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STALO SE
9. 4. 2017 Jarní vystoupení Kalinky
Jarní vystoupení Kalinky s besedou u cimbálu rozezvučelo Kulturní dům Babice v neděli
9. 4. 2017. V programu účinkovala Kalinečka,
Kalinka, dívčí sborek Kalinka a CM Rováš.

22. 4. 2017 Vystoupení sborku Kalinky v Praze
Sobotní Den otevřených dveří, pořádaný
Ministerstvem pro místní rozvoj, ve svých prostorách v Praze na Staroměstském náměstí přivítal sborek Kalinky, který zde vystoupil v rámci akce Vesnice

roku 2017. Paní ministryně Ing. Karla Šlechtová
přivítala nejen sborek, ale i naši paní starostku
Mgr. Martinu Horňákovou spolu s p. místostarostkou Mgr. Miroslavou Maňáskovou, které děvčata na
akci doprovázely.

13. – 15. 4. 2017 Velikonoční hrkání
Hrkání patří neodmyslitelně k velikonočním tradicím. I u nás se
hrkače a trakače rozezněly před Velikonocemi od Zeleného čtvrtka
do Bílé soboty ve všech částech obce.
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Obecní úřad
USNESENÍ č. 16/2017 z jednání zastupitelstva obce Babice
ze dne 6. 6. 2017
„Babicko“ ve výši 180 000 Kč s povinností vyúUsnesení č. 1/16/2017
ZO schvaluje pracovní předsednictvo M. Hor- čtovat tento příspěvek k datu 31. 12. 2017.
ňáková, P. Obdržálek, program jednání, vedení
Usnesení č. 6/16/2017
diskuze ke každému bodu programu zvlášť, náZO schvaluje nákup pozemku p. č. 1391/3
vrhovou komisi M. Býčka a ověřovatele zápisu
o výměře 53 m2 za cenu 100Kč/m2.
V. Kraváčka a M. Bezdíčka.
Usnesení č. 7/16/2017
Usnesení č. 2/16/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady
ZO bere na vědomí účetní závěrku a hospoobce.
dářský výsledek ZŠ a MŠ Babice za rok 2016.
Usnesení č. 3/16/2017
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.

Usnesení č. 8/16/2017
ZO pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření MŠ Babice a ZŠ Babice s majetkem a fiUsnesení č. 4/16/2017
nančními prostředky obce za rok 2016. Termín
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Římsko- provedení kontroly: do 30. 10. 2017.
katolickou farností Babice u Uh. Hradiště na pozemky na hřbitově.
Usnesení č. 9/16/2017
ZO pověřuje kontrolní výbor kontrolou
Usnesení č. 5/16/2017
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičZO schvaluje účelově určený (svoz tříděného ní dotace z rozpočtu obce Babice uzavřených se
odpadu) neinvestiční příspěvek Sdružení obcí spolky a organizacemi za rok 2016. Termín propro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti vedení kontroly: do 30. 9. 2017.

OÚ informuje
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvr- v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze pytle
tek v lichý týden t. j. 6. 7., 20. 7., 3. 9., 17. 9., 31. 9., zcela naplněné. Ty, které nebudou zcela napl14. 10.
něné, nebudou vyvezeny.

Svoz plastů – první středa v měsíci. Ovšem
v červenci je svoz z důvodu svátků posunutý až na druhou středu v měsíci, tj. 12. 7.
Další termíny svozu jsou: 2. 8., 6. 9., 4. 10. Pytle
na plasty dostanete výměnou za naplněné.
Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná již
Léto/2017

Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
(plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří
do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství plastů
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora.

Babický zpravodaj
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Sběrný dvůr je otevřený v měsících březen – ří- V prodeji je kniha Dvacáté století v Babicích,
jen každou středu od 13 do 17hod. a každou li- cena 300Kč. Koupit ji můžete v kanceláři starostchou sobotu od 8 do 11hod.
ky nebo v knihovně.

Upozorňujeme občany, že je zakázáno odkládat Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
jakýkoliv odpad mimo sběrná místa.
29. 9. 2017.

INVESTIČNÍ AKCE
KANALIZACE A OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZBĚHY – firma Slovácké vodárny a kanalizace zahájila v měsíci dubnu opravu kanalizace v ulici
Zběhy. Po ukončení oprav kanalizace by mělo dojít
i k opravě silnice, chodníků a veřejného osvětlení,
na které se v současné době připravuje projektová
dokumentace a vyřizuje stavební povolení. Tato
oprava bude hrazena z obecního rozpočtu.

OPRAVA PANELOVKY – Firma Martinek zahájila v květnu opravu panelové cesty za Perutkovým.
Tato bude částečně zúžena a bude sloužit pouze
jako chodník. Firma Pecha mont v této části vybuduje nové osvětlení. Celá akce je hrazena z obecního rozpočtu. Náklady na chodník jsou 814 tis. Kč,
na veřejné osvětlení 160 tis. Kč.

ÚPRAVA NOVÉ ČASTI HŘBITOVA – v měsíci dubnu zahájila firma Stavby Kovařík úpravu části hřbitova vedle smuteční síně. Byla vybudovaná nová urnová místa, chodníky, lavičky a vysazená nová zeleň.
Celkové náklady byly 775 tis. Kč, od Zlínského kraje
byla získaná dotace ve výši 253 tis. Kč.
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13. 5. 2017 Vítání občánků
V sobotu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Do života byli slavnostně uvítáni: Sofie Tomancová, Eliška Bilavčíková, Šimon Dohnal, Maxmilián Litoš, Liliana Mikošková a Lukáš
Vydarený.

27. 5. 2017 Setkání šedesátníků
Sobota 27. 5. 2017 patřila setkání ročníku 1957. Letošní šedesátníci byli slavnostně uvítáni na
Obecním úřadě v Babicích paní místostarostkou Miroslavou Maňáskovou a členkami společenské komise. Všichni zúčastnění se na závěr setkání podepsali do pamětní knihy obce, nechyběl ani přípitek
a společná fotografie.

Léto/2017
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Z historie Patnáctky
V září uběhne deset let od
otevření domu s upravitelnými
chráněnými byty, proto připomínáme několik údajů z jeho
historie.
Dům s upravitelnými chráněnými byty, který nese název
Patnáctka, se nachází v ulici
Přímá. Je majetkem Obce Babice. Byl postaven na místě
obytného domu č. p. 15, jehož
původními majiteli byla rodina
Burýškova. Dům získala obec
později odkoupením a rozhodla se vystavět zde bydlení, které
bude sloužit seniorům či zdravotně znevýhodněným občanům.Stavba byla zahájena v polovině června roku 2006 a celkové plánované náklady činily
9 940 000 Kč, z toho dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj

byla 6 800 000 Kč. K slavnostnímu otevření Patnáctky došlo
2. září 2007.
Celkem je zde deset bytů,
z toho devět je jednopokojových. Obytné jednotky mají
velikost od 34 do 38m2. Součástí každého bytu je kuchyňský
kout, sociální zařízení, chodba
s vestavěnou skříní. V přízemí se
nachází společenská místnost,
kterou mohou využívat všichni nájemníci. V prvním patře je
sídlo Pečovatelské služby Babice a hygienická místnost určená pro zájemce z řad uživatelů
pečovatelské služby. Budova je
opatřena výtahem.
Výhodou babického domu
s upravitelnými chráněnými
byty je velká zahrada, která se
nachází za domem. Její součástí

je pergola vybavená zahradním
nábytkem. V zahradě jsou vysázeny převážně ovocné stromy –
jabloně, hrušně, třešně, švestky
a další. Pokud mají nájemníci
zájem, mohou zde mít také zahrádky k pěstování zeleniny.

Den otevřených dveří na Patnáctce
Desetileté výročí otevření Patnáctky a zahájení pečovatelské služby si připomeneme také
na dnu otevřených dveří, který připravujeme na
úterý 5. září. Už teď srdečně zveme všechny zá-

jemce. Bližší informace se dozvíte prostřednictvím plakátků, internetové stránky obce nebo
vývěsní skříňky pečovatelské služby koncem
měsíce srpna.

ZAPŮJČENÍ VOZÍKŮ
Pokud budete potřebovat zapůjčit invalidní mechanický vozík, rádi Vám jej půjčíme. Vozík zapůjčujeme na nezbytně nutnou dobu a ZDARMA. V případě potřeby se
obraťte na pečovatelskou službu, telefon 724 149 246.

strana 6

Babický
ý zpravodaj
p
j

Léto/2017

KNIHOVNA
Procházka Uherským Hradištěm s Blankou Rašticovou
Ve středu 3. května odpoledne jsme opět zavítali a pracovnicí Slováckého muzea. Akce byla zdarma
do Uherského Hradiště na další procházku po his- a mohl se přihlásit každý, kdo má rád Uherské Hratorických místech s PhDr. Blankou Rašticovou. Míst- diště a historii našeho regionu.
ní knihovna Babice tak navázala na akci z Týdne
knihoven z loňského roku, kdy jsme podnikli první
procházku s touto známou hradišťskou historičkou

Kouzelný mlýnek aneb Kterak Vašek Cafourek
k pohádkám přišel
V květnu připravily knihovnice besedy o životě
a díle Václava Čtvrtka – Zoja Chodúrová pro první
třídu a Ivana Bičanová pro druhou třídu. Součástí
besedy bylo i hledání pohádkových postav, soutěž
a kvíz o ceny.

Léto/2017
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Mobilmánie v pohádkové říši
Beseda pro 2. třídu ZŠ Babice s Lenkou
Rožnovskou proběhla
24. května. Paní spisovatelka si spolu s dětmi a paní učitelkou
Drábkovou zahrála celý
příběh stejnojmenné
knihy. Děti znají paní
spisovatelku již z loňského pasování na
čtenáře a moc se na ni
a její besedu pro druháky těšily. Beseda se jim
moc líbila a chtěly by
na příští rok další.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 24. května proběhla v knihovně významná
akce - slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
za účasti starostky obce paní Martiny Horňákové a spisovatelky paní Lenky Rožnovské. Děti obdržely pasovací
listinu, průkazku čtenáře a knihu Martina Šinkovského:
Lapálie v Lampálii. Knihu získaly zdarma v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Pasování předcházela beseda s paní spisovatelkou o její knize Školačka
Kristýnka. Po pasování děti využily nově získané průkazky čtenáře a zapůjčily si domů právě knihy paní spisovatelky Rožnovské.
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Trénink paměti
V červnu zakončí knihovnice Ivana Bičanová první ročník tréninku paměti (nejen) pro seniory. Tréninky probíhaly jednou za 14 dní
vždy ve středu dopoledne, od ledna jsme přidali i kurzy pro ostatní
zájemce ve čtvrtek v podvečer. Plánujeme od září další ročník, pokud bude zájem ze strany občanů. Letošní kurz hodnotíme velmi
pozitivně, účastníci byli velmi zdatní a postupně ztratili ostych a plnili připravené úkoly a kvízy s velkým nasazením. Jako příklad jejich
kreativní tvorby uvádíme s laskavým svolením autorů básně, které
vytvořili na základě přidělených slov.
Je zima a mráz
u kamen se sedí snáz,
a pěkně si povídáme,
kdy už jaro přivítáme.

Víla vije věneček,
zpívá hodně písniček.
Kolem jde a spěchá pasáček,
má snad tucet oveček.

Jsme tu my, co máme stejný kříž,
pamatování byla dřív pro nás hračka,
proto jsme si teď k sobě blíž,
a navíc nám většinou chybí kačka.

V kuchyni voní párka
od uzenáře Jardy Hálka.
I pejsek čmuchá okolo,
tak mu kousek dáme a hotovo.

U cesty stojí mlčky starý kříž,
že už je starý, to ty víš.
Kdyby on mohl promluvit,
všechny nás tiše oslovit,
co všechno už viděl
a jaká slova slyšel.
Však zatím ho nikdo nevyslyšel.
Marie Křivánková

Tady je dobře, venku mráz,
na kole zebe nás tlapka.
Proto sem přijdem brzo zas,
dřív než začnou kvést jabka.

Že je sůl dražší nežli zlato,
copak vy říkáte všichni na to?
No to je jasné, říkám vám,
vždyť na to přišel i pan král.

Všecky nás spojuje jedna víra,
že přejde zima a bude bláto,
na naše vědomosti se vezme míra,
a dostanem jedničky za to!
Ing. František Maňásek

Půjčování o prázdninách (červenec – srpen):
):
Pondělí:
9:00 – 18:00 hodin
Středa:
13:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek:
9:00 – 18:00 hodin
V knihovně se nepůjčuje v úterý a v pátek, dovolená 30. června a 24. července 2017.

Co knihovna připravuje na prázdniny :
Prázdninový čas – nejlepší doba na čtení
O prázdninách je sice v knihovně omezená půjčovní doba z důvodu dovolených, ale i tak máme otevřeno
3x týdně a zveme čtenáře, aby si zajistili čtení na letní večery či dovolenou. U nás v knihovně si určitě vyberete, nabízíme čerstvé novinky i klasiku, knihy pro potěchu i poučení, doplněné v červnu novými přírůstky
z výměnného fondu z Uherského Hradiště.
V době prázdnin se prodlužuje výpůjční doba z jednoho na dva měsíce, půjčit si tedy knihy můžete už teď
na celé prázdniny, časopisy na 1 měsíc. Nabídka časopisů je pestrá, okolo 14 titulů různého zaměření – od
válečných témat přes dekorace, bydlení, zahrádkářství, hobby až po zvířecí miláčky.

Léto/2017
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pohár vědy - Science Cup Polaris 2017
aneb podpora badatelských dovedností v MŠ Babice
Na začátku byl mail ze dne
3. ledna 2017, který nás zval
k účasti v 6. ročníku celostátní
soutěže ČR Pohár vědy Polaris
2017, kterou pořádá asociace Malých debrujárů (přírodovědců) ČR
a je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování. Kategorie mateřských
škol byla vypsána úplně poprvé.
Soutěž měla v roce 2017 podtitul Polaris – protože Polárka vždy
ukazovala lidem správný směr.
V našem školním vzdělávacím
programu se s dětmi zabýváme
jednoduchými pokusy a experimenty a tak jsme se do soutěže
odvážně přihlásili jako tři týmy
„Sluníčka“, „Kvítečka“ a „Zvoneč-
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ci“- podle tříd. Soutěž probíhala
od ledna do dubna 2017 a v celostátním kole soutěžilo celkem
16 týmů z mateřských škol.
Cílem soutěže bylo přiblížit dětem některé přírodní jevy
prostřednictvím různých aktivit.
Zadání každého kola obsahovalo 3 povinné úkoly nazvané
Kreativita, Teorie a výzkum, Praxe a projekt. Podle zadání jsme
s dětmi prováděli jednotlivé aktivity. Z účasti v soutěži neměly prospěch jenom děti. Paní učitelky se
velmi pečlivě připravovaly na realizaci jednotlivých
aktivit a úspěšně
si vyzkoušely jiné
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metody práce s dětmi. Obohatily si svoje pedagogické portfolio,
rozvinuly svoji pedagogickou tvořivost a také dovednost prezentovat svoji práci s dětmi v elektronické podobě.
Každé měsíční zadání bylo
hodnotiteli soutěže hodnoceno jednak bodově v rozsahu
0 - 100 bodů a ještě navíc slovně.
Maximální počet bodů, které šlo
v soutěži získat, bylo 400.
Závěrečné hodnocení bylo
úspěšné. Tým „Sluníčka“ pod ve-
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dením p. učitelek Martiny Palánkové a Jiřiny
Malachové se umístil s 389 body na 4. místě, tým „Kvítečka“ pod vedením p. učitelek
Bc. Ivony Sovadinové a Bc. Anny Pešatové
se umístil s 363 body na 9. místě a tým „Zvonečci“ pod vedením p. učitelky Radomíry Rozumkové se umístil s 346 body na 10. místě.
Zpracované výstupy všech týmů MŠ
Babice za jednotlivá
kola jsou vyvěšeny
na webových stránkách MŠ Babice
www.msbabice.eu
v záložce Aktivity.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rychta Krásensko
Týden od 24. - 28. 4. 2017 byla
osmá třída na Rychtě. Jednalo se o terénní projektovou výuku v krásném
prostředí Drahanské vrchoviny v obci
Krásensko. Tento pobytový program
s názvem Člověk vs. divočina, byl
zaměřený na porovnání biodiverzity
určených lokalit. Až na spaní venku
(počasí to nedovolilo) jsme zvládli
program na výbornou. Během týdne
naši žáci absolvovali: odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši

Léto/2017

pomocí různých metod, práce s mapovými podklady a orientací v terénu,
zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace, závěrečnou
diskuzní simulační hru. Zároveň se
dozvěděli o zaniklé vesnici, návratu
velkých savců do naší přírody, principech ochrany přírody a prodiskutovali
i další zajímavá témata. Ve volném
čase hráli stolní tenis, fotbálek na hřišti, společenské a stolní hry.
Mgr. M. Sečen

Babický zpravodaj
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Babická laťka
V pátek odpoledne 7. 4. 2017 se dvacet žáků dru- Rožek, Veronika a Vít Idesovi. Všichni závodníci dohého stupně naší školy zúčastnilo soutěže ve skoku stali sladkou odměnu, za umístění diplom a čokolávysokém - Babické laťky. Soutěžící byli rozděleni do du. Všem zúčastněným děkujeme.
čtyř kategorií. Vítězi se stali: Nancy Šťastná, Jakub
Mgr. M. Sečen

Škola v přírodě
Úterního májového rána jsme
se vydali s žáky I. stupně na čtyřdenní pobyt do horského hotelu
Jelenovská ve Valašských Klobou-
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kách. U dvou autobusů se shromáždilo 79 dětí a v naplánovaném
čase se autobusy vydaly na plánovaný výlet. Cestou nás provázel
vydatný déšť. Po
ubytování a výborném obědu
jsme se v pláštěnkách vydali
poznávat okolní
přírodu. Postup-
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ně nám déšť ustával a my jsme
pomaloučku mohli odkládat pláštěnky do batůžků. První odpoledne nás čekaly úkoly - z přírodnin
postavit domečky pro skřítky
a hod šiškami na cíl. Před večeří nás přivítal krytý bazén, který
nám byl k dispozici po celou dobu
pobytu. Po večeři jsme se po třídách znovu vypravili do blízkého
okolí, kde děti podle plánků hle-
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daly úkoly, které později
ve společenské místnosti
plnily. Další dny byl připraven pro děti program, na
kterém se podílely učitelky a animátorky z FTK UP
Olomouc plné her, soutěží
a tvořivých dílen. Celý pobyt byl zakončen čtvrteč-

ním karnevalem a pátečním pohádkovým během
po vyznačené trase. V odpoledních hodinách jsme
si rozdali diplomy a sladkosti za splněné disciplíny
a vydali se na cestu zpět
do Babic.
Učitelky I. stupně

Den s modrým majákem
V pátek 19. 5. 2017 se celý I. stupeň naší školy vypravil na DEN S MODRÝM
MAJÁKEM do Uherského Hradiště na ukázku zásahů všech složek integrovaného záchranného systému. Děti viděly zásah při dopravní nehodě, záchranu
zraněného, výcvik služebních psů a ukázku jízdní policie na koních. Velkým
lákadlem byla také projížďka po řece Moravě na policejní lodi.
Učitelky I. stupně

Druháci v knihovně
Každý školní rok si pro všechny třídy naší školy připravují paní knihovnice
knihovnické lekce. Pro prvňáčky a druháčky organizují také besedy o spisovatelích a ilustrátorech.
Právě na takové besedě si
mohli žáci druhé třídy povídat s autorkou dětských
knih Lenkou Rožnovskou
o knihách, jenž napsala.
Spolu si pak zahráli divadlo, na které budou zajisté
dlouho vzpomínat.
Mgr. Pavlína Drábková

Výuka na dopravním hřišti
Žáci čtvrtých ročníků se zúčastňují výuky na i praktickou výuku dopravních předpisů i jízdy na
dopravním hřišti v Uherském Hradišti u Sportov- kole. Během roku jsme pravidla opakovali a ve stření školy. Na podzim jsme se žáky měli teoretickou du 25. 5. 2017 prokázali své znalosti v teoretickém
Léto/2017
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testu, jízdě zručnosti a jízdě na kole podle pravidel silničního provozu.
Pan Jančara nás některé přistihl při drobných přestupcích a uděloval
pokuty (odebrání kolíčků). Konečnou jízdu zručnosti i závěrečnou jízdu
zvládli všichni na výbornou a získali průkaz malého cyklisty. Doufám,
že budou děti jezdit podle pravidel i v běžném provozu a vyhnou se
nebezpečným úrazům na kole.
Mgr. Marta Gablasová

Mezinárodní den dětí a módní přehlídka
Dne 31. května proběhla ve školní družině módní přehlídka,
kdy si děti vytvořily různé modely oděvů.
1. června se v obou odděleních ŠD oslavoval Mezinárodní den
dětí. Děti si připravovaly pod dohledem různé dobroty, jednohubky s tvarohem, ovocem, šlehačkou… Nechyběl ani nealko
bar, kdy se děti navzájem obsluhovaly.

Malé čarodějnice
Dne 28. 4. se v obou odděleních
školní družiny konal slet čarodějnic,
aby si děti vychutnaly atmosféru
stále živých zvyků. Děti si pro svou
proměnu přinesly různé hábity, klobouky, hůlky a zvířata, samozřejmě
plyšová, patřící k takovým čarodějnickým rejdům. Malé čarodějnice
a čarodějníci si vyzkoušeli různé hry.

Mazali se ,,čarodějnou" mastí, aby
mohli létat na košťatech, vařili kouzelný nápoj, šli po laně nad propastí,
tvořili z kamínků ohniště přání... Na
závěr proběhla korunovace královny čarodějnic. Všechny děti byly za
svou čarodějnickou aktivitu odměněny sladkostmi.
Vychovatelky ŠD

Výlet za minulostí
V pátek 19. května jsme se my, žáci 9. třídy, vydali na dějepisnou exkurzi do Polska. Odjížděli
jsme v brzkých ranních hodinách a do Osvětimi
jsme dorazili již v 9 hodin. V 9:30 nám pak začala
prohlídka Muzea holokaustu, kterou s námi absolstrana 14

voval česky hovořící průvodce. Od něj jsme načerpali spoustu nových informací a na vlastní oči jsme
viděli místa utrpení tisíců lidí. Následně jsme se
autobusem přesunuli do části Osvětim - Březinka,
což byla konečná zastávka naší dopolední výpravy.
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Odpoledne jsme pak objevovali krásy středověkého Krakova. Cestou domů jsme se ještě zastavili
v nákupním centru Slavíček, kde si většina z nás
nakoupila typické polské krowky (karamelky). Celodenní exkurze se vydařila a odnesli jsme si z ní
spoustu poučných informací.
účastníci exkurze z 9. třídy

Exkurze žáků 8. třídy do ZPS Zlín - Malenovice
Ve středu 24. 5. 2017 navštívili žáci 8. třídy v rámci exkurzí souvisejících s volbou povolání firmu ZPS
Malenovice Zlín. Exkurzi nám domluvil a také nás
provázel tatínek Kuby Šimčáka, žáka 8. třídy. Ukázal
nám, jak se vyrábějí kovoobráběcí stroje, od přípravy
materiálu, jeho spojování až po konečnou montáž,
odzkoušení a zabalení strojů. Vše doprovodil odbor-
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ným výkladem včetně ukázek výkresové dokumentace a odpovědí na všetečné otázky našich žáků. Tímto
bychom chtěli panu Šimčákovi poděkovat za ochotu
a čas, který nám nezištně věnoval. Většina žáků viděla
výrobu takových strojů poprvé, výroba je zaujala a získali představu, jak se rodí taková složitá zařízení.
Mgr. Jandásková Vlasta

Babický zpravodaj
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Exkurze žáků 8. třídy do Moravia Řetězy a Plastiky v Kroměříži
V úterý 30. 5. 2017 se žáci 8. třídy opět vypravili v rámci exkurzí
souvisejících s volbou povolání na exkurzi, tentokrát do firmy
Moravia Řetězy a Plastika Kroměříž.
Exkurzi v Moravia Řetězy nám
domluvil a také nás provázel další hodný tatínek, tentokrát Elišky
Tomáštíkové, opět z 8. třídy. Uká-

zal nám a vysvětlil, jak se vyrábějí
větší řetězy a ozubená kola, od
přípravy materiálu, skládání řetězů až po nýtování a zabalení.
Vše doprovodil odborným výkladem včetně ukázek výkresové
dokumentace, zodpověděl naše
otázky a všechny žáky obdaroval
upomínkovými předměty. Tímto
bychom chtěli panu Tomáštíkovi
poděkovat za
ochotu a čas,
který nám nezištně věnoval.
Druhou exkurzi v Plastice Kroměříž
nám zařídila
naše paní asistentka a my
jsme tak měli
možnost vidět,
jak se vyrábě-

jí plastové díly do osobních aut
světových značek. Většina žáků
viděla výrobu plastových výlisků
poprvé a většina ani netušila, jak
taková výroba probíhá. Vedoucí
výroby nás provedl několika halami s fundovaným komentářem,
kde jsme viděli stroje na vstřikování plastů, jejich další úpravu
včetně lakování až po jejich konečnou montáž, po které výrobky již mířily do továren na auta.
Viděli jsme také výrobu forem
(někteří poznali stroje, jejichž
výrobu jsme viděli minulý týden
v ZPS) a měřící pracoviště, kde se
s obrovskou přesností kontrolují
vyrobené díly.
Exkurze se žákům líbily a my
věříme, že touto cestou přispějeme k jejich lehčímu rozhodování,
kam po základní škole.
Mgr. Vlasta Jandásková

Poplach! Na hradě je ženská!
V pátek 2. 6. 2017 se členové Kroužku společenské
výchovy vydali na svůj společný výlet. Tentokrát jsme
nezvolili žádnou dálkovou trasu, ale vlakem jsme zamířili do blízkého Zlína, kde nás očekávalo ve Zlínském
městském divadle shlédnutí českého muzikálního klenotu Noc na Karlštejně. Není snad nikdo, kdo by neznal
zápletku Vrchlického dramatu, které tak
mistrovsky pozvedla hudba Karla Svobody. Zlínský herecký soubor se chopil
tohoto příběhu opravdu brilantně (někdy i trochu nečekaně), a tak bude patřit toho představení určitě k nejlepším,
co jsme viděli. Naše nadšení umocnila
i místa v 1. a 2.řadě (takže jsme mohli
výkony herců pozorovat opravdu detailně) a návštěva představení panem premiérem Sobotkou.
Poté jsme zamířili ještě na návštěvu
za legendou Zlína, panem Tomášem
Baťou. Samozřejmě do Muzea jihový-
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chodní Moravy do expozice PRINCIP BAŤA – Dnes
fantazie, zítra skutečnost. Pozorně jsme si prohlédli
všechny její části, a to : Obuv a produkce firmy Baťa,
Historie zlínského filmu a Cestovatelství s inženýry
Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly.
Mgr. Marta Eibensteinerová, vedoucí kroužku
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Festivalový půlmaratón
V sobotu 3. 6. 2017 se uskutečnil druhý ročník festivalového
půlmaratonu ve Zlíně. Naše škola byla opět při tom, tentokrát ve
složení Zdeněk Buřil, Lukáš Vlček, Vítek Ides (9.tř) a Terezka
Vlachynská (7.tř) ve štafetě s názvem Dream Team ZŠ. Jsme rádi,
že dostáli svému názvu a opravdu
se jako tým snů předvedli, v le-

tošním počtu 57 štafet vybojovali
krásné 5. místo. V celkovém čase
1:40:35 se mezi sebou spravedlivě podělili o 21 km. http://www.
zlinskypulmaraton.cz/vysledky
Posíláme týmu obrovské GRATULACE a velký DÍK za reprezentaci a vzkaz: AŤ VÁM TO BĚHÁ STÁLE LÍP A LÍP!!!
Anna Pavlicová

SPOLKY
KLUB DŮCHODCŮ
V dubnu se členové Klubu důchodců vypravili na
výlet do Uherského Brodu, kde navštívili městské
muzeum a následně planetárium, umístěné v kulturním domě. V planetáriu shlédli program o naší
sluneční soustavě, ale i o vzdálených galaxiích. Pak
se všichni přesunuli do hvězdárny, kde na ně čekala
odborná přednáška i ukázka dalekohledů. Průvodcem akce byl PhDr. Mikulík.

chové, rozené Špačkové, z hospody v Podolí, novinářce, o Boženě
Škroupové, dceři Josefa Škroupa,
skladatele naší hymny, která byla vychovatelkou dětí
u Žofie Chotkové a následníka trůnu F. Ferdinanda
d´Este, o Libuši Domanínské - rozené Klobáskové
z Domanína, známé operní pěvkyni, a o Daně Zátopkové, rozené Ingrové, olympijské vítězce v hodu
oštěpem.

4.5.2017 Klub důchodců-p.Dobošová
Senioři se v květnu vydali také na výlet, tentokrát
na Hanou. První zastávkou byl zámek v Chropyni,
kde kromě prohlídky interiérů zámku mohli účastníKvětnový klub navštívila bývalá pedagožka paní ci shlédnout i neobvyklou výstavu nerostů a motýlů.
Dobošová a poutavě vyprávěla o významných a slav- Potom se přesunuli do Prostějova, kde navštívili Paných ženách slováckého regionu: o Josefíně Černo- lírnu u zeleného stromu s prohlídkou a ochutnávkou
6.4.2017 Klub důchodců-výlet Uh.Brod
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výrobků. Na závěr si prohlédli zvonařskou dílnu rodiČervnový Klub důchodců se uskutečnil v areálu
ny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Cestou poutavě Muzea Na Mýtince. Posezení v příjemném prostředí
a fundovaně vyprávěla o historii a pamětihodnos- přišel zpestřit rockový sbor Ladies BuDu z Buchlovic,
tech jednotlivých míst paní Marie Bilíková.
který zazpíval známé hity ve vlastní textové úpravě
s jistou dávkou humoru. Opékaly se špekáčky a organizačně se zajišťovaly podzimní akce, protože přes
léto se Klub důchodců neschází.
V úterý 6. 6. 2017 se náš pétanque tým vypravil
do Luhačovic na turnaj seniorů v pétanque, pořádaný pod záštitou Zlínského kraje. Turnaje se zúčastnilo 42 mužstev, náš tým ve složení p. Kroča, p. Litoš
a p. Grufík se probojoval až do čtvrtfinále.
Poslední akcí před prázdninami bude výlet do
historické Olomouce, průvodcem zájezdu bude oblíbený historik PhDr. Pavel Kočí.

16.5.2017 Klub důchodců-výlet Haná

1.6.2017 Klub důchodců-Mýtinka

6.6.2017 Turnaj pétanque v Luhačovicích

RYBÁŘI
Dětské rybářské závody v Babicích, aneb vítězové
jsou všichni
Za pěkného počasí se v sobotu 26. 5. 2017 sešli
přátelé, milovníci přírody a začínající rybáři v Babicích na revíru Babice II, aby svou přítomností potěšili
pořadatele již 8. ročníku Dětských rybářských závodů.
Pořádající Místní Skupina Babice ve spolupráci
s výborem MRS z. s. pobočného spolku Uh. Hradiště a finanční podpory Obce Babice uspořádala již
8. ročník Dětských rybářských závodů k příležitosti
Mezinárodního dne dětí. Samotné závody probíhaly
od 8.00 - 11.30 hodin.
V této době mohli účastníci závodů lovit ryby
(soutěžit) dle svých zkušeností o hodnotné ceny.
Byly vypsány ceny na největší kaprovitou rybu
1. - 3. místo a největšího úhoře. V průběhu závodů
bylo dětem podáváno občerstvení. V 11.30 hodin
strana 18

byl závod ukončen a v půlhodinové pauze před vyhlášením výsledků si děti mohly vyměňovat své dojmy, případně zkušenosti z rybářské latiny.
Vyhlašování výsledků a předání cen se zúčastnila paní místostarostka obce Babice Mgr. Miroslava
Maňásková a dále předseda MRS z. s., p. s. Uh. Hradiště pan Milan Čaja. Po krátkém proslovu pana Jaroslava Šustala došlo k samotnému vyhlášení výsledků:
• celkem zúčastněných závodníků: 50 dětí
• chyceno bylo 50 ryb, z toho 20 kaprů, 15 úhořů
a 15 ostatních ryb (takzvaná bílá ryba)
• nejdelší úhoř 78 cm - Karolína Bezdíčková
• bílá ryba - Tomáš Grebeníček
• nejdelší kapr 1. cena (48 cm) - Petr Toman
2. cena (45 cm) - Dobiáš Večerka
3. cena (45 cm) - Dušan Dostálek ml.
Ostatní závodníci obdrželi dárkové balíčky.
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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 neděláte něco zbytečně a má to svůj význam.
V neposlední řadě patří poděkování jednateli MRS
pobočný spolek Uh. Hradiště p. Milanu Býčkovi za
zajištění cen a pořadatelům za jejich ochotu a čas.
Dále děkuji všem sponzorům: MRS PS Uh. Hradiště, Obec Babice, Miroslav Veselý, Emers fish, Master,
Chytil s.r.o, Čeroz Uh. Hradiště.
Závěrem, proč nadpis Vítězové jsou všichni. Důvodů je hned několik. Děti s doprovodem strávily
sobotní dopoledne pohybem v přírodě a získávaly
cenné zkušenosti z rybařiny. Pořadatelé byli nadmíru spokojeni s velkou účastí. Naše sponzory pak
těší dělat dětem radost a již nyní nám přislíbili svou
účast na další podobné akci.
Doufáme, že dětem jejich elán a chuť ke sportovnímu rybolovu vydrží, a i v příštím roce zájem ze
strany mládeže o kroužek mladých rybářů při našem spolku bude alespoň stejný.
S pozdravem Petrův zdar!
Za výbor MS Babice Alena Šustalová

ZAHRÁDKÁŘI
V uplynulém období jsme
uspořádali Výroční členskou schůzi, podíleli jsme se na uspořádání
Velikonoční výstavy na OÚ.
Máme za sebou další etapu
modernizace Krájanky. Firma Dostav nám vyměnila okna za nová
plastová, objekt zateplila a udělala novou fasádu. Celkově jsme investovali asi 360 000,- Kč, z čehož
nám velkou část poskytla Obec
Babice, za což jsme velmi vděční
a děkujeme. Snad se nám zateplením podařilo vyřešit další pro-
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blém, který nás tížil, což byla velká
spotřeba plynu na vytápění.
Budovu Krájanky nám zviditelnil velmi zdařilým oficiálním
znakem ČZS babický občan pan
Miroslav Čeleďa.
Velké poděkování patří všem
zahrádkářům, kteří přiložili ruce
k dílu a pomohli jak při přípravě
(odstranění přístřešků, vystěhování kuchyně, apod.) tak při úklidu,
natírání a jiných souvisejících pracích. Do dokončovacích prací se
zapojily také „děvčice z Baně“, po-
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mohly s natíráním, jmenovitě Maruška Šuranská, Dana Žaludová,
Anička Bitomská, Staňka Vaňková,
Olinka Daňková a Ivan Bitomský,
za což jim patří velký dík.
Poděkování nás zahrádkářů
patří také panu Miloslavu Maňáskovi, který koordinoval stavební
práce.
Smutné na tom všem je, že členů ZO ČZS Babice je 69, ale brigád
se zúčastňuje jen asi třetina.
Považujeme za vhodné poděkovat jednotlivým členům, kteří si
dokážou najít v dnešní uspěchané
době čas, a tak nějak to berou jako
povinnost člena zahrádkářů a zúčastňují se brigád.
Jsou to tito členové ZO:
Bříštěla Alois, Daněk Jiří, Dostálek Milan, Fojtášková Alena, Foltýnek Jaroslav, Holubová Alena,
strana 19

Janeček Jaromír, Janeček Radek,
Korber Stanislav st., Korber Stanislav ml., Litoš Jiří, Machuča Josef
st., Machuča Josef ml., Machučová
Alena, Maňásek Miloslav, Mikuláčková Marcela, Navrátil Augustin,
Rosíková Věra, Šuráň Oldřich, Vidrman Miloslav, Železník Libor.
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DĚKUJEME, i díky vám se nám
daří plnit naše plány.
Na druhou stranu bychom rádi
vyzvali i ostatní členy, aby nám
přišli pomoci a zapojili se aktivněji
do činnosti spolku.
Naší snahou je, aby se z Krájanky stalo kulturní a společen-
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ské místo, kam se občané vydají
při různých rodinných oslavách,
svatbách či jiných společenských
setkáních, při akcích pořádaných
naší organizací, a také aby se
k nám rádi vraceli.
Dalším velkým úkolem bylo
majetkoprávní vyřešení pozemků
v areálu Krájanky. V katastru nemovitostí je
zapsána Kupní smlouva
s Obcí Babice. Před podpisem je Směnná smlouva a Smlouva o zřízení
služebnosti s Včelařstvím
Třasoňovi.
Co nás ještě čeká?
Oprava střechy Krájanky,
oplocení dvora a spousta
jiných prací.
Členka naší organizace Gabriela Janečková
se po výhře okresního
kola floristické soutěže
v Nivnici zúčastnila i Moravského zemského kola
floristické soutěže, která
se konala v Prostějově.
Tuto soutěž vyhrála
a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční v Lysé nad Labem
Blahopřejeme.
Přejeme Vám všem
krásné slunečné dny.
Vaši zahrádkáři
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SPORT A KULTURA

PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH
ČERVENEC - ŘÍJEN 2017
1. 7.
8. 7.
8. 7.
15. 7.
29. 7.
15. 8.

19. 8.
19. 8.
19. 8.
26. 8.
26. 8.

Dětský cyklovýlet
Babické kulturní léto –
Country večer s Lončáky
Turnaj v nohejbalu
Turnaj v plážovém volejbalu
Koncert v kostele

3. 9.
5. 9.

Klub tvořivých rukou
– levandulové opojení
z Provence
Folklorní večer Kaliny
Burza krojů – KD
Cyklovýlet
Babické kulturní léto
– šansonový recitál
Tenisový turnaj
– čtyřhry

září
23. 9.
30. 9.

7. 9.
9. 9.
9. 9.

Farní den
Den otevřených dveří na
Patnáctce
Klub důchodců
Turnaj v nohejbalu
– dvouhry
Slavnosti vína v Uh. Hradišti
Dětský bazárek – KD
Burčákový tenisový turnaj
Cyklovýlet

2. – 5. 10.
6. 10.

Týden knihoven
Uspávání broučků – lampionový průvod obcí
7. 10.
Turnaj ve stolním tenisu
– žáci ZŠ Babice
14. – 15. 10. Slovácké hody

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH, NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu
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Vernisáž obrazů F. Němce a křest knihy Dvacáté století v Babicích
9. 6. 2017 v podvečer se v sále Kulturního domu Babice uskutečnily hned
dvě velké kulturní akce - vernisáž obrazů pana Františka Němce a křest knihy
Dvacáté století v Babicích, vydané Obcí
Babice. Autorkou knihy je paní Františka Němcová, posledních 10 let pak
napsala paní Marie Dostálková. Po křtu
proběhla také autogramiáda obou autorek. Slavnostní atmosféra podvečera
byla umocněna vystoupením pěveckého dívčího sborku Kalinka.

Autogramiáda

Autogramiáda

Vernisáž obrazů
strana 22
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Autogramiáda

Vernisáž obrazů
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Akcí se zúčastnil také
jeden z hlavních sponzorů
knihy, senátor Ivo Valenta.
Vernisáž byla slavnostním zahájením výstavy obrazů pana Františka Němce,
která potrvá v sále Kulturního domu Babice do 30. 6.
2017. Zájemci si ji mohou
prohlédnout vždy v otevírací době obecního úřadu.
V sále je však umístěn jen
zlomek jeho tvorby, ať už
se jedná o akvarely, pastely,
uhel nebo perokresby, ale
nejčastěji oleje na plátně.
Jeho celé dílo, zahrnující
nejen krajinářské motivy,
ale i motivy figurální či ab-

Vernisáž obrazů

Vernisáž obrazů

Křest knihy
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straktní, však čítá, dle slov
autora, na 1 200 obrazů. To
je úctyhodné číslo, z něhož plyne opravdu celoživotní zaujetí, až posedlost
malováním, jak říká sám
pan Němec. Zajímavostí také je, že reprodukce
jeho největšího vystavovaného plátna s motivem
Babic byla použita na obal
knihy jeho manželky, paní
Františky Němcové.
Vernisáž obrazů

Dvacáté století v Babicích
9. června byla slavnostně
představena nová kniha o naší
obci Dvacáté století v Babicích.
Jak napovídá název, publikace
mapuje historii Babic v období
let 1901 až 2000.
A jak kniha vznikala? Samozřejmě první musel být nápad pustit

Obálka knihy
Léto/2017

se do takové práce. Myšlenkou na
sepsání knihy o Babicích se začal
zabývat bývalý starosta Miloslav
Maňásek, který oslovil paní Františku Němcovou a Marii Dostálkovou, zda by se do takové práce
nepustily. Jelikož paní Němcová
měla hodně zápisků a historických
dokumentů, které
uchovával nejen
její tatínek, ale
posléze i ona, byl
to první základ,
že by kniha mohla vzniknout. Pak
proběhlo bezpočet schůzek a domluv, jakou koncepci zvolit, co
do publikace dát,
kdo co napíše…
Nakonec hlavní
„kostru“ navrhla paní Němcová a už se bylo
od čeho odrazit.
A také to byla
ona, která napsala převážnou
část knihy (roky
1901 – 1989), na
které pracovala
Babický zpravodaj

tři roky. Využila materiálů, které již
měla, hodně času strávila v Okresním archivu v Uherském Hradišti,
pročítala matriky, kroniky obecní,
školní, spolkové a v neposlední
řadě zaznamenávala vyprávění
pamětníků, doplňovala fotografiemi. Marie Dostálková měla za
úkol zpracovat posledních deset
let minulého století.
Snad každý vznik něčeho nového s sebou nese i pochybnosti,
váhání, jak bude novinka přijata.
Ne jinak tomu bylo s knížkou,
protože všichni máme „svou paměť“, což znamená, že na různé
události můžeme mít jinou vzpomínku. Přesto věříme, že kniha
Dvacáté století v Babicích přispěje k tomu, aby se čtenáři dozvěděli, jak žili Babičtí, co je trápilo,
z čeho se radovali, jak se měnila
tvář obce…
Velké poděkování patří všem,
kteří se jakkoliv na jejím vydání
podíleli. Rovněž sponzorům za
finanční příspěvky a hlavně Obci
Babice, že dala knize „zelenou“.
Knihu můžete zakoupit v babické knihovně nebo na obecním úřadě (u paní Šuranské) a její
cena je 300 Kč.
strana 25

XVII. ročník setkání Babic
V sobotu 10. 6. 2017 se uskutečnilo již 17. setkání
obcí s názvem Babice, tentokrát v Babicích u Třebíče. Do hostitelské obce přijelo kolem padesáti zástupců obcí Babice z celé republiky, nechyběli ani
tradiční účastníci z Polska - z Babic u Krakova a Sta-
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rých Babic u Varšavy. Zástupce obcí čekal po uvítání a společné snídani zajímavý program. Nejprve
to byla návštěva kozí farmy v blízkých Ratibořicích,
po obědě pak prohlídka zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou a po ní procházka krásně upraveným zá-
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meckým parkem. Po návratu do Babic následovala za uplynulý rok, výměna zkušeností, rad a plánů do
komentovaná prohlídka zajímavostí v obci a blíz- budoucna. Doufáme, že příští rok se všichni opět sekém okolí, také místní části Bolíkovice, večer pak jdeme, tentokrát na 18. setkání v Babicích u Kelče.
hodnocení plánů a realizací akcí jednotlivých obcí
Ivana Bičanová

VZPOMÍNKY(5)
Kdo z nás by nějaké neměl. Radostné, smutné, veselé i k zamyšlení. Provázejí nás po celý život. A čím jsme
starší, tím máme jejich zásobu bohatější.
Nahlédněme do jedné z nich. A příště – příště si třeba přečteme tu vaši…

PŘED DVACETI LETY …
Před dvaceti lety začínalo pěkné léto, co slibovalo i krásné prázdninové počasí. Počátkem července
začalo sice pršet, ale říkali jsme si, je to déšť, co nás
ovlaží a hlavně pomůže přírodě. Jaký byl náš omyl.
Deště byly vytrvalé a přinesly sebou velkou povodeň - stoletou vodu. Ta se nevyhnula ani naší obci,
kdy v noci z 6. na 7. července byla ohrožena již část
Babic, a to hlavně ulice Nová a Zahradní. Občany
těchto ulic probudilo blížící se nebezpečí kolem
3:30 hodin ráno, to se objevila první voda ve sklepích. Kolem páté hodiny byla již voda v uvedených
ulicích před domy. Od této chvíle se situace stále
zhoršovala.
Léto/2017

8. července byly zaplaveny sklepy i v Sadové ulici a na Nábřeží. Po informaci předané na okresní
povodňovou komisi přijel v ranních hodinách do
naší obce přednosta okresu, jednatel komise a zástupce hasičů z Uh. Hradiště. Na základě vyhodnocení situace bylo rozhodnuto evakuovat obyvatelstvo ze zatopených částí obce. Evakuace byla
vyhlášena v 7:00 hod. Voda dosahovala již takové
výše, že k převozu musely být použity dva čluny
přivezené Hasičským záchranným sborem okresu
Uh. Hradiště. Lidé byli převáženi převážně k příbuzným a známým anebo do základní školy, kde jich
bylo ubytováno v průměru 20-30. Pro tyto občany,
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dále pak pro hasiče a později i pro vojáky a policii,
bylo zajištěno ve školní jídelně bezplatné stravování. Celkem bylo evakuováno 219 osob. Následující
den pršet přestalo a oteplilo se. Bohužel voda navečer začala stoupat. Zaplavených míst přibývalo – patřily k nim i Uhliska, mrtvá ramena Morava
I. a Morava II. (tyto se spojily v jedno velké jezero).
V nejvíce postižených částech obce byla udržována
jen dodávka plynu a vody z obecního vodovodu,
jinak byly odstřiženy od elektřiny. 11. července přijel do obce první nákladní automobil s humanitární pomocí. Přivezl balenou pitnou vodu, potraviny
a šatstvo. Pitná voda, trvanlivé mléko a chléb byly
dodávány i následující dny. Pomoc přivážely mimo
jiné i vrtulníky, které přistávaly na hřišti. I v následujících dnech docházela pomoc postiženým občanům v nejrůznějších formách. V obci byla uspořádána finanční sbírka a také přišla peněžní pomoc
od různých obcí, spolků, firem. Celkem bylo v Babicích zatopeno 152 domů. Velký kus práce odvedl
při povodni náš Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
pod vedením Františka Kunce. Vypomohli také hasiči z okolních obcí. Dramatické dny, které se zapsaly černým písmem do historie Babic, byly ukončeny
až 28. července, kdy byl zrušen i nejnižší stupeň po-
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vodňové aktivity. Stále se pokračovalo s odčerpáváním vody, čerpáním vody ze zaplavených studní, pak nastoupilo vysušování postižených domů.
Všechny tyto práce prováděli členové SDH Babice
za pomoci kolegů z okolních hasičských sborů.
A tady je vzpomínka paní Jitky Kuncové, obyvatelky Nové ulice:
„Když se řeknou povodně, naskočí mi nejdříve
úmorné ranní a dopolední čerpání vody ze sklepů.
Voda nejprve zaplavovala sklepy pomalu, odpoledne ale už nemělo smysl vodu odčerpávat, vody stále více přibývalo. Až byly sklepy zcela zaplavené
a doma nefungovala elektřina, odpady (WC), přišly
obavy o své nejbližší (Barunku a mamku). Hasiči je
z domu odvezli na loďce do bezpečí. Barunku se
psem Bimem jsme odvezli k babičce do Polešovic
a mamka šla k dceři Majce do dvora,“ přibližuje svou
bezprostředně první vzpomínku Jitka. Tehdy pracovala v babické firmě NODIS a aby se tam dostala, musela se denně brodit špinavou vodou, která
jí sahala do 3/4 stehen. Omýt bláto a vysprchovat
se mohla až v práci. I ostatní obyvatelé zaplavených částí obce museli řešit osobní hygienu tam,
kde fungovala voda, odpady, elektrika. Vypomáhali příbuzní, známí, samozřejmě tuto službu zajistil
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i obecní úřad. Dál Jitka popisuje noci v nejkritičtějších dnech: „Franta jako hasič pomáhal všude, kde
bylo potřeba, a v noci hasiči drželi služby. Noci byly
zvláštní v tom, že v ulici téměř nikdo nezůstal, já
byla doma sama, ale nebála jsem se. Voda byla klidná, všude bylo ticho, jen občas díky zaplavené ulici
bylo slyšet šplouchnutí či se rozléhaly hlasy hasičů
plujících na loďce, když kontrolovali situaci v ulici.“
Povodeň neskončila opadnutím poslední vody, ale
nastalo obtížné období vyplněné úklidem a čištěním, o kterém Jitka píše: „Když Morava kulminovala, nadešlo období horkých a slunečných dnů a ve
vodě se vše začalo rozkládat a tlít (u nás na dvoře
třeba do vody padaly přezrálé třešně a kvasily). Další nepříjemná vzpomínka je na období, kdy voda
opadla a všude bylo bahno a všude ležely hnijící
žížaly. V horkých dnech nás trápil nepříjemný puch.
A v neposlední řadě nikdy nezapomenu na celé
období po opadnutí vody až do podzimních dnů,
kdy nás hodně trápili komáři, kteří měli ideální podmínky na přemnožení. Celkově díky pomalému zaplavení spodní vodou nebyly obavy z povodní až
tak velké. Jak pomalu voda přišla, tak pomalu zase
odešla. Jen po povodni zůstala velká spoušť v zahradách, ten rok jsme neměli totiž žádnou úrodu.
Z ulice nám odvezli několik plných kontejnerů zaplavených věcí ze sklepů. Vody ze sklepů jsme se

zbavili až téměř po 3 týdnech. Museli jsme počkat,
až klesne spodní voda na původní úroveň.“
Tyto vzpomínky na povodeň, která Babice postihla v roce 1997, jsou opravdu jen zlomkem přibližujícím událost, která se zdála být neuvěřitelná.
Protože kdo by si dokázal do té doby představit,
že v některých ulicích obce bude jezdit na loďce?
Samozřejmě, naše obec nebyla jedinou, kterou povodeň zasáhla. V celé naší republice bylo takových
míst hodně a kromě velkých finančních škod si tato
přírodní katastrofa vyžádala 46 lidských životů.
Věřme, že protipovodňová opatření, která
se od té doby udělala a stále dělají, budou účinná,
a hlavně si přejme, aby nemusela být nikdy využita.
Marie Dostálková

PRÁZDNINY
Teprve až časem si uvědomíme, kolik okamžiků v životě v nás
zanechalo nesmazatelnou stopu
a ke kterým se vždy rádi budeme
vracet.
Patří k nim dětství, rodina, narozeniny, škola nebo třeba prázdniny.
Prázdniny.
Pouhých devět písmen, ale nekonečně dlouhý obsah.
Už jen pomyšlení na prázdniny
dokázalo zlehčit jakýkoliv dětský
problém nebo třeba ukončit chvíle momentálního smutnění. Jako
děti jsme si už během školního
roku plánovaly, co všechno budeme dělat o prázdninách. Nikdo se
netěšil na konec prázdnin, jen my
Léto/2017

s mladší sestrou jsme musely každý rok svádět vnitřní boj, protože máme na konci prázdnin obě
narozeniny. No a poručte si, jak se
netěšit na svoje vlastní narozeniny
i když jsou právě až
na konci prázdnin? Jako děti
jsme prázdniny milovaly a všichni
rodiče naopak museli řešit a řeší
i v této době, co s dětmi celé dva
měsíce, když tolik dovolené žádný
z rodičů nemá.
Každý z nás měl jiné možnosti.
Někdo prožíval část prázdnin s babičkou a dědečkem, tetou, strýcem
nebo jiným členem rodiny. Dalo se
jet také na pár týdnů na pionýrský
tábor, někteří zas měli to štěstí, že
jeli s rodiči na dovolenou. Zbytek
Babický zpravodaj

prázdnin jsme povětšinou trávili
doma za dohledu starších sourozenců. Ale všichni, bez výjimky,
jsme na konci školního roku nemohli dočkat, kdy už ta škola konečně skončí a začnou dny volna
- prázdniny.
Jako malá jsem byla ve třetí třídě jednou na táboře se svou starší
sestrou na Babí hoře.
Kdybych jela na tábor v pozdějším věku, měla bych jistě už odvahu bránit se a ozvat, ale tehdy mě
šikana a naschvály velkých holek,
které nikdo z dospělých neřešil,
a přehnané strašení nás menších
na stezce odvahy natolik poznamenalo, že jsem každou možnou
chvilku utíkala do chatky starší sestrana 29

stry. Samozřejmě, k nelibosti jejích
spolubydlících.
Chtěla jsem jen jedno jediné,
a to jet domů.
V dospělosti jsem jezdila na tábory jako oddílová vedoucí. Byly to
skvělé pobyty se spoustou zážitků
a vzpomínek a naplno jsem si je
užila. Dělala jsem zároveň všechno
pro to, aby se malým táborníkům
nestalo něco podobného jako
mně a aby se jim na táboře líbilo.
Několik let jsem vedla oddíly dětí,
které se sice tehdy musely jmenovat Pionýr, ale já jsem si je předělala na turistické kroužky, ve kterých
jsem učila děti poznávat přírodu.
Jezdily jsme o víkendu na výlety
pod stan, hráli jsme společně hry.
Se starší a mladší sestrou jsme
trávily prázdniny doma. Rodiče
chodili do práce a starší sestra nás
měla „na povel“ a nebylo to pro ni
jednoduché. Zodpovídala za nás
a dohlížela, aby se nám nic nestalo.
A my jsme ji za to otravovaly, sem
tam jsme utekly, anebo jsme se za
ní naopak všude „táhly jako ocásek“, že neměla pro sebe jedinou
volnou chvilku.
Jako sesterský trojlístek jsme
společně doma dělaly práce, které nám mamka s taťkou zadali. Ty
nám ale moc času nezabraly, protože nešlo o nic těžkého a také
jsme přece byly tři. Opakovaně
jsme trhávaly svlačec z plotu na
zahrádce, což byl ovšem běh na
dlouhou trať. Svlačec totiž bujel neustále, a to obzvlášť, když
se nám nechtělo a netrhaly jsme
pečlivě. Potom rostl o to rychleji.
Zametaly jsme také často dvorek
a předtím losovaly, která dostane
tu „lepší“ stranu. Chodily jsme nakupovat, uklízely v pokojíku a podobné drobné úkoly, co děti doma
dělávají.
Ven jsme chodily na hřiště, kde
jsme dělaly hvězdice nebo chodi-
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ly po zábradlí ve snaze obejít celé
hřiště. To se nám často dařilo jen
za pomoci jedna druhé podržením
ruky, a to v okamžicích, kdy jsme
zabalancovaly natolik, že hrozilo,
že budeme muset ze zábradlí seskočit a začínat celý okruh znovu.
Které z nás se podařilo obejít celé
hřiště – ta zasloužila pochvalu
a uznání.
Rády jsme chodily i do zahrady k Číhalům, kde jsme podnikaly, mimo jiného, mlsné nájezdy na
stromek plný sladkých rynglótů
nebo jsme obsadily schody v žůdře u Jelínků. Tam se dalo vymýšlet
věcí! A zároveň jsme získaly výborný úkryt před pražícím letním sluníčkem.
Také jsme se chodily koupat na
přírodní koupaliště, protože v té
době na zahradě bazén
ještě nikdo neměl. Mohli jsme
si vybrat, jestli jít Pod Válkovo, na
Pískáč - Uhliska nebo na Žufánek.
Mně se líbilo všude. Pod Válkovým
byl lákavý skokanský můstek – široké prkno,
které vydrželo mnoho akrobatických pokusů, na Pískáči byl
uprostřed romantický ostrůvek
(tehdy o něco větší, než je teď)
a ten byl zkouškou dobrých plavců. Když tam člověk doplaval, cítil
se pak jako hrdina. Žufánek (vlastně šlo o pravou část Pískáče), ten si
nás podmaňoval už dobrodružnou
cestou po přístupovém chodníčku,
který pomalu ale jistě začínala zalévat z obou stran voda a my jsme
tak byli často mokří dřív, než jsme
si stačili zaplavat. Po mnohdy dramatické počáteční cestě se nám
ovšem ukázala kouzelná, pohledům ukrytá malá plážička, na kterou nebylo shora vůbec vidět. Lidí
sice plno „hlava na hlavě“, protože
to byl, co se týká velikosti, opravdu
„Žufánek“ taková jakoby „nepravá
zátoka“ s kousky břehů po stra-
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nách, přesto jsme se tam velice
rádi chodili koupat.
Doma jsem zase měla své království knížek. I o prázdninách jsem
byla často někde zalezlá
a hltala taťkovo sešitové vydání
Rychlých šípů, které bylo opakovaným čtením a obracením už dost
roztrhané. Pětice kluků mě dokázala přenést do tajemných zákoutí
Stínadel, objevili jsme spolu Tleskačovo létající kolo a naučila jsem
se vytáhnout ježka z klece.
Milovala jsem taťkovy dobrodružné příběhy, které tak barvitě
líčili Zane Grey a Karl May. Díky
těmto řádkům jsem se i jako holka
mohla také prohánět na koni pláněmi plných bizonů a napjatě přihlížet bitkám bílých tváří a indiánů.
Do jiné doby mě přenesly knížky Eduarda Štorcha Na Veliké řece,
Hrdina Nik nebo Osada havranů
s drsnou snahou našich předků
o pouhé přežití.
V mamčiných starých, ručně
přebalovaných knížkách červené
knihovny jsem zase ráda hledala a nacházela šťastné konce, kde
i obyčejné, osudem zkoušené hrdinky, našly nakonec přece jen
své štěstí. Novější knížky Vlasty
Javořické byly plné krásně čtivé
lidové češtiny, která je tolik blízká
obyčejným lidem, a ta byla také
důvodem, že se knížky prostě
„četly samy“. Amálie Kutinová mě
seznámila s Gabrou a Málinkou,
dvojicí sester, příběhy kterých se
mi zapsaly do paměti. Nářečí dovolovalo vcítit se krásně do děje.
Večer pak přišli na řadu Karafiátovi
Broučci a jiné pohádky.
Naši nám také dovolili o prázdninách stavět si na zahrádce špičatý,
zelený, maskáčový, vojenský stan,
který jsme měli. Hlína pod ním se
musela dobře udusat, aby stan
rovně stál a aby se stanové kolíky,
které taťka zatloukl, nevytrhávaly.
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Vespod jsme měly poctivé, tvrdé
matrace. Na noc ve stanu jsme se už
nemohly dočkat, chtěly jsme „mermomocí“ jít spát co nejdřív. Jakmile se ovšem setmělo, všechno bylo
jinak. Strach nepomohla zahnat ani
čtyřbarevná taťkova vojenská baterka a ani svítící moře hvězd, které
nám spolu s měsícem drze nakukovalo do stanu. Naproti zahrádky
totiž stál náš známý tajemný mlýn
pana Horčici a skutečnou zahrádkovou realitu v podobě děsivých zvuků, které z té strany vycházely, naše
dětské hlavičky prostě „ nepobraly“.
Nad hlavami bylo slyšet podivné,
hlasité houkání holubů a šustění jejich křídel, které nám tolik připomí-

nalo nejrůznější strašidla. Od cesty
zase znělo vábení divokých kočičích povah lehko zaměnitelných
s dětským pláčem. Větvičky vzrostlého akátu a okolních keřů a stromů
praskaly a při padání tiše hvízdaly
a naše dětská fantazie začala pracovat na plné obrátky.
Jak hrdinsky jsme večer se sestrami do stanu uléhaly, o to méně
hrdinsky jsme v okamžiku, kdy
nás strach přemohl úplně, nechaly stan stanem a prchaly domů do
bezpečí. Mamka s taťkou měli po
celou noc otevřené okno do ulice,
protože velice dobře věděli, jak to
celé nakonec dopadne, jakmile nadejde noc a odvaha nás opustí.

Prázdniny byly plné zážitků
a dobrodružství, ani nemusel člověk jet někam daleko.
Dobrodružství prožije ten, kdo
ho chce prožít a také ten, kdo uvolní cestu své fantazii a nenechá se
ničím odradit.
Prožijte i vy krásné prázdniny
a dovolenou s těmi, se kterými
chcete být.
Ať nám všem přeje letní počasí bez pohrom, když na chvilku
máme možnost vystoupit z toho
rozjetého vlaku každodenní práce
a povinností, abychom do něho
zase mohli odpočatí a plní energie
nastoupit.
Jitka Machálková

Z FARNOSTI
Noc kostelů poprvé…
Letos 9. června se připojila babická farnost k Noci slova jsou jistě oceněním a poděkováním všem, kteří
kostelů. Program byl připravován dlouho předem, pomohli s organizováním prvního ročníku Noci kosa jak se ukázalo, pečlivá příprava se vyplatila. Celý telů v Babicích.
podvečer a večer byl koncipován trochu jinak, než
jsou možná účastníci programů v jiných farnostech
zvyklí. Babickou Nocí kostelů se prolínala „silná nit“
vzájemnosti, duchovnosti a jakoby povznášející nálady. A to byla slova, kterými hodnotili návštěvníci
kostela sv. Cyrila a Metoděje připravený program (bez
ohledu na to, zda jsou či nejsou věřícími). Noc byla zahájena mší svatou v 19:00 hodin a po jejím ukončení si
mohli zájemci prohlédnout výstavku o historii farnosti, která byla instalována na faře. V příjemné atmosféře
svíčkami nasvíceného kostela bylo možné se zapojit
do předčítání Markova evangelia, které probíhalo
prakticky až do 22:30 hodin, nebo jen tak posedět,
poslouchat, přemýšlet… Páteční večer byl zakončen
tichou adorací, společnou modlitbou na úmysly, které
se za celý večer shromáždily, a závěrečným požehnáním. Na své si přišly také děti, pro něž byly připraveny
zajímavé dárky. Možná takovým dobrým ohodnocením tohoto večera bylo vyjádření jednoho z účastníků: „Bylo pro mě příjemné a důležité se zastavit a mít
myšlenky někde jinde než u běžných starostí.“ Tato
Léto/2017
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BABIČTÍ (33)
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 Němec
Snad každý z nás má nějakého
koníčka, zálibu, která jej provází
životem a je jeho zpestřením. Pro
pana Františka Němce, s nímž jsem
si povídala, je to kreslení a malování. Je nejen tím, co jej baví, ale
i posláním a vyjádřením, což potvrzují tato jeho slova: „Když mně
bylo tak dvanáct let, jako bych měl
v sobě silné nutkání, co mně říkalo, namaluj, nakresli. Měl jsem také
štěstí na dobrého učitele kreslení.
Byl jím pan učitel Martykán, který vyučoval na měšťanské škole
v Polešovicích, odkud pocházím.
Ten měl velké pochopení pro mé
malování a hlavně jsem cítil jeho
povzbuzování a podporu.“ A pokračuje: „Ve třídě jsem sedával
vždycky vzadu, a když byla hodina
kreslení, posílali mně spolužáci,
co jim to malování tak nešlo, své
výkresy s prosbou, ať to udělám
za ně. A tak jsem měl i dostatek
praxe.“ Na učitele měl pan Němec
vůbec štěstí. Díky doporučení
a nasměrování ředitele školy Hladného se dostal na Střední průmyslovou nábytkářskou školu v Bystřici pod Hostýnem. „Jinak bych si
o studiu na střední škole mohl asi
nechat jen zdát.“ Vysvětluje a pokračuje: „V mých šesti letech mně
zemřela maminka a rodina měla
úplně jiné starosti, než se pak starat o mé vzdělání.“ Sice jeho touhou bylo stát se dřevomodelářem
u firmy Pařík Napajedla, protože jej
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lákala ta složitost modelů a přesnost, s jakou je třeba je vyrobit. Na
druhou stranu průmyslová škola
v Bystřici byla první svého druhu
v republice a on byl ve vůbec prvním ročníku její historie, takže to
byla zcela nová věc. A bydlení na
internátě pro něj bylo další životní školou. Navíc zde našel spoustu
nových kamarádů a hlavně dalších
objektů k malování. Tak vznikl celý
soubor kreseb z této doby, zaměřený nejen na portréty spolužáků,
ale také zachycování nového prostředí jak školního, tak i okolí. Častým objektem kreseb a maleb byl
třeba holešovský zámek.
Další životní etapou pana
Němce, která zanechala celkem
výraznou stopu v jeho tvorbě,
bylo absolvování základní vojenské služby. I během těch dvou let
vznikla řada kreseb tužkou, zachycujících třeba spolu sloužící vojáky. Pak nastoupil do zaměstnání
do výrobního družstva Trud ve Veselí nad Moravou jako konstruktér
a návrhář nábytku. No a pak přišel
nábor do dolů v Ostravě na jeden
rok, v době, kdy se tam stalo velké důlní neštěstí na dole Dukla,
a kde zahynulo přes sto havířů.
Toto město se mu vrylo hluboko
nejen do paměti, ale také se objevilo v jeho kresbách a obrazech,
které v tu dobu namaloval. Ke
svému oboru se opět dostal po
návratu do Veselí nad Moravou.
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Tady zažil duševní krizi o smyslu
života a odešel do Brna pracovat
jako kulisák do Janáčkova divadla,
kde se setkal s mnoha podobnými
hledači, jako třeba nynějším jezuitou Františkem Líznou, autorem
několika knih o putování. Z divadla odešel do výrobního družstva
Dřevopodnik ke své profesi návrháře a konstruktéra. Seznámení
s jeho nynější manželkou znamenalo odchod do družstva Trud
ve Bzenci a zakotvení v Babicích
a nakonec zaměstnání v Nábytku
v Uherském Hradišti. Navrhoval
nábytek, i celé jeho sestavy, zákazníkům pomáhal s návrhem komplexního vybavení bytu. Všechno
toto se odrazilo v obrazech, kterých doposud vytvořil neuvěřitelné množství (asi 1 200) a jsou dle
jeho slov také dosavadním životopisem.
Když jsem si prohlížela obrazy v ateliéru pana Němce nebo
na jeho internetových stránkách
(www.obrazyfn.estranky.cz), nechtělo se mně věřit, že jsou dílem člověka, který nemá žádné vzdělání
uměleckého směru a je prakticky
samoukem. On k tomu dodává:
„Jsem rád, že jsem nestudoval na
žádné umělecké škole, protože
tak jsem se necítil svázán poučkami a mohl jsem vždycky malovat
všechno, jak jsem cítil. Vnitřní cítění
pro mě bylo tím hlavním učitelem.“
K zvládání různých technik malby
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a kreslení prostudoval řadu knih,
a aby dosáhl třeba přesného odstínu, jaký potřeboval, musel zkoušet a zkoušet. „Ono to není jen tak,
namočit štětec a nanést barvu na
plátno. Většinou je to i pěkná dřina, protože se štětec musí nesčetněkrát vymývat, namáčet, nanášet
barvu…,“ přibližuje, jak vzniká i ten
nejmenší obrázek. Na otázku, zda
má nějaký malířský vzor, odpovídá
pan Němec, že ne a že si váží každého, který si stoupne před malířský
stojan a na čisté plátno budoucího
obrazu zkouší přenést to, co chce
zvěčnit nebo sdělit. Podle něj je to
kus odvahy, neboť takový člověk
dává do svého díla část srdce, což
může být i vyčerpávající. On sám
je velice vděčný své nynější rodině
za pochopení a toleranci, kterou
mu dává a nejedenkrát také za pomoc při vzniku obrazu. Tak tomu
bylo třeba při malbě obrazů dvou
žlebů (jeden má název Židák), pláten o rozměrech 2,30 x 1,30 metru,
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které vytvořil v roce 1974. „Tehdy
se mnou chodila na kopec nad Židákem manželka s dcerami a byly
to opravdu krásné chvíle,“ vzpomíná a dodává: „Také jsem si v duchu
říkal: Francku, jestli to nenamaluješ
teď, tak už nikdy, protože na takový rozměr je třeba mít i dobrou
fyzickou kondici.“ Ostatně toto jedno velké plátno jsme mohli obdivovat na červnové výstavě obrazů
a kreseb pana Němce, která byla
instalována v babickém kulturním
domě. Je to v pořadí jeho třetí výstava. Ale první samostatná. Mohli jsme shlédnout sice jen malou
část díla, ale i tak se přesvědčit, jak
různorodá je jeho tvorba a kolik
toho na svých obrazech zachytil.
Výrazná část je věnovaná krajině,
a to nejen okolí Babic. Zajímavé
jsou také abstraktní kompozice zářící jasnými barvami a jako by byly
zcela od jiného autora. V neposlední řadě jsou to portréty a zachycování obyčejných činností života
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člověka: „Matka pere“, „Otec dělá
metly,“ …. Každý jeho obraz má
svůj název a do každého, jak pan
Němec říká, dává to, co mu právě
prochází hlavou a jsou spojením
reality a představy. Rád maluje
v plenéru, protože venku v realitě
je to jakési nejpřirozenější. Poslední obraz Spytihněvi maluje podle
fotografie - netroufá si již sedět na
místě - ale tady si to musí „přetavit“
také podle sebe, aby výsledek byl
osobitý. Nu a často využívá paměťový záznam, který si uloží do paměti a v klidu doma obraz podle
něj vytvoří či dotvoří. „Ono zachytit
tu krásu a dokonalost přírody se
stejně nedá zcela, protože právě
příroda je tím největším malířem
a my jen můžeme opisovat,“ zakončil naše povídání pan František
Němec.
Děkujeme za rozhovor a do
dalšího tvoření přejeme hodně sil
a pevnou ruku.
Marie Dostálková
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POZVÁ
POZVÁNKY
ÁNKY

Ve středu 10. 5. 2017 proběhla v naší obci
sbírka v rámci kampaně Český den proti rakovině.
Díky občanům, kteří na tuto akci přispěli
koupí žlutého kvítku s modrou stuhou, se vybralo 7 124,- Kč.
Tato částka byla zaslána prostřednictvím
České pošty na konto Ligy proti rakovině.
Letošní sbírka byla věnována na prevenci
a léčbu rakoviny hlavy a krku.
Poděkování patří p. Jarmile Bednaříkové
a p. Haně Doležalové, které sbírku provedly.
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STALO SE
29. 4. 2017 Otevírání cyklostezek
V sobotu v rámci akce Na kole vinohrady - otevírání cyklostezek navštívili naše Muzeum Na Mýtince
při své trase cyklisté nejen z našeho regionu, ale i zájemci ze Slovenska.

30. 4. 2017 Stavění máje
Poslední dubnový den se u fotbalového hřiště sešli fotbalisté i hasiči ke stavění máje.

1. 5. 2017 Pietní vzpomínka
1. května se konal pietní akt u příležitosti ukončení II. světové války - položení věnce a uctění
památky padlých II. světové války u památníků
v centru obce. Zástupci obce také položili květiny
k památníčku oběti II. světové války p. Miloslavu
Čevelovi u mostu Dvojáku.
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STALO SE
13. 5. 2017 Den matek
Letošní oslava Dne matek proběhla už v sobotu
13. 5. v sále Kulturního domu Babice. Na programu byly ukázky standardních i latinskoamerických

11. 6. 2017 Myslivecké odpoledne
V areálu Muzea Na Mýtince
uspořádalo Myslivecké sdružení Cerony spolu s Obcí Babice
Myslivecké odpoledne - akci
pro celou rodinu. Pro děti byly
připraveny různé soutěže s od-
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tanců v podání členů tanečního klubu ROKASO
z Uherského Hradiště. Na maminky čekalo kromě
tohoto zajímavého kulturního zážitku i pohoštění
a malý dárek na závěr.

měnami, zábavu pro všechny
generace pak nabídlo vystoupení CM Burčáci pod vedením primáše pana Františka Ilíka spolu
s Mužským sborem z Míkovic.
Program moderoval Vojta Horký,
u něhož se na pódiu vystřídali sólisté Zdeněk Kroča, Jiří
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Maňásek, pan Libosvár s mysliveckým zpěvníkem, pan Josef
Vranka přišel představit plemena loveckých psů, nechyběla ani
ukázka vábení zvěře od pana
Radka Lapčíka. Kulturní zážitek
doplnila i výborná myslivecká
kuchyně.
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