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Jaro přišlo
Na křídlech ptáků přilétlo jaro z daleka.
Teplé kraje vítaly je před časem,
teď domu vrací se časem sem.
Zeleň mladého osení i trav je vítá,
svou vůni květy pozdrav předávají.
Sotva sníh se proměnil, vodou pole, louky,
zahrady, sílu všem jim nahradil.
Rozkvetly sněženky i pampelišky
i nejmilejší z jarních krás,
obdivujeme síly sedmikrás.
Vše kolem probouzí se jarem a slunce
začalo více hřát,
jako je tady – co můžeme si všichni přát?
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STALO SE
1. 1. 2018 Novoroční setkání Na Mýtince
První den roku 2018 se na pozvání paní
starostky sešli v areálu Muzea Na Mýtince občané Babic k přátelskému popovídání a novoročnímu přání všeho dobrého. U horkého čaje

3. 2. 2018 Ples SRPŠ
Ples SRPŠ při ZŠ Babice se uskutečnil v sobotu 3. 2. 2018 v sále Kulturního domu v Babicích.
Zahájili jej již tradičně slavnostní polonézou žáci
9. třídy ZŠ. Po tanci dětí s rodiči a dalším tanečním vystoupení žáků pasoval slavnostně třídní
učitel Mgr. Miroslav Sečen svoje žáky na absolventy roku 2018.
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a svařáku čas příjemně plynul, a pokud platí, že
jak na Nový rok, tak po celý rok, můžeme doufat
v další setkávání na rozmanitých akcích, které
obec letos pro občany připravuje. Těšíme se na
vás!

Obecní úřad
Usnesení č. 19/2017 z jednání zastupitelstva obce Babice
ze dne 14. 12. 2017
Usnesení č. 1/19/2017
ZO schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, M. Maňásková a J. Vranka, program
jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi J. Vranku a ověřovatele zápisu M. Dostálkovou a P. Macháčka.
Usnesení č. 2/19/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Usnesení č. 10/19/2017
ZO schvaluje pacht pozemků Pomoraví
Babice, a.s. dle zveřejněného záměru.
Usnesení č. 11/19/2017
ZO schvaluje Pachtovní smlouvu s Pomoraví
Babice, a.s. na pozemky o celkové výměře
12.0710 ha za cenu 43.842,-Kč/rok.
Usnesení č. 12/19/2017
ZO schvaluje nákup části pozemků p. č. 757,
p. č. 759, p. č. 761 a p. č. 763 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště za cenu 250,-Kč/m2.

Usnesení č. 3/19/2017
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 4/19/2017
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
obce Babice 2019 – 2021.
Usnesení č. 5/19/2017
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Babice do roku 2020.
Usnesení č. 6/19/2017
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Babice do roku 2020.
Usnesení č. 7/19/2017
ZO schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, rozpočet na rok 2018 jako schodkový, příjmy ve výši
31 770tis. Kč, výdaje ve výši 46 325tis. Kč, financování ve výši 14 555tis. Kč. Jako závazné ukazatele
rozpočtu stanovuje u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové skladby.

Usnesení č. 13/19/2017
ZO schvaluje Kupní smlouvu s ***** na odkoupení části pozemku p. č. 757 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště o výměře 664 m2 za cenu
250,-Kč/m2.
Usnesení č. 14/19/2017
ZO schvaluje Kupní smlouvu s ***** na odkoupení části pozemku p. č. 759 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště o výměře 971 m2 za cenu
250,- / m2.
Usnesení č. 15/19/2017
ZO schvaluje Kupní smlouvu s ***** na odkoupení části pozemku p. č. 761v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště o výměře 834 m2 za cenu
250,- Kč/ m2.

Usnesení č. 8/19/2017
ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku
obcí Vodovod Babicko.

Usnesení č. 16/19/2017
ZO schvaluje Kupní smlouvu s ***** na odkoupení části pozemku p. č. 763 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště o výměře 856 m2 za cenu
250,-Kč/m2.

Usnesení č. 9/19/2017
ZO neschvaluje provedení změn katastrální hranice s obcí Kudlovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 17/19/2017
ZO schvaluje Pasport místních komunikací
v obci Babice.
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Usnesení č. 18/19/2017
ZO schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku
na narozené dítě.

Usnesení č. 21/19/2017
ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly.

Usnesení č. 19/19/2017
ZO schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku
na obědy občanům nad 70 let.

Usnesení č. 22/19/2017
ZO deleguje Radě obce pravomoc provádět
úpravu rozpočtu v příjmech (daně a dotace
v plné výši) a ve výdajích do výše 500 000Kč od
15. 12. 2017 do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 20/19/2017
ZO bere na vědomí Zprávu finančního výboru
z provedených kontrol.

Usnesení č. 20/2018 z jednání zastupitelstva obce
Babice ze dne 12. 3. 2018
Usnesení č. 1/20/2018
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková a M. Bezdíček,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi
P. Obdržálka a ověřovatele zápisu R. Fritschera
a V. Kukučku.
Usnesení č. 2/20/2018
ZO Babice schvaluje provedení změn katastrální
hranice s obcí Kudlovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 3/20/2018
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
Usnesení č. 4/20/2018
ZO Babice schvaluje účelově určený (svoz
tříděného odpadu) neinvestiční příspěvek
Vodovodu Babicko ve výši 236 000 Kč s povinností vyúčtovat tento příspěvek k datu
31. 12. 2018.

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním
znění a ustanovení § 35 a § 84 odst. 2) písmeno y)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v aktuálním znění schvaluje Zprávu č. 1 o uplatňování územního plánu Babice v uplynulém období
2/2011 – 12/2017 včetně pokynů pro zpracování
návrhu změny č. 1 územního plánu.
Usnesení č. 8/20/2018
ZO Babice schvaluje Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice číslo: 15/2016 uzavřené dne
4. 4. 2016 s Římskokatolickou farností Babice
u Uherského Hradiště.
Usnesení č. 9/20/2018
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Babice číslo: 13/2018 s Fotbalovým klubem
FC Babice.

Usnesení č. 6/20/2018
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.

Usnesení č. 10/20/2018
ZO Babice schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku p. č. 1325/18
v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, obec
Babice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Babice, včetně souhlasu obce
s podmínkami uvedenými v čl. IV. smlouvy
č. UZSVM/BUH/6507/2007-BUHM.

Usnesení č. 7/20/2018
ZO Babice projednalo a v souladu s ust.
§ 6 odst. 5 písmeno b), § 47 odst. 5 a § 55 odst.

Usnesení č. 11/20/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci s ome-

Usnesení č. 5/20/2018
ZO Babice schvaluje investiční příspěvek
na vystrojení vrtů Vodovodu Babicko ve výši
136 413,70Kč.
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zujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/6507/2007 –
BUHM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 12/20/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu
„D 55 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa“.
Usnesení č. 13/20/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu o náhradě za

smýcené dřeviny s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Usnesení č. 14/20/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu s ***** pro stavbu „Vodovodní přípojka pro
rodinný dům v Babicích č. p. 182“.
Usnesení č. 15/20/2017
ZO Babice schvaluje Záměr obce prodat pozemek p. č. 757/3 o výměře 285 m2 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště.

OÚ informuje
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek pokyn dodržovali a nekomplikovali tak další zprav lichý týden t. j. 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., cování.
7. 6., 21. 6.
14. 4. Sběr železa - hasiči
Svoz plastů – první středa v měsíci. Termíny svozu
jsou: 4. 4., 2. 5., 6. 6. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba Ve dnech 1. – 13. května 2018 budou probíhat
plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz odečty vodoměrů.
začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze
pytle zcela naplněné.
Z důvodu pořádání XVI. ročníku Slováckého okruhu ve dnech 5. - 6. 5.2018 bude uzavírka silnice I/55.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
(plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří do Pronájem kulturního domu pro soukromé akce na rok 2019 je možné objednávat až
popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství plastů a pa- od 2. 1. 2019.
píru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale přivezli
je přímo do sběrného dvora.
V prodeji je kniha Dvacáté století v Babicích, cena
300Kč. Koupit ji můžete v kanceláři starostky nebo
Sběrný dvůr je otevřený v měsících bře- v knihovně.
zen - říjen každou středu od 13 do 17hod. Dále je možné si zakoupit knihy Babičtí a Ceronští
a v lichou sobotu od 8 do 11hod.
vojáci I. světové války + Dodatek, Historie tělovýchovy a pohlednice Babic.
Kontejnery, které jsou rozmístěné po obci, slouží
nyní pouze k odkládání větví. Prosíme, abyste tento Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 18. 6. 2018.
Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu
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Šetření vodou
Ačkoliv si to moc často neuvědomujeme, žijeme ve státě,
kde není nouze o pitnou vodu.
Kdykoliv otevřeme kohoutek,
teče nám čistá a dokonce pitná
voda. Používáme ji nejen pro
vaření, ale pro osobní hygienu,
mytí v domácnosti nebo napuštění bazénu. To je opravdu
luxus, který si může dovolit jen
část obyvatel této planety. Česká republika se řadí mezi země
s nižší spotřebou vody. Ta u nás
činí asi 120 litrů na osobu. Navíc množství obnovitelné pitné
vody celosvětově stále klesá.
Voda je častěji kontaminována
chemickými látkami a tak se
stává pro člověka nepoužitelnou. Jak se chemie dostává do
všech odvětví lidské činnosti,
jsou řeky, jezera a rybníky stále
více znečištěné a vytvořit nezávadnou pitnou vodu je stále
obtížnější. A tak se také výroba
pitné vody prodražuje, což v konečném důsledku pociťujeme
všichni. Zejména ti, kteří odebírají „státní“ vodu. Ten kdo má
vlastní studnu je na tom o něco
lépe, ale vodou musí šetřit také.
Stačí suché léto a studna bude
nepoužitelná.
ké poDo ceny vodného je také
né výtřeba započítat i nezbytné
daje na energii, údržbu a rozvoj
hnolovodovodního řadu a technologií.

150 litrů, sprchování kolem
60 litrů vody. Již z tohoto výčtu
vyplývá, že vhodnější je mýt se
ve sprše, než napouštět vanu.
Pokud do kohoutků pořídíme
perlátory, které vodu provzdušňují, také ušetříme.

být plná. Pokud ji nevlastníme,
napouštíme pro mytí nádobí
dřez a nemyjeme je pod tekoucí
vodou. Při úklidu v domácnosti
(např. mytí podlahy) napouštíme kýbl. Nemácháme hadr pod
tekoucí vodou.

Toaleta
Jedno spláchnutí může znamenat až 10 litrů vody. Pokud
pořizujeme nové WC, investujeme do moderního typu s dvojitým splachováním. Umožňuje
to spláchnout buď 3 litry nebo
7 litrů vody. V žádném případě
netolerujeme protékající nádržku. Během jedné hodiny může
takto poškozenou toaletou odtéci až 80 litrů vody!

Praní prádla
Velmi špinavé prádlo nejprve vykartáčujeme, abychom
nemuseli využívat dlouhé prací
programy. Při pořizování nové
pračky hledáme nejúspornější
typ. Výrobce by měl uvádět jak
spotřebu energie, tak spotřebu
vody.

Mytí nádobí a úklid
Mytí nádobí a úklid spotřebovávají podobně velké množství vody jako osobní hygiena.
Nejvíce úsporné je používání
myčky nádobí. Uspoří se tak
voda i energie na ohřev vody.
Nádobí předem opláchneme,
neboť naschlé zbytky potravin
vyžadují delší programy a saj
p
mozřejmě
majíj větší spotřebu
r ie. Myčka také m
usí
vody i energ
energie.
musí

Zalévání rostlin a zahrady
Pokud napouštíme vodu pro
pokojové rostliny, je lepší ji nechat odstát, než čekat na vodu
pokojové teploty. Během toho
odtékají zbytečně litry vody do
odpadu. Pokud máme zahradu, je nejvhodnější pořídit sud
a chytat vodu dešťovou. Navíc
měkká dešťová voda je pro rostliny vhodnější. Zaléváme ráno
nebo večer, kdy je menší výpar
vody a rostliny vodu snáze využijí.
j Poškozenou hadicí mohou
unikat lit
litry vody.

?? Zde
Jak tedy vodou šetřit??
učení:
je několik tipů a doporučení:
Osobní hygiena
uje na
Každý z nás spotřebuje
elá pomytí asi 60 litrů, což je celá
otřeby.
lovina celkové denní spotřeby.
u spoPro příklad umytí rukou
třebuje 3 litry vody, plnáá vana
strana 6
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ROZPOČET OBCE 2018
Rozpočet pro letošní rok byl sestaven na základě žádostí příspěvkových organizací –MŠ, ZŠ, spolků,
sdružení. Rozpočet je schodkový a rozdíl v příjmech a výdajích je hrazen z přebytku hospodaření uplynulých let. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem a s konečnou platností
p
schválen zastupi
zastupitelstvem obce dne 14. prosince 2017.
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Investiční akce
MK A VO ZBĚHY – nová komunikace, chodníky a veřejné osvětlení už od prosince minulého
roku slouží svému účelu. Poslední úpravy – hlavně ty terénní, proběhnou za příznivého počasí
v nejbližších dnech. Zhotovitelem stavby byla
firma SMO a. s. Otrokovice, veřejné osvětlení
zhotovila firma Pecha Mont Spytihněv. Celkové
náklady na opravu komunikace a chodníků byly
5 245 393,32Kč bez DPH, ledkové osvětlení vyšlo
na 565 800Kč bez DPH. Obci se pravděpodobně
podaří na chodníky a veřejné osvětlení získat
dotaci z 1. Výzvy MAS SCHP – IROP – Bezpečně
do práce, do školy i za službami I., kde bylo
prostřednictvím firmy Regiozona zažádáno
o 4 217 023,50Kč, míra podpory je 95%.

PŘÍSTAVBA MŠ – v únoru letošního roku byla
podaná žádost o dotaci na rozšíření kapacity
Mateřské školy ve 2. Výzvě MAS SCHP – IROP –
Zázemí pro vzdělávání I. ve výši 3 999 050Kč
(míra dotace je 95%). Navýšení počtu míst je řešeno přístavbou. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Koudelka - K2architekti, žádost
o dotaci zpracovala firma Regiozona. Rozpočet
je 8 380 000Kč bez DPH. Akce se bude realizovat
jen v případě získání dotace.

MOSTEK PŘES KUDLOVICKÝ POTOK – na
základě výsledku ankety, která výstavbu mostku
podpořila, zpracovává firma Rušar mosty s. r. o.
Brno v současné době projektovou dokumentaci. Předpokládané náklady na vybudování nového mostku jsou ve výši 3,5mil. Kč.

o dotaci z Národního programu Životního prostředí – oblast environmentálního vzdělávání. Žadatelem je Základní škola Babice, která
lépe splňovala podmínky dotace a to environmentální výchovy. Lze dostat max. 500 000Kč.
Kompozice řešení přírodní zahrady vychází ze
stávajícího stavu. V projektu je navržena ale
spousta nových prvků - informační tabule, vyvýšený záhon pro pěstování, bylinková spirála,
nová venkovní učebna, hmyzí domeček, vrbový

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ – Firma Garden
St. Město - Ing. Nagyová zpracovala projektovou
dokumentaci. Ing. Rada připravil v lednu žádost
strana 8
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tunel, geologická expozice, amfiteátr, smyslový
chodník, broukoviště, hadník. V navržené zahradě by tak děti měly nalézt velké množství příležitostí k objevování přírodních jevů a prohloubit si
citlivost a vztah k životnímu prostředí. Rozpočet
akce je 1,7mil. Kč.
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CERONY –
Projekt řeší přemístění autobusové zastávky na
Ceronech směr Zlín k semaforu a přechodu pro
chodce. V současné době Ing. Valouch dokončuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Rozpočet akce ještě není znám, nicméně za-

stupitelstvo obce vyčlenilo v rozpočtu pro tuto
stavbu částku ve výši 1,5mil. Kč.
TŘESKOVICE I/2 – Řeší pokračování I. etapy
výstavby rodinných domů v lokalitě Třeskovice
(za Základní školou). Mělo by zde stát asi 20 domků. Lokalita byla geodetem zaměřena a v současné době pracuje Hutní projekt na projektové dokumentaci technické a dopravní infrastruktury.
K této části Třeskovic je přiřazena i část zahrad na
Dolních Ceronech, které se podařilo obci vykoupit, a zde by měli být další čtyři stavební pozemky.

Tříkrálová sbírka 2018
„My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám…“.
Také letos, v sobotu 6. ledna,
s těmito verši koledy zpívali
a obcházeli dobrovolníci (v sedmi skupinkách) naši vesnici
(včetně hospody a místní restaurace), aby splnili dva úkoly.
Jednak popřáli vše dobré do nacházejícího roku, jednak vykoledovali obnos pro nemocné a lidi
v nouzi. Zatímco vloni, za velmi
tuhých mrazů, vybrali do zapečetěných pokladniček celkem
45 012,00 CZK, letos, za slunečného a přívětivého počasí, tuto
částku překonali a vykoledovali
v naší obci celkem 46 811,00 CZK.
Na Slovácku se letos vybralo cel-

Jaro/2018

kem 3 948 286,00 CZK, což je
o 233 tis. víc, jak vloni. Také celorepublikově byl dosažen rekord
a částka vybraná v pokladničkách
se vyšplhala na neuvěřitelných
112 260 037,00 CZK. Tato sbírka se
stala již neodmyslitelnou součástí
vánočních svátků a rok od roku
ukazuje, že lidé v Česku mají stále
otevřená srdce. Poselství této sbírky je vystiženo například i v básničce Jany Čekelové: „Tři králové
Ježíškovi, nesli vzácné poklady,
aby dali všemu světu, jak se chovat příklady. Od té doby uplynulo,
spousta dlouhých století, dnes
vám nesem tuhle zprávu, do světa
se rozletí. Buďte dobří ke všem lidem, k sobě i svým sousedům, Tři
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králové vám dnes nesou požehnání pro váš dům.“
Charita upřímně děkuje všem
dobrovolníkům za pěknou spolupráci a občanům za podporu
a štědrost.
M. Pojkarová.
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Společenská kronika 2017 - 2018
Narození 2017:
1. Sofie Tomancová
2. Eliška Bilavčíková
3. Maxmilián Litoš
4. Liliana Mikošková
5. Lukáš Vydarený
6. Šimon Dohnal
7. Alex Němec
8. Ema Mikošková
9. Meda Mlčáková
10. Matyáš Dufek
11. Sofie Pospíšková
12. Sofie Valentová
13. Jan Mráz
14. Nikola Lapčíková
15. Marek Vranka
16. Stela Balcárková
17. Zuzana Dokoupilová
18. Ondřej Procházka
19. Diana Ciranová
20. Markéta Kočičková
21. Lukáš Řezníček
22. Willow Kaňovská
23. Martin Rabijasz
24. Klára Kristová

Jubilanti 2017:
95. let
Ludmila Čevelíčková
90. let
Zdenka Pešlová
Zdenka Klimková
Jindřiška Šohajková

80. let
Marie Horáková
Petr Kolář
Marie Jurásková
Helena Vranková
Jaroslav Foltýnek
Anežka Kolářová
Božena Kolářová
Bohumila Vašíčková
Marie Janečková
Stanislava Maňásková
František Němec
Josef Machuča
Vlasta Kratochvílová
Irena Nováková
Stanislav Maňásek

Spoluobčané, se kterými jsme se v roce 2017
rozloučili:
1. Zdenka Bilíková
2. Naděžda Bolfová
3. Bohuslava Čechmánková
4. Květoslav Dostál
5. Růžena Hašová
6. Ludmila Hutáková
7. Josef Joch
8. Jiří Martinek
9. Marie Mátlová
10. Jan Mráz
11. Vincenc Omelka
12. Františka Střelcová
13. Vlasta Ulmanová
14. Zdeněk Viktora
tora

90. let
Jan Grebeň
85. let
Jozef Kurtanský
Olga Dostálková
Julie Mimránková
Helena Tománková
Marie Mitáčková
Antonín Dřinka
Vlastimila Malachová
80. let
Vlastimila Chocholatá
Marie Krásná
Milada Laholová
Anna Hanáčková
Anna Bastová
Vlasta Perutková
Stanislava Kadlecová
Josef Šos
Květoslava Smékalová
Vlastislav Čevela
Vojtěch Křivánek
Nejstarší občankou naší obce je
paní Ludmila Čevelíčková, která se
v letošním roce dožívá 96 let.
Všem jubilantům do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 je
1739.
Průměrný věk v obci je 40,2
roku

85. let
Ludmila Jordánová
Anna Čechová
Stanislav Kratochvíl
Věra Tesařová
Antonín Tománek
Marie Mrázová
Josef Čevela
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Jubilanti 2018:

V. Šurmánková, matrikářka
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10. 2. 2018 Vítání občánků
V obřadní síni Obecního úřadu v Babicích byli v sobotu slavnostně přivítáni do života: Zuzana
Dokoupilová, Ondřej Procházka, Diana Ciranová, Markéta Kočičková, Lukáš Řezníček a Willow Kaňovská.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ho kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018. Obec
Babice obdržela pro PečovatelV měsíci únoru byly zveřej- skou službu 625 790 Kč.
něny výsledky rozdělení finančDalší příjmy Pečovatelské
ní podpory z rozpočtu Zlínské- služby tvoří úhrady od klientů
Jaro/2018
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a finanční příspěvek Obce Babice, která ze svého rozpočtu hradí
rozdíl mezi výdaji a příjmy služby. Za což jí patří poděkování.
Již několik let se účastníme
projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS)
strana 11

na Uherskohradišťsku. Několikrát do roka se vedoucí
Pečovatelské služby účastní
schůzek pracovní skupiny Senioři, která se zabývá problematikou sociálních služeb
zaměřených na starší občany.
Hlavním úkolem schůzek byla
například práce na Střednědobém plánu sociálních služeb na Uherskohradišťsku
v letech 2015-2017 a nyní na
Akčním plánu pro rok 2018.
Pracovní skupina také projednávala rozvojové záměry
a projekty pro rok 2019. I naše
Pečovatelská služba podala

pro rok 2019 rozvojový záměr
na rozšíření kapacity služby.
V rámci SPRSS byla uspořádána Výstava poskytovatelů
sociálních služeb a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, jejíž vernisáž se uskutečnila 5. února ve vestibulu
Kina Hvězda v Uherském Hradišti. Také naše Pečovatelská
služba se na této Výstavě prezentovala prostřednictvím plakátu a letáků.
Informace o Pečovatelské
službě naleznete ve vývěsní
skříňce u nákupního střediska nebo na www.babice.eu.

Samozřejmě rády vám zodpovíme vaše případné dotazy i osobně - můžete přijít do
kanceláře Pečovatelské služby v Domě s upravitelnými
chráněnými byty v Babicích
č. p. 594 (tedy Patnáctce) nebo
zavolat na telefon 724 149 246.
Naše provozní doba je každý
pracovní den od 7:00 do 15:30
hodin. Pokud nás chcete navštívit, raději předem zavolejte.
Přejeme všem, ať vás jaro
a sluníčko co nejvíce posílí
a máte chuť do všeho, co rádi
děláte.
Pracovnice Pečovatelské služby

KNIHOVNA
Trénování paměti může být i příjemné…
… pokud chodíte s dobrou partou, nikdo vás
nestresuje, nenahlíží, jestli jste to napsali správně
a k tomu všemu máte lektorku, která dokáže ke
skloubení těchto věcí napomoct. Nu a my ji v Babicích máme. Je jí naše knihovnice Ing. Ivana Bičanová, od února navíc s certifikátem Trenérka paměti, který získala v Praze v České společnosti pro
trénování paměti a mozkový jogging. Takže, pokud chcete svou paměť cvičit, není nic jednoduššího než přijít na trénink. A nemusíte mít opravdu

žádné obavy, že se někde ztrapníte, protože každý
si úkoly zadávané na setkání, dělá jen pro sebe
a výsledky se nevyhlašují, nikomu nenahlašují.
Babické Tréninky paměti jsou na dobré úrovni, za což patří naší knihovnici velké poděkování.
A pokud si to chcete ověřit – zapište si do „paměti“, že bývají jednou za čtrnáct dnů. Termíny naleznete ve vývěsních skříňkách obce nebo na internetových stránkách www.babice.eu.
Marie Dostálková

Knihovnické lekce
V únoru začaly probíhat v knihovně knihovnické
lekce pro žáky všech ročníků ZŠ Babice.
Pro žáky 2. a 3. třídy bylo téma v podstatě stejné
– jak jsou v knihovně rozděleny knihy pro děti, jak
se označují a proč, jak knihy hledat včetně ukázek
knih z jednotlivých skupin. Podrobněji jsme se věnovali pohádkám a lekce zakončili čtením a dramatizací jedné z nich.
Pro žáky 4., 5. a 6. třídy bylo zaměření lekcí již
poněkud odlišné – sice jsme si také zopakovali základní informace o rozdělení knih, tematicky jsme
strana 12

Babický
ý zpravodaj
p
j

Jaro/2018

se ale zaměřili na naučnou literaturu pro děti. Probírali jsme desetinné třídění podle jednotlivých
témat, na něž jsme navázali vybranými ukázkami
knih. V souvislosti s naučnou literaturou jsme si povídali o zájmech a zálibách dětí. Závěrem proběhla i
ukázka a nabídka vybraných titulů beletrie pro tuto
věkovou skupinu.
Pro 6. třídu lekce pokračovala praktickou ukázkou hledání konkrétních knih v elektronickém katalogu knihovny ze vzdáleného přístupu.

19. 2. - 23. 2. 2018 Prázdninové hraní v knihovně
Celý prázdninový týden byl
již tradičně pro děti připraven
v knihovně program her, výtvarných činností a čtení. Děti
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si mohly vyrobit pod dohledem
šikovných lektorek různé zajímavé košíčky, přáníčka, obaly,
záložky, apod. Zahrály si i někte-
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ré týmové hry, někdo si stavěl
z Lega, kreslil nebo četl. Celý týden utekl jako voda a doufáme,
že si jej děti užily.
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20. 2. 2018 Byli jsme ve Smajlíkově!
V úterý pořádala knihovna v rámci prázdninového hraní výlet do dětského zábavního centra Smajlíkov v Uherském Hradišti. Od 9 do 13 hod. si děti
mohly vyzkoušet všechny atrakce, podívat se na
krátké filmy v 5D kině, ti starší se vydali s doprovodem i do Laser-arény vyzkoušet si něco, co znají spíše z počítačových her, na vlastní kůži. Odpoledne
odjížděli všichni unavení, ale s množstvím nových
zážitků. Pro velký zájem dětí i rodičů předpokládáme, že náš výlet do Smajlíkova nebyl určitě poslední, a že si jej za rok zase zopakujeme.

2. - 12. 1. 2018
Velká burza knih
Začátkem ledna se konal v sále
Kulturního domu Babice již druhý
ročník velké burzy knih, vyřazených z místní knihovny. Na zájemce čekalo přes 600 knih. Kromě
toho mohli občané Babic donést
i zachovalé knihy z domu a nabídnout je také do burzy. Zájem byl
velký a jsme rádi, že si mnoho starších knih našlo své čtenáře, malé
i velké.

Beseda se žáky 1. třídy ZŠ v rámci projektu
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
Ve čtvrtek 8. 2. 2018 zavítali do knihovny na
pozvání knihovnice Ivy Bičanové prvňáčci na besedu Z pohádky do pohádky. Povídali si o knihov-
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ně, knížkách, ale hlavně o pohádkách. Společně si
také jednu přečetli. Beseda byla součástí projektu
Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka.
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Březen – měsíc čtenářů
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
připravila knihovna pro čtenáře v koridoru mezi
knihovnou a přísálím kulturního domu výstavku
– 10 autorů z Čech, Moravy a Slovenska, aktuálně nejčtenějších v babické knihovně. Medailonky
10 spisovatelů mohou jednak čtenáře obohatit
informacemi o jejich oblíbených autorech, jednak
jsou informačním zdrojem pro odpovědi na otázky literární soutěže, kterou knihovnice pro dospělé
čtenáře na březen připravila. Správné odpovědi budou na začátku dubna slosovány a 3 výherci obdrží
dárkový poukaz na nákup knih. Dále v březnu platí
amnestie na upomínky. Pro děti je připraven také
čtenářský kvíz, který je součástí akce Noc s Ander-

senem. Ta v knihovně letos proběhne už po sedmnácté.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžařský výcvik
Základní škola Babice absolvovala lyžařský
kurz v měsíci lednu.
Bydleli jsme na chatě
Spartak a lyžovali ve ski
areálu Kohútka. Sedmáci a pedagogický
doprovod.

Ples SRPŠ
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V sobotu 3. února 2018 v 19:30 se uskutečnil
tradiční ples SRPŠ. V sále Kulturního domu v Babicích se sešli početní hosté a samozřejmě především žáci 9. třídy, jejichž zástupci zahájili ples
přivítáním a seznámením s průběhem večera.
Po poděkování učitelům, organizátorům a sponzorům nadešel ten všemi očekávaný okamžik polonéza žáků 9. třídy. Škoda, že u toho nemohl
být hlavní organizátor nácviku Jiří Hájek - taneční
mistr, který byl na republikové soutěži v Praze. Polonéza byla moc hezká. Následoval tanec s rodiči.
V devět hodin jsme odtančili druhý tanec, který

měl ještě větší ohlas u diváků. Hudební doprovod nám tradičně poskytla skupina Madusong
se svým profesionálním přístupem a ozvučením.
O půl desáté nás čekalo šerpování, při kterém
nám pan třídní učitel předal krásné červené šerpy, a tím jsme se stali absolventy ZŠ. Po šerpování
následoval tanec, zábava, tombola a další plesové
aktivity. Myslíme, že si všichni účastníci užili tento
krásný večer plný nádherných šatů, kostýmů, hudby, dobré nálady a pohody. Všem organizátorům
SRPŠ, vedení ZŠ, učitelům, žákům, rodičům, sponzorům a dalším moc děkujeme.

Turnaj v softbalu
V úterý 13. 2. 2018 proběhl
v kunovické sportovní hale další turnaj v softbalu. Tentokrát
se nám moc nedařilo a skončili
jsme na 6. místě. Jak k tomu do-

šlo? První zápas jsme prohráli se
silným soupeřem - Ostrožskou
Novou Vsí. V souboji o druhé
místo ve skupině jsme uhráli remízu s Kunovicemi, ale ta nám

nestačila. Rozhodující boj o páté
místo se Starým Městem jsme
bohužel projeli. Škoda, příště to
snad bude lepší.
Softbalisti ZŠ Babice

Zeměpisné akce na škole
Dne 25. 1. 2018 se naši žáci od páté po devátou
třídu zúčastnili už čtrnáctého pokračování unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.
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Tentokrát na nás čekala Brazílie - vášnivé srdce Jižní
Ameriky. Viděli jsme zajímavý dokument o cestě do
nitra Amazonské džungle, Rio de Janeiro nám uká-
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zalo své dvě tváře, setkali jsme se s indiány od řeky
Xingu a seznámili jsme se s dalšími zajímavostmi
pátého největšího státu světa.
V pátek 16. 2. 2018 se na druhém stupni naší školy uskutečnila beseda s Mgr. Jirkou Eibensteinerem.
Tentokrát nám Jirka - cestovatel, hudebník, geograf, přiblížil zážitky a pohledy na Nový Zéland, kde
pobýval 6 měsíců. Žáci se mohli zajímavou formou
dostat k lidem z Nového Zélandu, ke zvířatům, krás-

né nedotčené přírodě, jeho malířským dovednostem na tamním kostele a samozřejmě ke stezkám
ostrova na jižní polokouli. Na závěr besedy byla diskuze o pocitech a dojmech ze samoty, kterou Jirka
prožíval. Děkujeme za nepopsatelné zážitky.
V lednu proběhla zeměpisná olympiáda, teda
její školní kolo. V kategoriích A, B, C se zúčastnilo
13 žáků. Vítěz kategorie C se probojoval do okresního kola, které bylo 27. 2. 2018 v Dolním Němčí.

"Divadelníci" v Olomouci
Kroužek společenské výchovy letos vyrazil
za poznáním do historické Olomouce. Spolu
s osvědčeným lektorem panem Kočím jsme
absolvovali prohlídku tohoto významného
moravského města. Navštívili jsme Arcidiecézní muzeum a prohlédli si další památky - Biskupskou rezidenci, Dóm sv. Václava, Arcibiskupství, Tereziánskou zbrojnici, Univerzitu
Palackého, Radnici, Orloj a sloup sv. Trojice.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Hasík na naší škole
V letošním školním roce jsme v rámci minimálního preventivního programu navázali spolupráci
s HZS z Uh. Hradiště, a proto 2. a 6. třídu navštívili
ve dvou vyučovacích hodinách hasiči s programem
Hasík, který je v současné době pravděpodobně
nejpropracovanějším programem systematické
výchovy děti v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Jeho princip spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají pro-
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blematiku požárů, dopravních nehod a ochrany
obyvatelstva. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných
informací, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Děti ze 6. třídy navážou na tyto besedy návštěvou Požární zbrojnice v Uh. Hradišti.
Jsme rádi, že se profesionální hasiči preventivně věnují žákům základních škol, a děkujeme, že
naši školu zařadili mezi kamarády Hasíka.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Babický zpravodaj
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Aktuality z češtiny…
aneb co je nového v hodinách jazyka českého
Dne 29.1.2018 proběhlo na Základní škole
Sportovní v Uh. Hradišti okresní kolo Olympiády v jazyce českém. Za naši školu byly vyslány
žákyně 9. třídy Lucie Balačová a Ivana Smětáková, které obsadily první dvě místa ve školním
kole této olympiády. Lépe se v Hradišti vedlo
Lucce, která obsadila 7. místo z celkového počtu 57 žáků.
V pátek 9.2.2018 proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže ve 3.(6. a 7. třída)
a 4. (8. a 9. třída) kategorii. V obou kategoriích
nebylo uděleno 1. místo, tudíž ani umožněn
postup do okrskového kola.
Výsledky:
3. kategorie:
1. místo neuděleno
2. místo Tomáš Vojtěšek
3. místo Tereza Vlachynská
4. kategorie
1. místo neuděleno
2. místo Ingrid Volfová
3. místo Martin Botek
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V hodinách literární výchovy probíhají v rámci
čtenářské gramotnosti také čtenářské dílny, které
by měly sloužit k tomu, aby se žáci alespoň touto
formou dostali k četbě.
Co to tedy čtenářská dílna je a čím se vyznačuje?
Čtenářká dílna má svá daná pravidla:
Pravidlo číslo 1: Děti čtou knížku, kterou
si vyberou z nabídky knih ( přinesené z domu,
knihovny...).
Pravidlo číslo 2: Kniha musí být beletrie
s dějem.
Pravidlo číslo 3: Děti si čtou po vymezenou
dobu, potichu, nikoho neruší. S knížkou si zalezou, kam chtějí, prostě si udělají pohodlí.
Pravidlo číslo 4: Žáci jsou připraveni se podělit o dojmy ze své četby, když jsou k tomu vyzváni
( písemně, ústně, výtvarně). Besedují o obsahu,
myšlenkách, postavách, obhajují svoje názory.
Ze sedmáckých čtenářských dílen vznikly čtenářské karty, z nichž bude vytvořeno čtenářské
porfolio. To by mělo sloužit jako nabídka zajímavých knih a být k dispozici jako motivace k četbě
ostatním spolužákům.
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Družinový karneval
Jako každý rok, tak ani letos
v družině nechyběl oblíbený
karneval. Naše děti se proměnily v princezny, zvířátka

i pohádkové postavy. Protože
se karneval odehrával v době
olympiády, děti si zkusily nejednu sportovní disciplínu:

lyžování, biatlon, slalom, krasobruslení... a další hry, při kterých bylo velmi veselo.
Vychovatelky ŠD

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Vyspělost dětí při nástupu do
mateřské školy
V poslední době se stále častěji obracejí na
MŠ Babice rodiče s přesvědčením, že MŠ musí
přijmout i dítě 2 leté. Informace které se k rodičům dostávají z médií či z internetu jsou často
nepřesné, zkreslující a vytvářejí u rodičů mylné
představy. Povinnost přijmout dítě od 2 let do
MŠ se připravuje nejdříve od září 2020. Podle
školského zákona je stále mateřská škola určena pro děti starší 3 roky. Děti dvou až tříleté potřebují zcela jiný režim dne a mají jiné potřeby
než děti starší. Mají velkou potřebu pomoci při
sebeobsluze a vyžadují velkou míru individuální pozornosti dospělého a nároky na zajištění
jejich bezpečnosti jsou větší než u dětí starších.
Učitelka MŠ v běžné třídě nemůže zohledňovat
větší potřeby dětí mladších 3 roky na úkor dětí
starších. Všechny děti ve třídě mají rovnocenné
právo na splnění svých osobních a vzdělávacích
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potřeb. Pokud některá MŠ umožní nástup dětí už
mezi 2. -3. rokem věku musí mít pro to odpovídající
podmínky. Zejména je to nižší počet dětí ve třídě
než je 24 dětí stanovených Vyhláškou o předškolním vzdělávání. Vybavení hračkami a pomůckami ve
třídě MŠ musí odpovídat požadavkům Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a podporovat všestranný rozvoj dětí 3- 6 letých. Ve
vybavení běžné třídy MŠ tedy musí být i hračky, které jsou pro 2-3 leté děti rizikové – drobné díly stavebnic (riziko vdechnutí), nůžky atd. Všichni rodiče
jistě znají popisek na většině hraček “ určeno pro
děti od 3 let“. Děti starší 3 roky jsou již schopné chápat
a dodržovat stanovená pravidla při hře, ke kterým patří i odpovídající zacházení s hračkami – nedáváme je
do úst, neběháme s nůžkami atd.
Dalším kritériem je personální možnost MŠ zajistit péči o děti mladší 3 roky. Rodiče si jistě dovedou
spočítat kolik jejich času denně 2-3 leté dítě potřebuje na základní osobní péči – oblékání, stravování, hygienu a také na zajištění jeho citových potřeb
a výchovu. V běžné třídě MŠ je ale po většinu doby
jedna učitelka s 24 s dětmi sama (pokud je ve třídě povolena Výjimka z počtu dětí tak až s 28 dětmi). Dvě učitelky se ve třídě sejdou (tzv. překrývají)
maximálně po dobu 2- 2,5 hodiny denně, což stačí
jen na pobyt venku a na oběd. Vyhláška o předškolním vzdělávání stanoví pro jednotlivé činnosti
v MŠ maximální počty dětí na učitelku, které se nesmí kvůli bezpečnosti překročit. Pokud je ve třídě
dítě se speciálními potřebami (což se vztahuje i na
dítě 2 - 3 leté, pak se počet dětí musí snížit). S dětmi
v MŠ může podle zákona pracovat pouze pedagogický pracovník. Provozní zaměstnanci MŠ nemají
žádné kompetence pro to, aby děti vychovávali či
o ně pečovali, jejich pracovní úkoly v MŠ jsou jiné.
Ministerstvo školství, které mateřským školám přiděluje normativně prostředky na platy zaměstnanců MŠ, dosud nijak nezohledňuje, jestliže je ve třídě
dítě mladší 3 roky, které vyžaduje mnohem více individuálního času učitelky. S pozicí tzv. chůvy (další
osoby ve třídě MŠ) pro zajištění nezbytné péče o děti
mladší 3 roky počítá stát systémově až od roku 2020.
Rodiče někdy mají zjednodušenou představu, že
děti si v MŠ hrají a učitelka na ně dohlíží. Mateřské
školy ale nejsou hlídacím koutkem, od roku 2005
jsou druhem školy a mají povinnost děti vzdělávat
podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dítě, které nastupuje do třídy MŠ,
musí být plně schopné se tohoto vzdělávání zúčastnit ve všech formách, které v MŠ probíhají. Musí být
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při nástupu do MŠ přiměřeně vyspělé. Co to znamená konkrétně?
Dítě musí být samostatné v sebeobsluze – bez
dudlíku a bez plen, musí se umět samo svléknout,
obléknout a obout, přiměřeně si složit a uložit oblečení na určené místo. Učitelka pomáhá nejmenším dětem pouze se zavazováním bot a zapínáním
zipu či knoflíků do cca 4 let. Dítě musí umět samostatně jíst lžící, pít z hrníčku. Musí umět samostatně použít WC, upravit si oblečení, umýt si a utřít
ruce (učitelka pomáhá pouze s otřením po stolici
do cca 4 let). Dítě musí vydržet sedět u jídla u stolku, samo si odnést talíř se svačinkou, s hlavním
jídlem a hrníček či skleničku s nápojem na své místo u stolu. Musí umět držet správným způsobem
namazané pečivo a ukusovat přiměřené sousto.
Mělo by být zvyklé na konzumaci masa, luštěnin,
ovoce a zeleniny jak syrové, tak i tepelně upravené
a mléka, které jsou základní součástí jídelníčku MŠ
podle stravovacích norem. Výjimku z konzumace
mléka či některé potraviny může MŠ učinit pouze
v případě alergie dítěte doložené zprávou lékaře.
Dítě by mělo vydržet samostatně si hrát s hračkou
aspoň 10 minut bez vyžadování trvalé přítomnosti dospělého - učitelky jen pro sebe. Mělo by být
naučené hračku po hře uklidit na místo. Dítě musí
být schopné a naučené poslechnout dospělého
na první vyzvání a podřídit se požadavku na ukončení či změnu činnosti a zapojení se do společné
činnosti dětí ve třídě. Venku musí být naučené
chodit s dospělým za ruku a zvládnout ujít samo
pěšky aspoň 1,5 km, což je běžná délka denní vycházky. Musí vědět, že se u silnice musí vždy zastavit. Dítě je třeba důsledně učit smrkat, což je
schopné zvládnout již od 1,5 roku. Řeč dítěte musí
být tak rozvinutá, aby mu učitelka dokázala porozumět co říká a co potřebuje. Dítě musí být vedeno k tomu, že se jiným dětem a lidem neubližuje.
Má být zvyklé na péči více osob, ne jenom matky.
Požadavky obou rodičů na dítě mají být shodné,
aby se necítilo zmatené a vytvářené návyky chování a sebeobsluhy nebyly narušovány.
Každý rodič si jistě přeje, aby začátek docházky
dítěte do MŠ byl pro dítě co nejméně stresový. Situace tříletého dítěte, které se ocitne ve velkém kolektivu dětí MŠ, je pro něj velmi náročná. Děti se
např. musí vyrovnat se skutečností, že již nemají
jednoho dospělého trvale jen pro sebe, že ve třídě
je hluk, že musí ukončit hru, protože následuje jiná
společná činnost všech atd. Většina 3 letých dětí
má při nástupu do MŠ adaptační problémy. Pokud
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ale rodiče dítěte před jeho vstupem do MŠ věnují čas
a pozornost důsledné a soustavné výchově a učí je
výše uvedeným dovednostem a návykům, pak mu
velice usnadňují vstup do MŠ. Adaptace probíhá
rychleji a snadněji. Dítě nezažívá zbytečný stres z rozporu mezi požadavky na něj v MŠ a doma a rychleji si
zvykne na náročné sociální prostředí v MŠ. Pokud ale
doma rodiče za dítě vše udělají, ve všem mu vyhoví, nemají na něj potřebné požadavky a nároky, pak
mu velmi ztěžují adaptaci na MŠ. Místo vzdělávání
a rozvoje dítěte musí pak učitelka MŠ vynakládat čas
na to, co má již dítě umět z rodiny a adaptace na MŠ
a zátěž dítěte se prodlužuje. Čas, který rodiče před
nástupem dítěte do MŠ věnují výchově a pečlivému
nácviku jeho návyků a dovedností se jim vrátí ve větší spokojenosti dítěte.
U batolat - dětí od 2 do 3 let věku primární
a nezastupitelnou úlohu zastává rodinná výchova. Vzdělávání těchto dětí v mateřské škole je akceptovatelné při výrazně sníženém počtu dětí na
jednoho pedagoga ve skupině. Pokud tyto děti
nastupují do MŠ je pro ně nejvhodnější třída MŠ
s režimem a podmínkami odpovídajícím jejich
potřebám. Tak jako asi nikoho nenapadne prosazovat dítě čtyřleté do 1. třídy základní školy, tak je
třeba se zamyslet nad tím, zda je vhodné prosazovat každé 2 - 3 leté dítě do třídy MŠ, která je určena

pro děti od 3 do 6 let. Vývojová specifika dětí nelze
přeskočit. Obec Babice podala v únoru 2018 žádost
o dotaci na přístavbu další třídy MŠ. Pokud bude
dotace úspěšná a podaří se novou třídu vybudovat,
vytvoří se v MŠ Babice odpovídající podmínky i pro
děti 2-3 leté.
Podrobné informace k zápisu nových dětí pro
školní rok 2018-2019 budou zveřejněny na www.
msbabice.eu ve druhé polovině dubna 2018. Termín zápisu do MŠ stanovuje školský zákon mezi
2 - 16. květnem. V termínu vyhlášeného zápisu do MŠ
se zapisují děti na celý následující školní rok. Pokud
má dítě nastoupit do MŠ v průběhu školního roku
(září – červen) je potřeba k zápisu přijít. Snahou MŠ
je co nejvíce vyjít vstříc rodičům v rámci našich daných možností. Pokud to umožňuje aktuální počet
dětí ve třídách, jejich věkové složení a dostatečná
vyspělost dítěte snažíme se vyhovět rodičům i v nástupu dítěte krátce před 3. rokem věku. Každý rok
je ale jiná situace, záleží na tom, kolik je narozených
dětí v ročníku, dětí ve třídě a na dalších okolnostech. V posledních letech byla kapacita MŠ Babice
většinou 100% obsazena dětmi staršími 3 roky a nástup dětí před 3. rokem věku byl proto možný jen
výjimečně a ojediněle.
Marie Maňásková,
ředitelka MŠ Babice

SPOLKY
V naší obci působí docela velké množství spolků a zájmových organizací, ve kterých pracuje
spousta lidí – dobrovolně, nezištně, ve svém volném čase. Velmi si vážím všech těchto lidí, a o to
víc těch, kteří pracují s dětmi a mládeží. Je potřeba
si vychovávat dorost, aby měl v budoucnu, kdo
v zájmové činnosti pokračovat.
Vloni se již podruhé uskutečnilo setkání představitelů spolků, organizací, zastupitelů a zaměstnanců obce, kde měli všichni přítomní možnost
zhodnotit svoji celoroční práci.
Obec Babice se snaží každý rok vyčlenit v rozpočtu obce nemalou finanční částku a spolky
podporovat. Pro rok 2018 je to částka ve výši
529 000Kč. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
pracují pro obec a naši obec dobře reprezentují.
Věřím, že i do budoucna bude možné tuto oblast
nadále finančně podporovat. A na závěr přehled
Jaro/2018

spolků a poskytnuté finanční podpory pro rok
2018:
Myslivci
30 000Kč
Rybáři
33 000Kč
DFS Kalinka
25 000Kč
FS Kalina
35 000Kč
Hodová chasa
10 000Kč
Holubáři
10 000Kč
Včelaři
10 000Kč
TJ Sokol
43 000Kč
Snails Kunovice – softbalová liga
5 000Kč
Klub důchodců
35 000Kč
SRPŠ při ZŠ
18 000Kč
Tomáš Škarek – horská kola
15 000Kč
FC Babice
220 000Kč
Farnost Babice
20 000Kč
Cimbálová muzika St. Gabriela
20 000Kč
Mgr. Martina Horňáková
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Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Babice
V loňském roce jsme zasahovali u 32 ostrých zásahů, na které
jsme vyjeli na žádost krajského
operačního střediska ( vyhlášení
poplachu). Jednalo se převážně
o požáry a to s největší četností
v létě, kdy hlavně vlivem velkého
sucha byly požáry travních a lesních porostů a polí takřka na denním pořádku.
Od začátku letošního roku
naše jednotka zasahovala u dvou
událostí.
• 19. 1. 2018 - Požár kontejneru
v areálu zemědělského družstva v Babicích.
• 19. 2. 2018 - Požár rodinného
domu ve Spytihněvi - nakonec
se jednalo o planý poplach,
požár se nepotvrdil.
Dále bylo provedeno dne
5. 3. 2018 školení členů jednotky,
kteří jsou obsluhovateli motorové
pily, toto praktické školení posloužilo k prodloužení platnosti osvědčení a praktickému zopakování
práce s pilou, její údržby a k prohloubení znalostí o bezpečnosti
a metodice při práci s pilou.
V neděli 11. 3. 2018 v dopoledních hodinách byl proveden
praktický výcvik jednotky se zaměřením na záchranu osob probořených do ledu, čehož bylo
i spoustu občanů Babic svědky.
Všem, co se na nás přišli podívat,
děkujeme za účast.

Sběr železa
Oznamujeme, že dne 14. 4. 2018
od 7:30 budou babičtí hasiči
provádět v obci Babice sběr
železa. Poradíme si s jakkoliv
rozměrným či těžkým kovovým
šrotem. Šrot je možno zanechat
před domem u cesty, nebo pokud se někdo bude chtít domluvit na odvozu šrotu v konkrétní
hodinu, může kontaktovat Stanislava Körbera (773 052 773)
nebo Marka Miksu (773 900
640). Za podporu babických
hasičů při této akci, vyjádřenou
kovovým šrotem, předem občanům Babic moc děkujeme :)
Den otevřených dveří
Všichni jste zváni dne 19. 5. 2018
od 9:00 do 14:00, kdy budeme
mít den otevřených dveří na hasičské zbrojnici pro veřejnost,
kde bude k možnosti prohlídka
prostor zbrojnice a techniky ve
výbavě jednotky. Po celou dobu
budou přítomni členové jednotky, kteří se Vám po dobu Vaší návštěvy budou rádi věnovat.
Nábor hasičů
Babičtí hasiči hledají do svých
řad nové tváře, je Ti 18 a více?
Bydlíš v Babicích? Chceš pomáhat lidem ve svém okolí a zažít
nevšední situace? Tak neváhej
a přidej se k nám. Být dobrovolným hasičem je jedinečná
zkušenost pro celý Tvůj život,

ničeho se neboj, všemu Tě v klidu naučíme a do akce půjdeš, až
budeš připravený.
Nabízíme
• Členství ve výjezdové jednotce na vysoké profesní úrovni
• Možnost zažít nevšední situace a pomáhat lidem v krizových situacích
• Praktické i teoretické zaškolení pro plnohodnotnou činnost hasiče
• Práci se špičkovým vybavením
• Dobrý kolektiv, kde se spoléháme jeden na druhého a to
nejen při výjezdu
• Po zaškolení benefit v podobě
pravidelné měsíční finanční
odměny
Požadujeme
• Věk od 18 do 55 let
• Férový přístup
• Spolehlivost
• Dobrý zdravotní stav
• Smysl pro disciplínu a pro řádné plnění svých povinností
Pokud Tě představa stát se
dobrovolným hasičem zaujala,
tak k tomu aby se stala skutečností je již jen krůček, neváhej
a dostav se v jednom z náborových dnů na místní hasičskou
zbrojnici, kde se na všem společně domluvíme.
Náborové dny :
• pátek 13. 4. 2018 16:00 - 17:45 hod.
• pondělí 16.4.2018 17:00 - 18:45 hod.

TFA - Nejtvrdší Hasič Přežije
Co je to TFA? TFA je zkratkou z anglických
Hasič je ustrojen do kompletního zásahového
slov…Toughest Firefighter Alive…- Nejtvrdší ha- obleku včetně obuvi, rukavic, přilby a s pohotosič přežije a je názvem nejtěžších hasičských sou- vostním aktivním dýchacím přístrojem.
těží, které svými podmínkami simulují práci hasiJsme nadšení a potěšeni, že byl nemalý zájem
če při zásahu.
o naši netradiční soutěž, která se odehrála zde
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v zimním období 10. 2. 2018 a dokázala přilákat
celkem 21 mužů a 5 žen, a to hlavně ze vzdálenějších krajů / Brněnsko, Olomoucko/.
Na nás jako na pořadatelích bylo vymyslet trať
tak, aby prověřila fyzickou i psychickou stránku každého soutěžícího ale zároveň, aby byla bezpečná
a v neposlední řadě i atraktivní.
Trať, která se skládala z několika překážek, jež
odpovídá standartním soutěžím TFA, jako je tažení 80kg zátěže 30m, následovalo 30 úderů dvouručním kladivem do hammer boxu, poté musel
hasič překonat dvoumetrovou barieru, za kterou
na něj čekala 95kg
pneumatika, kterou musel čtyřikrát
zvednout ze země,
vytažení ze dna potoku na most Baťova kanálu hadice
„B“, následoval průraz a průlez pneumatikovým tunelem, tažení poctivé

85kg vážící figuríny 30m do vyznačeného prostoru cíle. A jako třešničku jsme tuto soutěž obohatili o přírodní překážku, zdolání vodního toku pod
Baťovým kanálem. Což se setkalo dle ohlasu a poznámek s velkým úspěchem. Důkazem toho jsou
slova chvály nejtvrdšího hasiče světa z roku 2015
Honzy Haderky, který naši soutěž vyhrál, když překonal celkem 10 úkolů a zdolal ji v čase 4 minuty
2 vteřiny. Ovšem slova chvály si zaslouží všichni,
jež se rozhodli s tratí poměřit své síly, ale i všichni
diváci, kteří vytvořili skvělou atmosféru a tím podpořili nejen soutěžící, ale i nás, abychom v pořádání podobných akcí pokračovali.
Díky patří v neposlední řadě všem sponzorům,
kteří podpořili tuto soutěž:
Obec Babice, Hamé s.r.o., DEVA F-M s.r.o., REC
Group s.r.o., VOMA s.r.o., Sukov s.r.o., Sodovkárna
Kolín, DERESTA - realizace staveb s.r.o., Pekárna
u Jahodů, Jacht Morava, Nestlé / SFINX Holešov,
Obec Huštěnovice, Jarošovský pivovar, ADAM
velkoobchod, Coffeespot pražírna kávy Huštěnovice. Moc si téhle podpory vážíme a ještě jednou
všem velké DĚKUJEME !

ČESKOMORAVSKÝ SPOLEK CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Spolek sdružoval v loňském
roce 14 členů z Babic a okolních obcí. Pořádal závody a výstavy mladých a starých holubů.
Po skončení výstav začíná
příprava no nový chovatelský
rok. Je potřeba provést vakcinaci holubů proti pseudomoru a salmonele. Dále probíhají
léčebné kůry proti kokcidioze a ptačí rýmě. V období od
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března do dubna se odchovávají nová holoubata.
V květnu začíná sportovní
rok. Závody starých holubů
– to je 20 závodů po dobu tří
měsíců. Po jejich ukončení začínají závody s holoubaty.
16. prosince 2017 uspořádali holubáři oblastní výstavu OS
Uh. Hradiště, která se konala
v kulturním domě v Babicích.
Výstava byla velmi zdařilá. Byli
Babický zpravodaj

na ní vystaveni nejlepší holubi
z oblasti Uh. Hradiště. Z těchto pak byli vybraní ti nejlepší
pro reprezentaci na Celostátní
výstavě, konané ve dnech 12. –
13. ledna 2018 v Hluku.
V letošním roce se zaměříme na stabilizaci členského
kádru, údržbu chovatelského
střediska a co nejlepší výsledky v chovu.
Vladimír Čevela, předseda
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KLUB DŮCHODCŮ
První letošní Klub důchodců byl tematicky zaměřen na cestování. O své cestovatelské zkušenosti a zážitky při téměř ročním pobytu na Novém
Zélandu se přišel podělit pan Jiří Eibensteiner.
Únorový Klub se věnoval historii města Napajedla a jeho dvěma významným firmám - Fatra a Slavia. Přednášejícím byla Mgr. Tereza Kovaříková, vedoucí muzea města Napajedla.
Březen patřil opět cestování. Tentokrát to byla
cesta po Izraeli očima j. Mgr. Pavla Černušky Ph. D.
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Do prázdnin jsou pro členy klubu připraveny následující akce:
5. 4.
3. 5.
5. 5.
10. 5.
25. 5.
7. 6.
14. 6.

PhDr. Blanka Rašticová: Známá - neznámá - Výstava Slovácko 1937
Mgr. Jitka Škrabalová: 100let od vzniku republiky - významné osmičky
Turnaj v petangue - Amfík Bukovina Popovice
Biofarma Juré Lůžkovice, návštěva ZOO Lešná
Senior Cup Luhačovice - turnaj v petangue pod záštitou Zlínského kraje
Vladimír Čevela: Babičtí holubáři, opékání špekáčků Na Mýtince
Výlet - archeoskanzen Modrá + vláčkem ke Královu stolu
Marie Kročová

RYBÁŘI
Vážení přátelé,
v lednu proběhl výdej povolenek a zároveň odstartovaly i začátky rybářských kurzů jak pro mládež, tak i pro dospělé. Kurzu se účastní dvanáct dětí
a osm dospělých, a to každou neděli dopoledne
na naší klubovně. Kurzy se konají až do dubna, kdy
proběhnou závěrečné zkoušky a ukončení kurzu
rybolovem a opékáním špekáčků na revíru Babice
2. Jak jistě víte, na podzim loňského roku byl z důvodu oprav vypuštěn Baťův kanál od plavební komory v Babicích až po Huštěnovice/Staré Město. Drtivá
většina ryb se s klesající vodou stáhla níže, ale některé uvízly pod plavební komorou, kde by zimu nejspíše nepřežily. Proto jsme byli nuceni uvízlé ryby zlovit
a dát je do horního dílu Baťova kanálu. Počasí i příro-
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da byla bohužel proti nám, ale i tak se to s velkou pomocí podařilo a chtěli bychom poděkovat hasičům
a Povodí Moravy za výpomoc při odčerpání zbytku
vody. Nezaháleli jsme ani teď, když byly velké mrazy - do akce vyrazili také naši Ledaři, kteří vysekávali
v ledu díry, aby měly ryby dostatek kyslíku. Také jim
bychom chtěli poděkovat za jejich odvedenou práci.
A ještě závěrem pozvánka na naše akce:
Dětské rybářské závody 2. 6. 2018 – začátek
v 7:00 hod. a konec v 12:00 hod.
Dospělé noční rybářské závody 16. – 17. 6. 2018,
start 16. 6. v 10:00 hod, konec 17. 6. v 10:00 hod.
Předseda MS Babice Alena Šustalová

T. J. Sokol Babice - Cvičí každý, kdo má ze Sokola radost
V tělocvičné jednotě Sokol Babice aktivně cvičí
dva oddíly cvičenců. Prvním oddílem je posilovna,
která je denně přístupná členům a cvičenec zde
může procvičit celé tělo. V současné době posilovnu
navštěvuje třicet mužů a dvě ženy. Druhým oddílem
jsou děti předškolního a školního věku, které cvičí
v tělocvičně ZŠ Babice s Pájou Procházkovou. Jedná se o skupinu čítající okolo dvaceti dětí. Stalo se
tradicí, že starší děti pomáhají mladším. Hravou formou se zde rozvíjí kondice dětí, odbourává se strach
z nářadí a posilujeme u dětí kladný vztah ke sportu.
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Nechybí překážkové dráhy, základní gymnastika na
žíněnkách, kruhy, žebřiny, šplh, tradiční i netradiční
pohybové hry. K dětem se přistupuje individuálně
a pomáhají se posouvat jejich dovednosti dál. Ostýchavé děti mohou dorazit i s rodiči. Ti se mohou zapojit nebo vše sledovat z pohodlí lavičky.
Cvičení v tělocvičně probíhá každý čtvrtek od
16:30 do 17:30 v tělocvičně ZŠ Babice.
Ing. David Šurmánek (starosta TJ Sokol Babice)
Mgr. Pavla „Pája“ Procházková
(cvičitelka TJ Sokol Babice)
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Společenský ples
Mnoholetou tradicí sdružení
SRPŠ je pořádání Společenského
plesu s polonézou, který se letos
konal 3. 2. 2018.
Je to velká událost, kterou žijí
nejen žáci, rodiče, ale i učitelé. Žáci
se stávají symbolicky absolventy
Základní školy a pro učitele je to
pomyslné zakončení jejich devítileté práce s žáky, se kterými prožívali nejen strasti, ale i radosti školních let.
Na začátku školního roku začínají přípravy na ples. Nejdříve je
ale potřeba zajistit termín, který
se domlouvá rok dopředu. Letošní ples byl zajímavý tím, že bylo
24 tančících žáků, z toho 8 chlapců
a 16 děvčat. To ale nebyl žádný oříšek pro profesionálního tanečníka
Jiřího Hájka, který žákům vymyslel
choreografii a pilně s nimi od října
nacvičoval.
Přestože ples pořádá Sdružení
rodičů, velmi nám pomáhá při organizaci škola a také žáci deváté
třídy mají úkoly, které jsou v jejich
režii. Např. výzdobu sálu balonky,
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návrh plakátu, pozvánky pro učitele, zasedací pořádek na stoly…
Všichni mají plné ruce práce. Na
nás je, abychom žákům zajistili
hudbu, sál, kameramana, občerstvení, tombolu, kytky pro maminky
i děvčata, kytky pro paní učitelky,
náramky pro děvčata, výzdobu
stolů. Za celou organizací plesu
je spoustu lidí, kteří se snaží, aby
tato společenská akce byla pro
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všechny krásným zážitkem.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří byli jakkoliv nápomocni při přípravě plesu, včetně
sponzorů, kteří se postarali o bohatou tombolu. Poděkování patří
také paní Batůškové, která zajistila
květinovou výzdobu a květiny pro
všechny zúčastněné.
Za SRPŠ
Koudelníčková Miriam
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SPORTEM K PŘÁTELSTVÍ
Turnaj ve stolním tenise PODZIM 2017
Datum konání: 11. 11. 2017
Místo konání: sál OÚ Babice
Pořadatel: komise pro sport při Radě OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport: Radek Polášek

jí účastní i sportovci ze slovenských Bzinců pod
Javorinou. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 stolních tenistů, z toho 7 z Bzinců.
Za komisi pro sport: Radek Polášek,
šek,
předseda komise
se

Výsledková listina:
1. místo: Bonco ml. (SK)
2. místo: Dvoran Jan (SK)
3. místo: Petriak Milan (SK)
4. místo: Pokopec Josef (SK)
5. místo: Lanšperk Josef (CZ)
6. místo: Koudelníček Petr (CZ)
Akce je pořádána v rámci programu Sportem
k přátelství, kdy mimo stolních tenistů z Babic se

V první polovině roku 2018 chystá sportovní komise dne 19. 5. cyklovýlet, 16. 6. Turnaj v nohejbalu
trojic a 30. 6. dětský cyklovýlet.

Redakční rada př
přeje
j všem čtenářům
krásné prožití velikonočních svátků.
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH DUBEN - SRPEN 2018
5. 4.
12. 4.
14. 4.
14. 4.
17. 4.
28. 4.
28. 4.
30. 4.
1. 5.
3. 5.
12. 5.
19. 5.
19. 5.

Klub důchodců
Beseda s důchodci
Sběr železa - hasiči
Jarní turnaj ve stolním tenise
Procházka po Uh. Hradišti
s Blankou Rašticovou
Zájezd na Floru Olomouc
Otevírání cyklostezek –
Na Mýtince
Stavění máje

25. 5.
26. 5.

Noc kostelů
Dětský den

2. 6.
3. 6.
7. 6.
9. 6.
16. 6.
16. - 17. 6.
30. 6.

Dětské rybářské závody
Vystoupení Kalinky - KD
Klub důchodců – Na Mýtince
Zájezd do Českého Krumlova
Turnaj v nohejbalu trojic
Noční rybářské závody
Dětský cyklovýlet

Pietní vzpomínka u pomníku padlých
Klub důchodců – KD
Den matek – KD
Den otevřených dveří na
hasičské zbrojnici
Cyklovýlet

Červenec-srpen Babické kulturní léto
7. 7.
Babické kulturní léto - Večer
na dvorku
10. 7.
Letní levandulové dílničky
23. 7. - 27. 7. Přívesnický tábor
18. 8.
Burza krojů – KD
18. 8.
Babické kulturní léto –
Folklorní večer Kaliny

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

Jaro/2018
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DĚDKOVO OKÉNKO
Na dveři začíná klepat jaro a já při vycházkách jaksi víc hledím okolo sebe. Naša
dědina je velice pěkná. Máme tu všecko, co
je potřeba k žití. Chalupy sů poopravované,
předzahrádky upravené a každý sa snaží,
jak može. Takto to očividně funguje, dyž ide
o majetek vlastní.
Nevím, čím to, že k vlastnictví druhého lidi
už tak úzkostliví nejsů. Sů to maličkosti. Tu
papírek, henkaj igelitový sáček, tady hovénko. A přitom nevím o nikom, kdo by si odpadky házál třebas doma po kuchyni lebo obýváku. Ale co chvílu neco z toho najdu před
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svojů chalupů. Kde sa to bere? Rozum mě říká,
že to přece nemožů dělat ti samí lidi, co majů
chalupy jak z cukru. Ale oko ví, že iďa po dědině, mosí byt furt ve střehu a hlédat nohu, kam
sa klade.
Tak si říkám, lesti by v tom postním, předvelikonočním období místo uklůzání kolem sebe
nebylo lepší vymést špatné návyky a sůseda
obdařit radši srdečným úsměvem či pozdravem
než nevoňavým dárečkem od vašeho psíka.
Máme sa tu dobře. Ale može to byt eště lepší.
Enom chtět.
Dědek babický.
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Vzpomínka na Vánoce
O loňském vánočním čase navodilo příjemnou atmosféru také
nové osvětlení stromu na Ceronech. Nevadilo, že je to lípa, vypadala slavnostně a obyvatelům této
části Babic zazářila a vysílala i jakýsi

klid v tomto opravdu rušném koutu
obce. Snad se brzy dočkáme obchvatu a pak se můžeme v klidu
i pod stromem sejít. Teď by koledy
končily v hluku tisíců aut, které projedou po silnici E55.

Děkujeme obci za to, že nám
strom nechala vyzdobit a těšíme
se už na další Vánoce a pohled na
tento pěkně svítící strom - tedy i na
něco jiného než kolony aut.
Ceroňáci

Z FARNOSTI
Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…
Noc kostelů nabízí jedinečný a neopakovatelný
okamžik, kdy se můžeme
společně přenést do doby
chladných a zároveň vnitřně
hřejících nocí starých chrámů, kostelů i kostelíků, zakusit nepopsatelnou atmosféru
duchovního světa, hledat
odpovědi na naše nevyřčené otázky, dozvědět se více
o našem kostele a jejich patronech, zaposlouchat se do
hudby za zvuku tiše znějících
varhan nebo se jen tak podívat, postát v tichu, rozsvítit
svíčku, zavzpomínat…
To vše a mnohem více
můžete nalézt v podrobnějším programu, který se objeví
na našich vývěskách v průběhu května.

Velikonoce v kostele (a nejen to)
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Pro všechny, kteří se budou chtít
připojit k jejich oslavě v babickém kostele, uvádíme přehled bohoslužeb:
Květná neděle (25. března) – v 7:15 hod.
Zelený čtvrtek (29. března) – v 19:00 hod.
Velký pátek (30. března) – v 15:00 hod.
Jaro/2018

Bílá sobota (31. března) – v 21:00 hod.
Boží hod velikonoční (1. dubna) – 7:15 hod.
Velikonoční pondělí (2. dubna) – v 7:15 hod.
Podrobnější informace o bohoslužbách najdete
ve vývěsní skříňce u kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Zprávy o dalším dění u nás i v okolí pak naleznete na jedné z nástěnek v centru Babic, za je-
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jích zapůjčení obci upřímně děkujeme.
Již nyní si můžete zapsat datum Noci kostelů,
kterým je pátek 25. května tohoto roku, kdy se
naše farnost již podruhé zapojí do této mezinárodní akce. Program bude připraven jako v babickém farním kostele, tak v budoucí kapli v Kudlovicích. Podrobné údaje budou zveřejněny na adrese
nockostelu.cz.
Do 30. dubna 2018 lze stále hlasovat v celorepublikové soutěži Má vlast cestami proměn, do

níž jsme přihlásili opravu babického kostela provedenou v roce 2016. Informace o této zajímavé
soutěži i samotném hlasování naleznete na adrese cestamipromen.cz, náš kostel je uveden pod
číslem 85. Vítěz soutěže bude vyhlášen v Praze na
Vyšehradě 19. května 2018. V době přípravy tohoto článku jsme první ve Zlínském kraji. Jestli uspějeme i na celostátní úrovni, záleží jen na nás – tedy
na vás…
Farní den bude letos v neděli 2. 9. 2018.

BABIČTÍ (36)
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.

LEON a David Šenkeřík
Leon rovná se nejen lev, ale
také název hudební skupiny, jejímž
členem je David Šenkeřík z Babic.
O tom, jak skupina vznikla, jaká je
její současnost i plány do budoucna
a hlavně o Davidově životě s hudbou, jsme si povídali v příjemném
prostředí babické knihovny. „Učarovaly ti bubny, proč ne třeba kytara?“, byla první moje otázka. „Je
pravda, že jsem si z počátku občas
zabrnkal i na ni,“ říká David a pokračuje: „ale stále jsem na všechno
raději bubnoval. Ať už to byla lavice
ve škole, stůl doma, měl jsem nutkání si rytmus pořád vyťukávat, až
mně všichni kolem říkali, prosím
tě, už nebubnuj.“ David toho svého
bubnování nenechal a sám se přihlásil na hudební obor bicí nástroje
na Základní uměleckou školu (ZUŠ)
Rudolfa Firkušného Napajedla.
Tato škola mívá výuku i v babické
základní škole, kam chodil první
tři roky a dalších pět už dokončil
v Napajedlech, kde také absolvostrana 32

val závěrečným koncertem. Právě
na ZUŠ se seznámil s Petrem Huserem a Markem Švandou, s nimiž
před deseti roky založili kapelu MISTAKE. Hrávali většinou v klubech,
kdy si jich brzy všimli lidi z vydavatelství Breizone a nabídli jim spolupráci. Na jejich popud také došlo ke
změně názvu na současný LEON.
„Nu a pak se všechno dost obrátilo,
začali jsme koncertovat na festivalech, což znamenalo na velkých
pódiích a také jsme se dostali do
rádia, televize,“ upřesňuje bez jakéhokoliv vychvalování David. Jak
jsem se dozvěděla, například dvakrát vyhráli cenu rádia Rock Max
v populární soutěži Rock Max12,
jejich písničky můžeme slyšet také
na Rádiu KISS nebo Rádiu HANÁ,
hrají je na televizní stanici ÓČKO,
bývají k vidění na takových festivalech jako je například Colours of
Ostrava, královehradeckém Rock
for People, na Masters of Rock ve
Vizovicích a dalších. Mají možnost
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se tady setkat s řadou známých
hudebníků a David říká: „Je to pro
nás další škola, protože člověk od
nich hodně může pochytit. Navíc
jsou to většinou velice příjemní
lidé, kteří si na nic nehrají a podělí
se o zkušenosti.“ Tak „stáli“ na jednom pódiu například s Tomášem
Klusem, Davidem Kollerem, Zuzanou Smatanovou, se skupinou
NO NAME, MIRAI, SLZOU, slovenskou PEHO. Právě bubeník skupiny PEHA Martin Migaš jim hodně
pomohl a prakticky stále pomáhá
radou a zkušenostmi. „Hodně důležité ale je mít dobrého manažera. U nás je jím Petr Tureček, který
se stará o to, kde a kdy budeme
hrát, sestavuje s námi play list, na
základě kterého máme seřazeny
písničky, jak na koncertu půjdou,
zabezpečuje další zázemí,“ přibližuje David to, co není vidět, ale
bez čehož se žádná skupina neobejde. Samozřejmě také to nejde
bez pravidelných zkoušek, na které
Jaro/2018

se scházejí většinou dvakrát týdně
v Napajedlech. Kromě těchto trénuje David, jak to jen jde, i doma:
„Protože jak se nehraje, je to hned
poznat,“ vysvětluje. Proto si vybudoval malou zkušebnu, ale ještě
uvažuje o pořízení elektronických
bicích, aby nikoho nerušil. Jinak
o těch současných, které má, říká, že
to je jen takový základ, na nějž nedá
dopustit. Podle něj je v jednoduchosti krása a síla. Ono i toto základní vybavení není nejlevnější, a aby si
je mohl pořídit, musel odpracovat
tehdy hodně brigádnických hodin.
A aby je měl vždy trochu jiné, celkem pravidelně je přetírá.
Momentálně má skupina pauzu v živém koncertování, nahrává
nové videoklipy a písničky. Takže
fanoušci se mohou těšit. A který
videoklip je Davidovi nejbližší?
„Mám hodně rád Volný pád, který
je pro mě takový živější,“ říká. Texty písniček, které LEON hraje, jsou
v češtině a jejich autorem je ve velké většině Marek Švanda. Hudbu
skládají tak jaksi společně. „Je to
vždycky taková maturita,“ upřesňuje David a pokračuje: „když se
daří, vznikne písnička i třeba za tři
dny.“ Zajímalo mě, jestli nemívá při
koncertech trému. Protože vystoupit před takovým množstvím lidí,
není určitě jen tak. „Jak začnu hrát,
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postupně mě opouští a jakoby
člověk cítil velkou energii, která
sálá z hlediště, a když jsem viděl
to obrovské množství lidí třeba
v Ostravě, dodá to sílu,“ odpovídá
a dodává: „Takovým něčím jiným
pro nás bylo nahrávání živého
koncertu pro Radiožurnál před
třemi roky. Bylo to sice komornější, ale zase jsme si uvědomovali,
že nás slyší díky rádiu daleko víc
lidí. To byla také velká zodpovědnost.“
Doposud skupina odehrála téměř 400 koncertů. Přesto David
rád vzpomíná na ty zcela první,
kdy hráli například se skupinou
DARKIL, kde na bicí dlouho hrál
Daniel Čevela také z Babic. „Danek je výborný hráč s velkou bubenickou duší,“ potvrzuje David.
A jaké jsou letošní plány skupiny
LEON? Opět to bude vystupování na řadě festivalů, nově třeba
na Morava Muzic Festu v Tvrdonicích. Občas hrají
i na firemní akci.
David rád třeba
vzpomíná
na
jednu loňskou,
kdy před Vánocemi hráli na palubě výletní lodi
a projížděli pod
Karlovým mos-
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tem: „I toto byl silný zážitek,“ říká.
Ani on, ani jeho kolegové ze skupiny nejsou profesionálové. Hraní
dělají při práci. On sám je vyučený
automechanikem a teď pracuje
jako řidič v Kovosteelu ve Starém
Městě.
Kromě hraní má i jiné koníčky. Baví jej auta, zahrada a také
vaření – nu a na prvním místě je
jeho rodina, která se vloni rozrostla o syna. „Třeba to bude další
babický bubeník, protože už teď
búchá do všeho, co mu přijde pod
ruku,“ směje se David a dodává:
„Říká se, že kytara je pro muzikanta jako milenka, ale já to mohu
říct i o bubnech. Moc toho k životu nepotřebuji, ale to bubnování
mám opravdu rád.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme Davidovi a skupině LEON neustálou přízeň fanoušků a těšíme
se na nějaký koncert i v Babicích.
Marie Dostálková
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Vzpomínka na pana Františka Vojtěška
V lednu jsme se dozvěděli zprávu, že zemřel pan
František Vojtěšek, který v letech 1981-1989 stál v čele
naší obce, kdy byl předsedou místního národního výboru (MNV).
Narodil se v roce 1928 v domě v Súhradech – dům
byl již zbourán a místo je součástí firmy Kovovýroba
Mlčák. Pan Vojtěšek pocházel ze zemědělské rodiny,
kdy jej i jeho dva bratry vedli rodiče k lásce k půdě
a přírodě vůbec, což ho nasměrovalo ke studiu na
střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Tam nastoupil po vychození babické měšťanské školy, kdy
bylo zajímavé, že v jeho ročníku bylo tehdy 28 chlapců, což se asi nikdy potom nezopakovalo. Padesátá
léta minulého století nebyla pro soukromé zemědělce, kterými byl i otec pana Vojtěška, příznivá. Jeho hospodářství bylo zlikvidováno a on byl donucen odejít
do pohraničí. V Babicích se naopak natrvalo usídlil
pan František Vojtěšek, který si s manželkou postavil
dům na pozemku, jenž patříval k babickému mlýnu
a říkalo se tam „Na mlynářce“. Bylo zde velké množství
zeminy, která byla navezena z potoka při jeho úpravě
pro mlýn. Tento kopec pan Vojtěšek zcela srovnal do
roviny a i to svědčilo o jeho houževnatosti. V té době
pracoval jako horník a při závalu utrpěl zranění nohy
s trvalými následky. Poté byl krátce zaměstnán ve Fatře Napajedla a pak v zemědělském podniku ZNZ Uh.
Hradiště. Snažil se pomáhat v obci, kdy byl například
v roce 1976 zvolen předsedou stavební komise, Byl
také předsedou komise životního prostředí a uvolněným předsedou MNV. V té době se v Babicích uskutečnily například tyto investiční akce: byla postavena
obecní víceúčelová budova (obecní úřad + kulturní
dům), připravila se stavební místa pro ulici Nábřežní a Sadovou (včetně zasíťování), došlo k zatrubnění
potoků Jankovského a Kudlovického, byl zbourán
objekt bývalé prodejny Jednoty, na jehož místě se
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začalo se stavbou současného nákupního střediska.
Z těch menších, ale neméně důležitých staveb či rekonstrukcí, to byly například: kanalizace a následná
úprava místní komunikace na Míškách, závlaha fotbalového hřiště a také zakoupení sekačky a zavedení
pravidelné údržby trávníku, rozsáhlá rekonstrukce topení, elektroinstalace a vody v budově základní školy.
Tím, na co pan Vojtěšek dbal, byla také snaha vysadit
všude dostatek stromů. Důvodem bylo možná to, že
sám byl velkým chovatelem včel. Kromě velkého úlu,
který měl doma, se včelami i „kočoval“, kdy měl dva
vozy s úly. Tři volební období byl rovněž předsedou
okresního výboru včelařského svazu. Dobré je připomenout, že jeho manželka Antonie byla uznávanou
cukrářkou medového pečiva a její výtvory obdivovali
účastníci pravidelných včelařských plesů nebo také
perníkového bálu, který se v Babicích konával řadu
let. Kromě včelařství měl pan Vojtěšek další dva velké
koníčky: chov poštovních holubů a myslivost. V chovu holubů dosahoval docela velkých úspěchů, kdy
své holuby vysílal na řadu soutěží a olympiád. Stal se
také členem ústředního výboru holubářů. A pokud se
týká myslivosti, byl určitou dobu předsedou honebního společenství. Zastával i politické funkce, mnoho
let byl předsedou základní organizace Komunistické
strany Československa.
Ten, kdo znal pana Františka Vojtěška, si jistě vybaví jeho dar řeči. Dokázal „z patra“ mluvit při jakékoliv
příležitosti. Bohužel jeho zdraví se postupně zhoršovalo a před šesti roky odešli Vojtěškovi do Domova
důchodců v Buchlovicích, kde oba dva dožili. Pravidelně před každými Vánocemi je navštěvovali zástupci naší obce. Loňské Vánoce to byla tedy návštěva poslední…. Tak jako každému člověku, i panu Vojtěškovi
patří poděkování za to, že ve svém životě nemyslel
jenom na sebe.
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STALO SE
17. 2. 2018 Krojový ples
Příznivci folklóru mohli v sobotu v Kulturním
domě v Babicích obdivovat opravdu pestrou
ukázku slováckých krojů. Letošní krojový ples
se totiž mohl pyšnit rekordním počtem hostujících koleček, tančících letos moravskou besedu

- bylo jich 6, a to z Bukovan, Dambořic, Hovoran,
Kudlovic, Kyjova a Ostrožské Lhoty. Babická chasa pak přidala to sedmé, domácí. Na parket zvala
dechová hudba Ištvánci ze Šardic a CM Ohnica
z Uherského Hradiště.

10. 3. 2018 Výstava vín
Druhou březnovou sobotu se v kulturním
domě konala opět výstava vín. 201 vzorků vín
bílých, rosé i červených ze sklepů vinařů z Babic
i okolí přišlo ochutnat přes 150 návštěvníků.
Vystoupení CM Stanislava Gabriela přispělo také
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STALO SE
k pohodové atmosféře celé akce. Šampionem
bílých vín se stal Ryzlink rýnský pana Michala
Hrušky z Kudlovic, šampionem červených vín

pak Zweigeltrebe pana Antonína Hanáčka z
Mařatic. Cenu starostky pro nejlepšího vinaře
z Babic převzal Petr Obdržálek.

17. 3. 2018 Dětský karneval
V pátek odpoledne patřil
Kulturní dům v Babicích dětem. Dětský karneval plný
písniček, zábavy, her, tance
a soutěží, který pořádá tradičně MŠ Babice, přivítal opět
velké množství dětí nejrůznějšího věku. K vidění byly
kostýmy princezen, pirátů,
známých postav z filmů a dětských příběhů.
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