ekostav Kartusek.
Celá akce stála 4,175mil. Kč včetně víceprací.
Na tuto akci naváže oprava panelové cesty za Perutkovým. Panely nahradí zámková

dlažba a bude zde vybudováno také veřejné osvětlení. V současné době se dokončuje
projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení.

OPRAVA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ULICI KOUSKY
Modernizací prochází veřejné osvětlení v této ulici. Budou odstraněny staré sloupy – nové osvětlení bude vedeno
v zemi. Práce bude provádět firma Pecha mont Spytihněv,
která byla vybraná ve výběrovém řízení.

Koncem září proběhla vysprávka
výtluků na místních komunikacích
a to zejména kolem kostela, v Nové
a Nádražní ulici, na Zběhoch před řadovkama.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Babice obdržela v letošním
roce finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
ZK pro rok 2016 ve výši 352 400 Kč a finanční podporu z rozpočtu zlínského kraje k zajištění priorit na
území ZK ve výši 45 000 Kč.

HASIČI
Obec Babice obdržela od Zlínského kraje
účelovou neinvestiční dotaci na zajištění akceschopnosti jednotky SDH ve výši 120 000 Kč.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Dotace
Z Nadace Agrofert jsme ob- Tyto jsme pořídili u firmy SE- máme dobré zkušenosti. Jíddrželi 9.970 Kč na zakoupení VEZA Huštěnovice. S rozvo- lonosiče zapůjčujeme strávníjídlonosičů s termoobalem. zem jídel v těchto nádobách kům zdarma.

Den otevřených dveří v pečovatelské službě
Den otevřených dveří v pečovatelské
službě a na Patnáctce proběhl 27. června
2016 od 14:00 hodin. Zájemci, kteří přišli,
se měli možnost seznámit s historií Patnáctky a hlavně prací pečovatelské služby. Také bylo představeno nové auto,
které obec pro pečovatelskou službu zakoupila a na které přispělo i 14 sponzorů. Osvěžením odpoledne, jež se konalo
v pěkném prostředí zahrady Patnáctky,
bylo povídání s Janou Trávníčkovou. Hovořila o tom, jak mohou ulevit masáže.
Setkání s babickými občany i občany
Podzim/2016
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z okolních obcí se vydařilo. Poděkování patří rovněž
Obci Babice, která zajistila na Den otevřených dveří
občerstvení.

Jak nenaletět „šmejdům“
30. srpna 2016 se konal v přísálí kulturního domu v Babicích
seminář na téma Jak nenaletět
„šmejdům“. Akce proběhla pod
záštitou České asociace pečova-

telské služby, jejímž členem je
také Pečovatelská služba Babice.
Naše služba pomohla s organizací semináře, který byl určen především seniorům. Přednášející

Mgr. Tereza Ševčíková přiblížila
nekalé praktiky nejrůznějších „organizací“ a jejich nabídek zboží či
služeb zaměřených na starší generaci. Seminář byl poučný.

Naše logo
Do roku 2012 neměla naše pečovatelská
služba žádné logo. Říkali jsme si, že by to bylo
takovým zpestřením pro různé letáky, internetové stránky apod. Proto jsme požádali paní
Ing. Ivu Bičanovou, která obohacuje Babický
zpravodaj o grafické kresby, maluje každoročně plakáty na hody, apod., aby navrhla loga
všech babických spolků. Pro náš symbol jsme
se dohodli, že použijeme dvě pečující ruce,
které drží ruku toho, jenž potřebuje pomoci,
pohladit, ukrýt se do bezpečí. Symbol je doplněn nápisem Pečovatelská služba Babice. A od
tohoto září je jím označeno i naše nové auto.

KNIHOVNA
Trénink paměti
V knihovně od září připravujeme pro zájemce tréninky paměti,
ve kterých si každý může zábavnou formou trénovat svou mysl
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Trénink paměti - červen
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sám i ve skupině, osvěžit si svoje znalosti
a dozvědět se i různé zajímavé informace
o všem kolem nás.
Tréninky jsou zdarma a probíhají každou
lichou středu v přísálí Kulturního domu
v Babicích Lektorkou je knihovnice Ing. Ivana Bičanová. Zájemci se mohou ještě přihlásit osobně nebo na tel. č. 572 585 138.

Trénink paměti - září

Týden knihoven 2016
Této celostátní akce se opět zúčastnila i babická knihovna, která pro své čtenáře a zájemce připravila řadu zajímavých akcí.
V úterý 4. října i přes nepřízeň počasí proběhla prohlídka Uherského Hradiště s historičkou PhDr. Blankou Rašticovou, ve středu
beseda Knihy nám radí…Jak malovat, kdy
paní Iva Bičanová zájemce učila malovat nebo
kreslit podle knih a ve čtvrtek si pak mohli
sami vyzkoušet malování s uměleckými barvami. V pátek knihovna svolala děti na Uspávaní
broučků a berušek s lampionovým průvodem
a zakončením v areálu Na Mýtince opékáním
špekáčků.
Celý týden byla vyhlášena „knihovnická amnestie“ - odpuštění pokut za upomínky a noví
čtenáři se mohli zaregistrovat zdarma.

5.10. Beseda o malování

Prohlídka Uh. Hradiště

5.10. Beseda o malování

7.10. Uspávání broučků

Vyhlášení ankety Průzkum spokojenosti uživatelů
Místní knihovny Babice
17. říjen – 16. prosinec 2016
Vážení uživatelé, milí přátelé knihovny,
pro zlepšení služeb naší knihovny, prosíme, vyplňte krátký dotazník buď přímo v knihovně nebo
Podzim/2016

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

Babický zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE
V pátek 3. 6. 2016 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 Bystro-

zraký, Karkulka, Pejsek s kočičkou,
Motýl Emanuel, Křemílek a Vochomůrka a Popelka. U každého
stanoviště byly připraveny úkoly
v duchu známých pohádek a zároveň děti poslouchaly písničky,
které neodmyslitelně patří k uvedeným postavičkám. Na konci ces-

ty 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

10. ROČNÍK ČESKOMORAVSKÉHO KUTÁLENÍ
Ve dnech 16. a 17. 6. 2016 se
výběr žáků 2. stupně naší školy
zúčastnil jubilejního desátého setkání s družební Základní a Mateřskou školou Malšice (okres Tábor),
při němž proběhlo tradiční sportovní zápolení obou škol v pěti
sportovních disciplínách, které
byly rozděleny do devíti utkání.

Podzim/2016

Cestou do jižních Čech navštívilo všech 43 našich sportovců pod vedením tří pedagogů historické město Tábor,
prohlédlo si místní Muzeum husitství a navštívilo také táborské
podzemí, kde je čekal zajímavý
i vtipný výklad zkušených průvodců.

Babický zpravodaj

Velmi milého přivítání a srdečného přijetí se nám dostalo
v samotných Malšicích od pedagogického sboru jejich školy. Po
něm nás čekalo ubytování a večeře.
Druhý den po ránu, po vydatné snídani, byl ředitelem školy
Mgr. Pavlem Klímou 10. ročník
Českomoravského
kutálení slavnostně
zahájen a jednotlivé
soutěže mohly začít. Za mohutného
povzbuzování diváků probíhala utkání
týmů mladších žáků
a žákyň i starších
žáků a žákyň ve florstrana 11

balu, přehazované, vybíjené, kopané a softbalu.
Na rozdíl od předcházejícího
roku, kdy jsme byli úspěšní my
a dosáhli celkového vítězství,
jsme tentokrát na malšické ne-

stačili. S výjimkou starších i mladších děvčat, která zvítězila v přehazované, naše ostatní družstva
neuspěla a po celkovém výsledku 7:2 jsme putovní vítězný míč
zanechali v Malšicích.

Všem malšickým patří velký dík
za přípravu a realizaci celé akce,
za její vysokou úroveň, kterou se
budeme v příštím roce, kdy budeme hostiteli 11. ročníku my, snažit
také udržet.
Mgr. Pavel Hubáček

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Se závěrem školního
roku proběhly na naší
škole ve středu 29. 6. dvě
nezapomenutelné akce,
za jejichž organizaci patří
dík převážně žákům bývalé IX. třídy a jejich třídní Mgr. Martě Eibensteinerové. V dopoledních
hodinách se již tradičně
soutěžilo o titul Miss
a Missák školy. Celý letošní ročník se nesl v duchu
známé televizní show
Tvoje tvář má známý hlas
a soutěžilo se v následujících disciplínách - promenáda, rozhovor, třídní
vystoupení a samostatná
vystoupení jednotlivých
soutěžících. V nabitém
programu měli diváci
možnost shlédnout téměř dokonalé kopie Ewy
Farne, Heleny Vondráčkové a dalších hvězd
české i světové hudební
scény. Na samotný závěr vyhlásila porota vítěze Miss a Missáka školy 2016, kterými se stali
Klára Čevelová (VIII.třída)
a Adam Peterka (VI.třída).
Odpoledne se zaplnil
školní sál rodinnými příslušníky žáků naší školy, kteří si pod vedením
svých učitelů připravili téměř dvouhodinový
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program věnovaný loučení se školním rokem
2015/2016. Celým pořadem provázely diváky
žákyně IX. třídy Markéta
Hlavačková a Pavlína Matušová. V rychlém sledu se střídala jednotlivá
čísla, v nichž nechyběla
taneční pěvecká a baletní vystoupení, pohádky
v anglickém jazyce, parodie známých umělců,
houslový koncert a se
svou plážovou kreací se dostavil dokonce
i Mr. Bean. Vystupující
všech věkových kategorií
včetně žáků školní družiny si mnohokrát v průběhu představení vysloužili
nadšený potlesk. S velkým ohlasem se setkalo
vystoupení loučících se
deváťáků s jejich třídní
učitelkou Mgr. Martou
Eibensteinerovou
pod
názvem Phantoms of
the school. Při závěrečném finále příjemného
podvečera se na pódiu
společně setkali všichni
vystupující a byli zaplněným sálem odměněni
bouřlivým
potleskem,
který nebral konce.
Mgr. Marta Eibensteinerová
Mgr. Pavel Hubáček
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RYCHTA KRÁSENSKO 2016
Předposlední týden školního roku 20. 6. - 24. 6. 2016 se
vydala 8. třída na terénní výukový pobyt do malebného
Krásenska, kde na ně čekali
tamější instruktoři se skvěle
připraveným programem PŘÍRODA NAOSTRO. Program byl
zaměřen na praktickou, terénní
a projektovou biologii a ekologii pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ.
A co je konkrétně čekalo?

• Hra „Ekologie do kapsy“
o Rychtovský klíč, ve které
poznávali prostředí Rychty
• Seznámení dotykem s novými živočichy např.: gekony
nočními, chameleony jemenskými, africkými šváby, želvou
bahenní, želvou nádhernou
a hadem korálovkou
• Hra „Umíte spolupracovat?“
• Celodenní výlet do Rudice
a okolí
• Výlov živočichů, kteří obývají
rybník a jejich určení
• Orientační závod do nádherného kaolínového lomu
• Výzkum nepřístupných jeskyní
• Hra "Krahujci a sýkorky"
• Hra pojatá přímo divadelně
„Chceme tu obchvat?“

• Pozorování a poznávání živočichů a rostlin na louce,
v rybníce a na kraji lesa
• Zpracování všech výsledků
výzkumů a poznatků
• Prezentace výsledků graficky
i ústně před ostatními
• A na závěr vyjádření, zda je
možné v dané lokalitě na
okraji Krásenska stavět či nikoliv
Využili k tomu vše, co se za
celý týden naučili a dozvěděli a současně se stali přísnými
hodnotiteli a oponenty.
Velké poděkování patří panu
Batůškovi, který nezištně přivezl a odvezl naše zavazadla do
Krásenska i zpět.
Mgr. Vlasta Jandásková

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl slavnostně zahájen nový školní rok
přivítáním prvňáčků v obřadní
síni Obecního úřadu v Babicích.
Starostka obce Mgr. Martina Horňáková nové žáky (v doprovodu
deváťáků) i jejich rodiče přivítala, popřála jim hodně úspěchů
ve školní práci a poděkovala
ředitelce Mateřské školy v Babicích Marii Maňáskové za jejich
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přípravu. Všichni zúčastnění se
společně s ředitelem základní
školy Mgr. Pavlem Hubáčkem
a třídní učitelkou I. třídy Mgr. Jitkou Schmuttermaierovou přesunuli do budovy základní školy.
Zatímco noví prvňáčci získávali ve třídě své první školní
zkušenosti, zbývající žáci a zaměstnanci školy se shromáždili
v prostorách školního sálu, kde

Babický zpravodaj

proběhlo oficiální zahájení školního roku, v jehož průběhu ředitel školy všechny přítomné přivítal, seznámil je s organizačními
informacemi a popřál jim hodně
štěstí a úspěchů v následujících
deseti měsících. Starostka obce
popřála žákům samé jedničky
a zaměstnancům školy hodně
elánu a energie.
Mgr. Pavel Hubáček
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ADAPTAČNÍ POBYT ŠESŤÁKŮ
Čekají nás společné čtyři roky na druhém stupni základní školy, proto jsme se jeli lépe poznat
a stmelit na adaptační kurz. Již tradičně nás přivítali
v polovině září na Hájence Na Novém světě v Semetíně u Vsetína.
Prožili jsme úžasné tři dny, během kterých
jsme v týmech hráli různé hry, závodili, procvičovali
postřeh a paměť. První večer jsme pracovali na projektu „Vejce“. Druhý večer jsme si opekli špekáčky,
zatančili si na diskotéce a projevili statečnost na
stezce odvahy. Pobyt nám zpříjemnily dvě báječné
instruktorky Kačka a Renča, dohlížely na nás paní
učitelky Adamíková a Eibensteinerová.

Tři dny utekly jako
voda, domů se nám
vůbec nechtělo. Jsme rádi, že se pobyt uskutečnil,
protože jsme se opravdu poznali a našli si kamarády.
A na závěr dvě poděkování. První poděkování
patří panu Batůškovi, který nám odvezl zavazadla
a usnadnil nám cestu vlakem.
Protože tento projekt byl finančně podpořen
Nadací SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou,
druhé poděkování míří právě tam, protože jsme
dostali příspěvek 12 500 Kč. Moc děkujeme.
Žáci 6. třídy s paní učitelkou Adamíkovou

NOVÉ ZATEMNĚNÍ
I v průběhu tohoto školního roku a prázdninových měsíců došlo k výrazným úpravám
a modernizaci školních prostor.
Po rekonstrukci kabinetů 1.stupně a českého jazyka proběhla
i úplná rekonstrukce kabinetu
matematiky, fyziky a chemie,
a to včetně položení nového koberce, výroby a instalace nábytku a nástěnných polic.
Pro žáky je však nejzásadnější novinkou zatemnění pomocí
roletového systému „Black out“
v učebnách vybavených interstrana 14

aktivními tabulemi (celkem 8). bude pro všechny žáky i vyučuK instalaci tohoto systému ško- jící přínosem.
la přikročila vzhledem k tomu,
Mgr. Pavel Hubáček
že klasické žaluzie
nedokázaly
plnohodnotně
zastínit
učebnu natolik, aby
(především za velmi
slunečného počasí)
bylo promítání na
interaktivních tabulích dobře viditelné
z jakéhokoliv místa
v učebně. Věříme, že
nynější zatemnění
Babický
ý zpravodaj
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Stalo se
25. 6. 2016 Odpoledne pro děti
Myslivecké sdružení Cerony připravilo v sobotu
Na Mýtince pro děti odpoledne plné her, soutěží,
ale také ukázku výcviku psů nebo vábení zvěře.

26. 6. 2016 Svěcení pomníků padlých
v I. a II. sv. válce
V sobotu byly požehnány nově opravené pomníky obětem I. a II. sv. války. V krátkém projevu
vystoupila starostka obce Martina Horňáková,
František Trávníček z Jednoty Československé
obce legionářské ve Valticích a žehnání provedl
farář P. Bohumil Kundl. Čestnou stráží v dobových uniformách byla vypálena slavnostní salva.
Píseň Ave Maria zazpíval Jurij Kruglov. Akce pak
dále pokračovala koncertem Růže pro válečné
veterány v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde Jurije Kruglova na klávesy doprovodil Mgr. Jan Král.
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30. 6. 2016 Slavnostní vyřazení deváťáků
Skončil školní rok
a pro některé i základní školní docházka.
V obřadní síni obecního úřadu byli slavnostně vyřazeni žáci
deváté třídy.

18. - 22. 7. 2016 Přívesnický tábor
Už podruhé se v Babicích uskutečnil letní přívesnický tábor, kterého se letos zúčastnilo 32 dětí. Prožili jsme týden plný her, soutěží a výtvarných aktivit,
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vyrazili jsme na turistický výlet na Smraďavku nebo
do dětského lanového centra k luhačovické přehradě. Děkujeme obci Babice za poskytnutí prostor pro
konání tábora.

12. 8. 2016 Večer na dvorku
Letos již podruhé se mohli občané Babic
i přespolní sejít na letním přátelském posezení - Večer na dvorku - Na Mýtince. Podávala se

živáňská, grilovaly se klobásy, žebírka a opékaly se špekáčky. O výbornou atmosféru večera se
postaraly CM Stanislava Gabriela a country-folk
kapela Kalíšek.
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13. 8. 2016 Burza krojů
V sobotu proběhla v sále Kulturního domu v Babicích již tradiční burza krojů. Kolem 300 návštěvníků si mohlo vybrat ze
široké nabídky nejen součástí
krojů, ale i krojového zboží jako
látek, krajek, apod.

20. 8. 2016 V Babicích na konci... Na
Mýtince
Příjemný folklorní letní podvečer ve dvoře
muzea Na Mýtince zažili všichni ti, kteří navštívili akci V Babicích na konci... Na Mýtince. Vystoupili na něm místní folklorní soubor
Kalina a sborek Kalinka, Včelaran z Topolné,
mužský sbor z Kudlovic a CM Rováš. Po setmění byl zájemcům promítán folklorní film
Kača z dílny tvůrců Obrázky ze Strážnice.
K tomu se podávaly domácí báleše a buchty
od babických žen z klubu důchodců, dobré
vínko a beseda u cimbálu přispěly k celkové
skvělé atmosféře akce.
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POZDRAV Z NĚMECKA
Koncem srpna se objevila
na jednom ze stromů školní
zahrady podivná věc. Malý
papírový lístek, který byl provázkem spojen s nafukovacím
balonkem. Když jsme lístek
prozkoumali, nestačili jsme
se divit. Byl na něm německy
psaný pozdrav a adresa odesílatele. Tak jsme se dozvěděli, že autor milého vzkazu žije
v Sasku ve městě Chemnitz,
kterému my, Češi, říkáme Saská Kamenice. Vzdušnou čarou
je od nás toto místo vzdáleno
přes 500 km! Takovou vzdálenost musel vzdušný pozdrav
uletět.
Protože se v naší škole učí
němčina jako druhý cizí jazyk

v 8. a 9. ročníku, rozhodli jsme
se předložit tento krátký dopis našim deváťákům a vyzvat
je, aby se pokusili o odpověď.
Samozřejmě jim se sestavením krátkého psaní pomohla
vyučující německého jazyka, žáci se všichni podepsali
a přidali i společnou fotografii. Celou zásilku jsme pak
odeslali do Německa na udanou adresu do města Chemnitz. Pochopitelně, že ne pomocí nafukovacího balonku.
Zvolili jsme služby naší státní
pošty. A teď musíme čekat.
Ozve se náš nový kamarád
ještě? Bude ochoten si s námi
třeba i pravidelně dopisovat?
Určitě bychom rádi procvičili

svou němčinu a navázali nové
přátelství. Není to snad jeden
z nejdůležitějších důvodů,
proč se učíme cizí jazyk?
Mgr. Jitka Škrabalová

SPOLKY
HASIČI
doplnění ke článku z minulého čísla
(vinou tiskařské chyby nebylo uvedeno
v letním čísle)
Další členové jednotky jsou Václav Janů
(velitel družstva/hasič – strojník), František
Kunc (hasič – strojník), Machuča Pavel (hasič).
Podzim/2016

Mezi čekateli jsou Martin Grebeníček a David
Machuča.
Největší ztrátou pro JSDHo Babice byl letos odchod p. Zdeňka Müllera, který byl i spolu s p. Kuncem u hasičů tzv. „inventářem“,

Babický zpravodaj
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ale i dlouholetým tahounem, kamarádem
a členem, po kterém zbyl ohromný kus práce,
za což si ho vždy budeme vážit. Dlouhá léta
působil jako velitel jednotky, ale začátkem
loňského roku mi tuto funkci předal a nadále
působil jako strojník. K 1. 6. 2016 z jednotky
oficiálně odešel a nahradil ho na funkci strojníka Michal Hudec. Útlum činnosti a posléze
odchod z jednotky byl z nedostatku volného
času. Vzkazujeme tímto Zdeňkovi, že dveře
zpět má vždy otevřené.

Zásahová činnost jednotky
Za uplynulý rok naše jednotka zasahovala
celkem u 20. událostí, a to až na dvě výjimky
převážně u požárů. S ohlédnutím bych připomenul zásah ze dne 2. 11. 2015, kdy došlo
k požáru v budově Pečovatelské služby v Napajedlech. Naše jednotka dorazila k místu události ihned po profesionální jednotce Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze
stanice Otrokovice. Při příjezdu bylo zjištěno,
že budova je zasažená požárem ve 3. nadzemním podlaží, a dle prvotních informací se v budově mělo nacházet zhruba 40 lidí, převážně
seniorů. Členové jednotky byli vysláni na průzkum do požárem zasaženého patra, kde se
podíleli na vyhledávání a záchraně osob. Vše
komplikoval požár a hustý kouř, takže zasahující hasiči museli používat dýchací přístroje.
Dále byla v prvních minutách zásahu provedena velitelem naší jednotky a příslušníkem
HZS ze stanice Otrokovice záchrana seniorky
z balkonu pomocí lezecké techniky a nastavovacího žebříku. Seniorka z bytové jednotky
ve 3. podlaží zasaženém požárem se uchýlila
na balkon, kde přelezla zábradlí a váhala, zda
svou záchranu vyřešit skokem. Během zásahu
se podařilo hasičům zachránit všechny osoby,
a také následně uhasit požár. Jen bych dodal,
že na místě zásahu zasahovalo celkem 7 hasičských jednotek a to: HZS ZLK stanice Otrokovice, stanice Zlín, stanice Uherské Hradiště,
dobrovolné jednotky Babice, Spytihněv, Kvítkovice a Otrokovice.
V letošním roce naše jednotka vyjela již
k deseti událostem, z toho dvě byly cvičení.
První letošní výjezd byl dne 27. 1. 2016, kdy
v Huštěnovicích došlo k požáru kotelny v rodinném domku, naše jednotka byla na místě
strana 20

jako první, do 6. minut od vyhlášení poplachu a požár zlikvidovala, mezitím se dostavila
i jednotka HZS ZLK ze stanice Uherské Hradiště.
Dne 28. 1. 2016 byl JSDHo Babice vyhlášen
poplach. Dle prvotního ohlášení se mělo jednat o osobu probořenou ledem a topící se ve
slepém rameni Moravy na „dvojce“ v Loskách.
Při příjezdu bylo zjištěno, že se v ledové vodě
skutečně nachází osoba, která se topí. Teprve
až po její úspěšné záchraně a vytažení na břeh
bylo zjištěno, že osoba je figurant, který má
pod hokejovou výstrojí suchý oblek na práci
ve vodě, a jedná se o prověřovací cvičení, zinscenované velitelem jednotky a jeho zástupcem. Na místo se dostavila i paní starostka
Mgr. Martina Horňáková, která je o každém
poplachu informována pomocí SMS zprávy do
mobilu, kde je vždy definován druh, stručný
popis a místo události – tyto SMS chodí všem
členům jednotky při vyhlášení poplachu. Celé
cvičení bylo vyhodnoceno kladně a zjištěné
nedostatky posloužily jako témata pro následovný již popsaný praktický výcvik.
Dne 3. 3. 2016 hořelo osobní auto v areálu STAST v Babicích, JSDHo Babice vyjela ve
4. minutě od vyhlášení poplachu a požár zlikvidovala.
24. 3. 2016 – požár Modrá, jednotka se při
jízdě k zásahu na pokyn operačního střediska
vrátila zpět na základnu, jelikož se nejednalo
o větší událost.
29. 3. 2016 – požár Babice, jednotka byla na
místě do 6 minut od vyhlášení poplachu, jednalo se o požár uskladněného dřeva, a ten byl
uhašen před příjezdem naší jednotky majiteli.
Za JSDHo Babice velitel
jednotky Marek Miksa
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KLUB DŮCHODCŮ
O prázdninách je činnost klubu omezená, ale
už 1. září se všichni sešli na zajímavé besedě
o legionářích. Hostem
byl ředitel uherskohradišťské knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana Mgr. Radovan Jančář. Představil se jako autor knihy
„Bojovali za císaře pána“, kterou věnoval
mužům ze Slovácka, kteří bojovali v Rakousko-uherské armádě.
Rakousko
Činnost klubu důchodců
je již tradičně pestrá a bohatá. Koncem června – přesněji 29. byl na programu výlet
do Dolního Rakouska. Kdo
jel - určitě nelitoval. Účastníci
navštívili město Krems a známou obchodní ulici, kostel sv.
Víta, hrad Gozzoburg, Piaristický chrám, klášter Göttweig,
dále meruňkové městečko
Dürnstein - hrad Kueringerburg a v Melku benediktinský
klášter. Výletu přálo i krásné počasí, což pěkné zážitky
umocnilo.

1. 9. 2016
13. -15. září strávili senioři na pozvání senátora Ivo Valenty ve Velkých Karlovicích. Měli možnost si prohlédnout
muzeum a okolí Karlovic, Soláň, Čarták – vše s průvodcem.
Zúčastnili se také natáčení TV Šlágr s Olgou Baričovou,
Frantou Uhrem a manžely Osičkovými.

Rakousko
Podzim/2016

Ve Velkých Karlovicích
Babický zpravodaj
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29.9.2016
Na oplátku pozvali senátora Valentu do
babického Klubu důchodců, a to ve čtvrtek
29. září. Povídalo se hlavně o dětech, rodině
nebo vaření.
LUHAČOVICE
Sedm desítek seniorů ze Zlínského kraje, kteří se věnují práci v seniorských spolcích a organizacích, bylo ve středu 5. 10. za
svoji činnost oceněno na konferenci ke Dni
seniorů konané v Luhačovicích. Stalo se tak
v rámci ankety „Senioři sobě i jiným". Tu letos poprvé vyhlásila Komise Rady Zlínského kraje pro seniory, v čele s předsedkyní
a zároveň krajskou radní pro sociální oblast
Taťánou Valentovou Nersesjan, která spo-

lečně s ostatními členkami komise i krajskými radními Petrem Navrátilem a Ladislavem
Kryštofem oceněným seniorům poděkovala
a předala jim pamětní listy, plakety a dárkové
balíčky.
Mezi oceněnými byla také paní Marie Kročová, která byla nominována za dlouholetou,
pečlivou a poctivou práci v Klubu důchodců.
„Hlavním smyslem této ankety je upozornit na aktivní práci seniorů pro své vrstevníky
a ocenit jejich aktivitu i obětavost, se kterou
se této práci věnují. Právě senioři totiž často
organizují a koordinují různorodé aktivity
pomocí vlastních sil a prostředků. Jsme velmi
potěšeni tím, že se tato naše nová iniciativa
setkala s živým ohlasem a do ankety jsme obdrželi velký počet nominací," uvedla Taťána
Valentová Nersesjan.
Nominace na ocenění seniorů bylo možné předkládat do 30. června letošního roku.
Podmínkou nominace bylo, že senior musí
působit v organizaci nejméně dva roky a být
starší šedesáti let. Všechny podané nominace
vyhodnotila Komise Rady Zlínského kraje pro
seniory.
(článek převzat: https://www.kr-zlinsky.cz/
zlinsky-kraj-premierove-ocenil-aktivni-seniory-aktuality-13493.htm)

Luhačovice
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ZAHRÁDKÁŘI
V sobotu 3. září odjeli naši zahrádkáři na zájezd. Kam to bylo?
První zastávka byla ve Tvarožné Lhotě s prohlídkou Muzea oskeruší s povídáním o pěstování a pálenkách.
Druhým bodem programu byla zastávka ve
Valticích, kde jsme mohli navštívit zdejší zámek, bylinkovou zahradu nebo Národní zemědělské muzeum Valtice.
V areálu Vinných sklepů Chateau Valtice
probíhaly Slavnosti vína s ochutnávkou vína
a burčáku. Byl zde připraven kulturní program
a návštěvníci měli možnost navštívit historický
Křížový sklep.
Naší poslední zastávkou byla návštěva rodinného pivovaru v Moravském Žižkově. I když
je jižní Morava známá především svými vinohrady a kvalitním vínem, pivovarnictví má na
Břeclavsku dlouholetou tradici.
V pivovaru jsme měli domluvenou exkurzi pivovaru s odborným výkladem přímo od
majitele a výlet jsme ukončili výbornou večeří
a ochutnávkou piva.
Z další činnosti našeho svazu uvádíme právě proběhlou tradiční výstavu ovoce, zeleniny
a květin, letos ve spolupráci se Svazem včelařů.

Zájezd Valtice

Zájezd Valtice
V listopadu připravujeme již 2. Adventní
výstavu s besedou u cimbálu, která slibuje

Výstava zahrádkáři
Podzim/2016
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příjemně prožité nedělní
Bližší informace sledujte
odpoledne a podvečer s li- na našich webových strándovou písničkou a sklenkou kách a ve vitrínách OÚ.
dobrého vínka a navíc bude
Krásné podzimní dny
možnost si zakoupit vysta- Vám přejí
vené adventní věnce či jiné
Vaši zahrádkáři
symboly blížících se Vánoc.

Výstava zahrádkáři

Výstava zahrádkáři

Ze života Kaliny
Rok 2016 byl pro členy FS Kalina pestrý a souborovými akcemi jsme trávili velkou část víkendů.
Ať už to bylo několik menších či větších vystoupení, zpívání na svatbách kamarádů tanečníků nebo
povzbuzování našeho verbíře Tondy Žmoly, který
po loňském 3. místě na
strážnické verbířské soutěži letos postoupil ještě
o stupínek výš na stříbrnou pozici.
První měsíce roku 2016
jsme navázali na spolupráci s cimbálovou muzikou
Cifra a jejími tanečníky.
Spolu s nimi a dvěma skupinkami Hradišťánku jsme
nacvičovali premiérové
vystoupení „Pomni, ty
člověče...“, které sestavila
autorská dvojice Gabriela
Směřičková a Petr Číhal.
Během dvou představení v babickém kulturním
domě a ve Slováckém distrana 24

vadle jsme připomenuli známé i pozapomenuté
zvyklosti svázané s jarním obdobím od Hromnic
až po sv. Antonína.
V květnu nás pak čekala dvě vystoupení – s Kalinkou jsme se podíleli na prvomájovém programu
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o lásce a přijali pozvání souboru
Včelaran vystoupit v Topolné na
Setkání pod lipú.
Pak už jsme se připravovali na
zájezd, protože začátkem července jsme se po třech letech
opět rozhodli vyjet představit
písně a tance našeho regionu
do zahraničí. Tentokrát jsme se
s muzikanty z Cifry zúčastnili
Středomořského mezinárodního folklorního festivalu, který
se konal ve slovinském Piranu
a jeho okolí. Každý večer během
našeho pětidenního pobytu nás
čekalo nějaké vystoupení – ať už
v centru krásného historického
města Piran, na plážovém molu
ve světle zapadajícího slunce
nebo v historickém prostoru
Taverny v městě Koper. Obrovským zážitkem byla přátelská
atmosféra tohoto festivalu, který

Podzim/2016

pořádají dobrovolníci z místního
folklorního souboru VAL, společné večery s novými přáteli ze
souborů z Maďarska a Polska,
i možnost seznámit se zajímavou historií slovinského pobřeží.
Příjemným překvapením bylo,
že téměř na každém vystoupení
jsme se setkávali s turisty z různých koutů České republiky, kteří zde trávili dovolenou a často
nás po našem vystoupení přišli
pozdravit.
Závěr prázdnin jsme věnovali
přípravě druhého ročníku folklorního večera „V Babicích na konci
... Na Mýtince“. Letos jsme přizvali
hosty, se kterými nás pojí velká
přátelství - folklorní soubor Včelaran z Topolné a Mužský sbor
z Kudlovic. Do přípravy se zapojily také ženy z klubu důchodců
a napekly pro návštěvníky výbor-
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né báleše a ovocné buchty. O hudební doprovod během vystoupení Kaliny i při besedě u cimbálu
se stejně jako v minulém roce postarala cimbálová muzika Rováš
ze Spytihněvi. Letošní novinkou,
která doplnila taneční a pěvecký
program, bylo promítnutí folklorního filmu „Kača“. Tento film pochází z dílny mladých nadšenců,
kteří pod názvem „Obrázky ze
Strážnice“ točí videoklipy a krátké filmy z prostředí jižní Moravy.
Film Kača je prvním dílem série
Vandrovali hudci a diváci se při
jeho sledování mohli pobavit
i zamyslet se nad příběhem mladých manželů Joži a Kači, kteří se
sice mají rádi, ale musí se po svatbě vyrovnat s rozdílnými představami o společném životě.
Ani v září jsme se nenudili –
po tradičních Slavnostech vína
jsme byli pozvaní do Bojkovic
na Setkání pod Světlovem, které bylo letos věnované souborům z Uherskohradištska. Naše
poslední podzimní akce byla
v sobotu 8. října a to vystoupení
v Uherském Hradišti v kulturním
programu při zavírání cyklostezek – tradiční akci „Na kole vinohrady Uherskohradištska“.
Miroslava Maňásková
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VZPOMÍNKY (3)
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…

Prodejna pana Veselého
Stalo se vám někdy, tak jako mně, že vám
při cestě Babicemi chvilku trvalo, než jste rozlouskli oříšek v podobě otázky, kolika změnami během uplynulých let prošlo místo, které
jste zrovna míjeli?
Nebo třeba jindy mi moje paměť vrátila
zpět starý košatý strom do míst, kde už dávno
neroste a mezitím ho nahradily stromky nové,
či klikatící se polní cestu, po které jsme chodívali celé roky s pejskem na procházky. Také
mi nedávno vzpomínka oživila boční rameno
vody potoka, ve kterém voda přeskakovala
přes kameny. Teď už je potok dávno sveden
pod povrch.
Naše Babice prošly napříč léty spoustou
změn, a proto se není čemu divit, že se nám
stále vrací obrázky z minulosti.
Vždycky, když jedu přes Cerony po hlavní
cestě kolem vinotéky, vybaví se mi hned, že
v těchto místech kdysi stávala prodejna s průmyslovým zbožím pana Veselého.
Chodila jsem tam v dětství nakupovat dost
často, přesto mě vždy stejně silně a opakovaně
uchvacovala ta směsice odlišných vůní, která
se stala tolik typickou právě pro tuto prodejnu.
Když naši doma něco potřebovali, poslali
nás kam jinam, než „k Veselému“.
Prodejna měla velmi vysoké stropy s regály po obou stranách a dalšími ještě uprostřed.
Každičké volné místo bylo zaplněno. Pamatuju si na zboží rozvěšené až po samotný strop.
V dnešní době můžeme říct, že to bylo takové
velké nákupní centrum v jednom, pouze
s podstatným rozdílem, že zabíralo plochu
jen o pár metrech čtverečních.
Pokud jsem šla "K Veselému", věděla jsem,
že hned tak brzo zpátky doma nebudu.
V dětství jsem milovala pomalé protahování
se uličkou, kde jsem měla po pravé i po levé
ruce regál plný zboží všeho druhu. Kolikrát
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se mi stalo, že jsem se natolik zabrala do podrobného prozkoumávání obsahu regálů a oči
užasle nepřestávaly těkavě přeskakovat z jedné zajímavé věci na druhou, že jsem nakonec
musela přemýšlet, pro co jsem to vlastně do
obchodu přišla.
Prodávala tam paní Karchňáková, pan Veselý, a někdy vypomáhala i jeho manželka.
„U Veselého“ mohl člověk koupit téměř vše
do domácnosti. A když tam třeba náhodou
neměli přesně tu věc, pro kterou jsme přišli,
hodná paní Karchňáková hledala tak dlouho,
až našla něco podobného, čím se podařilo situaci zachránit. Tak jsme zřídka kdy odcházeli
s prázdnou. A pokud šlo o nějaké zboží, které
se tak často neprodávalo, pan Veselý se ho snažil sehnat. Prostě takový ten typ obchodu, jak
ho známe ze starých filmů pro pamětníky, kdy
se chodilo do krámu nebo do koloniálu, kde se
udělalo všechno pro spokojenost zákazníka.
„ K Veselému“ jsme chodili třeba i na sešity
a veškeré školní potřeby. Když jsme měli doma
zabíjačku, naši nás tam každý rok posílali pro
tlačenková střívka a špejle. Rodiče mi tam k sedmnáctým narozeninám koupili maličký magnetofon s dlouhým uchem přes rameno.
Vzpomínám si, jak jsem byla šťastná, protože jsem tehdy ještě studovala a nevydělávala
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si. Magnetofon mám doteď schovaný, jedná
se opravdu už téměř o „historický exemplář.“
Také máme ještě žlutý fén na vlasy – plochý
typ vajíčka se seříznutou černou přední částí,
kudy vycházel vzduch. Byl uložen v hnědém
pevném obalu s uzávěrem. Také fungoval velmi dlouho. Různých značek tehdy k dostání
moc nebylo, ale zato byly výrobky kvalitní.
U Veselého se daly koupit železářské, zahradnické, topenářské a kuchyňské potřeby,
koupelnové doplňky i baterie, také děti tam

mohly obhlížet hračky, včetně tehdejších
oblíbených dřevěných kačenek na kolečkách a bubnujícího bubeníčka. Ve skleněné, hráškově zelené skříni, která byla zčásti
prosklená, nabízeli i nejrůznější kosmetiku
a voňavky.
Na průmyslové zboží u pana Veselého se
nedá zapomenout, protože bylo „královstvím“
pro děti, ženy i muže jakýchkoliv věkových kategorií i zájmů.
Jitka Machálková

SPORT A KULTURA
Z akcí sportovní komise
Nohejbalový turnaj trojic 2016
Datum konání: 2. 7. 2016
Místo konání: sportovní areál Babice
Pořadatel: komise pro sport při Radě
OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport: Kristýna
Mlčáková
Účastníci turnaje: 11 tříčlenných týmů
1. tým HALENY - Honza Dudešek, Honza Hradílek, Bob Chocholatý - Halenkovice
2. tým SLEPIČÍ VÝVAR - Martin Řezníček, Jakub Tvrdoň, David Jurčík - Míkovice
3. tým: NEVADÍ, POJĎME! Jindra Trvaj, Tomáš Lajza, Karol Giszczak - Babice
Tenisový turnaj ve čtyřhrách
Datum konání: 27. 8. 2016
Místo konání: tenisový areál Babice
Pořadatel: komise pro sport při Radě OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport: Oldřich Belant, Luboš Salvet, Radek Polášek
Účastníci turnaje: 8 dvoučlených týmů
Výsledková listina:
1. místo: Koukal Miroslav + Belant Oldřich
2. místo: Fusek Igor + Macháček Petr
3. místo: Hořínka Václav + Laciga Luboš
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Za krásného letního dne v sobotu 27. 8. 2016
se uskutečnil tenisový turnaj čtyřher na místních kurtech v Babicích. Účast byla 8 dvojic tenistů, převážně z Babic. Tenisové kurty na turnaj
připravil s pečlivostí jemu vlastní pan Psotka. Za
což mu patří velké poděkování. Dvojice byly výkonnostně vzácně vyrovnané a jednotlivé výsledky se proto střídaly jako na houpačce. Na
konec do finále postoupila místní dvojice Miroslav Koukal-Oldřich Belant a dvojice Petr Macháček-Igor Fusek. Třetí místo obsadila dvojice Václav Hořínka-Luboš Laciga ze Spytihněvi.
aut.: Oldřich Belant
Za komisi pro sport:
Radek Polášek, předseda komise

Babický zpravodaj
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Tomáš Škarek
Dobrý den,
Jmenuji se Tomáš Škarek, je mi
16 let a jsem občanem Babic.
Věnuji se už pátým rokem sjezdu horských kol a svou pílí a výkony jsem se dostal do reprezentace
ČR.
V minulých letech jsem dosáhl celé řady úspěchů. Jsem předloňský vícemistr republiky, loňský
mistr republiky, vyhrál jsem Český
pohár a v Moravsko – slovenském
poháru jsem celkově obsadil druhou příčku. Už v loni jsem začal
jezdit i Evropský pohár, kde jsem
skončil na slušném 12. místě.
Letos se Český pohár zrušil, takže jsem se zaměřil na Evropský pohár, který obsahoval šest závodů.
Tyto závody se jely ve Slovinsku, kde jsem se umístil na 9. pozici. Další závod se jel v Rakouském
Schladmingu, kde jsem skončil
11. Další závod se jel na šumavském Špičáku, kde jsem se umístil
na senzačním 6. místě a konečně
mé nejlepší umístění v Evropském
poháru se odehrálo v rakouském
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Leogangu, kde jsem
skončil na perfektním
5. místě. Z hlediska
České republiky je to
TOP umístění v Evropském poháru.
Jezdím na kole
značky Banshee a zároveň jezdím za tovární tým Banshee factory racing team.
Za všechny dosavadní úspěchy vděčím své rodině, bull, Kenny Racing a v neposlední
která mě podporuje a dále obci Ba- řadě firmě Bottico Otrokovice pana
bice a firmám Prabos, Shift, Red- Utínka v zastoupení DT Swiss.
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH ŘÍJEN – PROSINEC 2016
15. - 16. 10.
3. 11.
19. 11.
20. 11.
27. 11.
1. 12.
4. 12.
10. 12.
11.12.
17. 12.
23. 12.

Slovácké hody s právem
Klub důchodců
Vepřové hody Na Mýtince
Adventní výstava na Krájance
Den pro dětskou knihu s divadelním představením
Klub důchodců
Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou pro děti
Oblastní výstava holubů
Vánoční koncert CM Stanislava Gabriela
Turnaj v bowlingu
Koledování Na Mýtince

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY VE VÝVĚSKÁCH
nebo na www.babice.eu

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme obecnímu úřadu za to, že během roku
pořádá tolik kulturních a společenských programů.
Každý si máme možnost vybrat, co se nám líbí a zajít
se pobavit nebo něco se dozvědět. Patřím ke starší
generaci a jsem ráda, že ani na nás se nezapomíná. Ba
naopak. Akcí, které jsou určeny seniorům, je opravdu
celá řada. Dřív jsem například nevynechala ani jedno
setkání klubu důchodců. Člověk se tam vždycky něco
užitečného dozví, ale hlavně setká se s lidmi, které
třeba nemá možnost často vidět, povykládá. Teď mi

mé zdraví už neumožňuje chodit tak často, přesto se
snažím zajít aspoň na Besedu s důchodci a na Den
matek. Moc se mi líbily také letošní programy a vzorná příprava. Třeba módní přehlídka pořádaná na Den
matek byla i pro nás starší příjemným zážitkem.
Ještě jednou děkuji za sebe i za ostatní babické seniory, kteří by se určitě k poděkování také připojili. To, že se na nás nezapomíná, je dobrou vizitkou
vedení obce.
Marie Mrázová

BABICKÉ HODY TAK TROCHU JINAK
Hody vnímáme především jako
krásnou a barevnou směsici krojů,
průvod obcí s muzikou, zastávky
u stárků a stárek.
A právě s nimi je rok od roku
větší a větší problém. Nejsou. A tak
starostka a místostarostka chodí
s prosíkem po dědině a přemlouvají. A každoročně slyší stejnou odpověď buď od chasy, nebo od rodičů:
„ Letos ne, až příští rok“. Tak např. příští rok (či další rok) by to měli být Eva
a Petra Obdržálkovy, Adélka Čevelová, Hynek Hejda, Dominik Machuča,
Nikča Salvetová, Jirka Čevela…
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Jak je možné, že vedle v dědině mají stárky na tři roky dopředu,
stárci se domluví sami mezi sebou
a starosta nemusí nikoho shánět,
přemlouvat a jezdit? Co děláme
špatně?
Stárci dostávají od obce příspěvek ve výši 8000 Kč stárka a 7000 Kč
stárek. Je to široko daleko nejvyšší
příspěvek, jaký obec poskytuje.
Letos stárkuje pouze jeden pár
a stárek ještě ani není Babičák. Dokonce si někteří myslí, že dva týdny
před hodama je ještě čas. A tak aby
si nejen chasa udělala představu,
Babický zpravodaj

co vlastně hody obnáší, přečtěte si
následující řádky.
Organizační zajištění hodů zahrnuje: zajištění vstupenek a jejich oražení, předprodej vstupenek, zajištění finanční zálohy do
pokladny u vstupného, inkaso
poplatků od stánkařů, inkaso od
prodeje a předprodeje vstupenek, zajištění muziky (dechovky
a cimbálovky), příprava pozvánek, plakátů, rozeslání žádostí o
sponzorské dary, zajištění propagace v tisku, zajištění videozáznamu, povolení hodů –text +
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výroba listiny, zajištění otevření
Krájanky a Mýtinky, ozvučení areálu U Střešně, zajištění občerstvení pro muzikanty, zajištění bufetu

na hodové zábavě, zajištění lidí ke zajištění úklidu KD. A to opravdu
vstupnému a do šatny, zajistit ot- není úplně všechno.
vírání a zavírání KD, výzdoba KD,
Hody 2017 pro obec začaly už
stanovení pořadatelské služby, nyní – zajištěním muziky.

Stárci letošních hodů jsou Monika Žaludová a Petr Šafařík.

Oprava údajů :
Sobota - 16:00 hod. povolení hodů
Neděle - 15:30 požehnání v kostele

Předhodová
Jitka Machálková
Krásný pastelkový plůtek
dětské hřiště začíná zdobit,
svými barvami rozveselí ty,
co jdou kolem, i drobotinu,
která dokáže maminky pozlobit.
Zanedlouho zůstane na hraní
menší kousek hřiště jen,
výměnou za spoustu atrakcí a stánkařů,
kteří jsou do Babic na hody pozvaní.
A hodně radosti, výskotu a sladké vaty bude všude
a hlaholu, cifrování a veselí k tomu,
chasa hodová překrásně zpívat a tančit bude
a půjde průvodem ulicí kolem babických domů.
Babické hody - naše každoroční tradice,
která udržuje lidi pospolu a každý se na ně těší velice.
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Z FARNOSTI
Farní odpoledne
V neděli 4. září proběhla pod
záštitou farní rady a našeho duchovního správce P. Bohumila Kundla akce, doufám, že ne
ojedinělá, „Farní odpoledne“.
Hlavním motivem k jejímu uskutečnění byl vděk a radost ze zdárného dokončení oprav místního
kostela. Nejprve ve 14.00 hod.
proběhlo přímo v kostele děkovné svátostné požehnání s krátkou adorací. Plně obsazené lavice kostela, krásné zvuky varhan
i zpěvy místní scholy a do toho sluneční paprsky
vcházející okny dovnitř a protínající vznášející se
dým kadidla dojemně působily a poukazovaly na
výjimečnost okamžiku. Také zahrada s dokořán
otevřenými vraty fary se jevila netradičně. Po duchovní části totiž v ní následovalo přátelské a neformální posezení s bohatým občerstvením, které
napekly a zajistily místní dobrovolnice (sladkostí
se nashromáždilo tolik, že se rozdávalo i domů).

Jubileum babického rodáka P. Milana Ryšánka
7. září 2016 uplynulo 25 let od okamžiku, kdy
v olomoucké katedrále sv. Václava přijal kněžské svěcení P. Milan Ryšánek. Primici, tedy první
mši svatou, slavil na prostranství před kostelem
sv. Cyrila a Metoděje za bohaté účasti lidí v neděli 15. září 1991.
Po vysvěcení se stal kaplanem v Místku, kde zůstal do roku 1993. Poté se vrátil do
Podzim/2016

Odpoledne zpříjemnila svými zpěvy schola
a děti předvedly vtipné představení. Přítomné nadchlo i vystoupení pana faráře, který předvedl svůj
um ve hře na trubku. V průjezdu fary byla připravena malá výstavka s historií kostela a s dokumentací jeho oprav a dále se zážitkovými fotografiemi
dětí z letošního letního tábora. Pro přítomné malé
účastníky byl připraven skákací hrad i s překvapením v podobě drobných balíčků. Zahrada s plně
obsazenými lavičkami ukazovala na
zájem veřejnosti a celé odpoledne se
neslo v duchu srdečnosti a radosti.
Na závěr se patří poděkovat všem organizátorům nejen této zdařilé akce,
ale zejména pak našemu duchovnímu správci, farníkům, zastupitelům
a občanům, kteří přispěli, nebo se
jakýmkoliv jiným způsobem přičinili
o úspěšnou realizaci oprav našeho
kostela.
M. Pojkarová
blízkosti svého rodiště, aby byl po 10 let duchovním správcem v nedalekých Boršicích, ke
kterým na čas přibyly i Polešovice a Kostelany.
Sloužil také jako místoděkan našeho děkanátu. Od roku 2003 je farářem a současně i děkanem v Konici. Rozhovor s P. Milanem Ryšánkem si můžete přečíst v Babickém zpravodaji
č. 4/2009, který je dostupný také na stránkách
naší obce.
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Stalo se
10. - 11. 9. 2016 Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek
Druhý zářijový víkend patřil již tradičně
Slováckým slavnostem vína a otevřených památek, do kterých se naše obec každoročně
zapojuje. Účastníme se nejen krojového slavnostního průvodu Uherským Hradištěm, kterému opět přihlíželo několik tisíc diváků a který vedl Vinohradskou ulicí až na Masarykovo
náměstí, ale máme i svůj stánek s prezentací
obce opět v rámci mikroregionu Staroměstsko
na nádvoří Staré radnice. Zde také vystoupily
CM Cifra a folklorní soubor Kalina a dívčí sborek Kalinka, zazpívali i starostové a místostarostové mikroregionu spolu s přihlížejícími
diváky a všichni si tak připomněli krásu a bohatost našeho moravského folkóru.
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