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Pestrý podzim
Léto zavřelo vrátka za sebou
a podzimu předalo klíč.
Trocha veder, dešťů, bouří
a nenávratně je už pryč.
Pole jsou holá, úroda sklizena,
listí ze stromů mizí.
Ranní mlhy a spousta rosy
tak člověk podzim chápat musí.
Ještě jsi, podzime, trochu barevný,
než ze stromu padne poslední list.
Ani se vůbec nenadáme
a vánoční přání budem číst.
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USNESENÍ č. 24/2014
z jednání zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2014
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. B e r e n a v ě d o m í:
1. Informace v bodě 2, 3, 9
II. S c h v a l u j e:
1. Závěrečný účet obce za rok 2013 a schválilo jej
v souladu s celoročním hospodařením a to bez
výhrad
2. V souladu s §84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku
obce Babice sestavenou k 31. 12. 2013
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Prodej pozemků p. č. 1290/10, 1295/212, 1295/134,
1295/178 Pomoraví Babice za cenu 51 000Kč.

5. Odkoupení studny za cenu 3 000Kč a boudy za
cenu 1Kč od Zemědělského obchodního družstva Babice v lokalitě Uhliska.
6. Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši
100Kč/na 1 obyvatele s platností od 1. 1. 2015.
III. U k l á d á:
Starostovi:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve studních.
v š e m z a s t u p i t e l ů m:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí
pořádaných obcí, aktivně se zajímat o dění v obci.

USNESENÍ č. 25/2014
z jednání zastupitelstva obce ze dne 25. 9. 2014
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. B e r e n a v ě d o m í:
1. Informace v bodě 2, 3, 4, 6
II. S c h v a l u j e:
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Bezúročnou půjčku ze sociálního fondu ve výši
20 000Kč paní V. Šurmánkové
3. Bezúročnou půjčku ze sociálního fondu ve výši
20 000Kč paní M. Koudelníčkové
4. Doplnění stanov Sdružení obcí pro výstavbu
skupinového vodovodu v oblasti Babicko v bodě
g v článku VIII – zdroje příjmů svazku v následujícím znění:

g) dotace fyzických a právnických osob na výstavbu vodovodních řádů
5. Odstranění menšího javoru na pozemku
p. č. 121/3 na základě odborného posudku
Ing. Aleny Vránové
III. U k l á d á:
Starostovi:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve studních.
v š e m z a s t u p i t e l ů m:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí
pořádaných obcí, aktivně se zajímat o dění v obci.

Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního hřbitova v době pohřbu – zejména v době
odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple,
Jediné oficiální webové stránky obce Babice na- aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli,
jdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky strá- případně vyčkali odjezdu smutečního vozu.
nek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat Děkujeme.
si odběr aktuálních zpráv – důležité informace,
hlášení rozhlasu či pozvánky na akce. Budete tak
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
tyto zprávy dostávat přímo do svého mobilu.
je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je

OÚ informuje
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to částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoSvoz plastů – první středa v měsíci: 5. 11.,
by nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok. 3. 12. 2014, 7. 1. 2015. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je
Svoz komunálního odpadu je každý čtvrtek potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno,
v sudý týden tj. 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., protože svoz začíná již v 7:00hod.
11. 12. 2014.
Žádáme občany, aby větší množství plastů
Kompostování – po obci je rozmístěno a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci,
pět kontejnerů kam můžete ukládat rostlin- ale přivezli je přímo do sběrného dvora.
ný odpad: u Krájanky, šatny FC, Chalůpky Děkujeme.
u Urbánkového, Dolní Cerony, Nádražní ulice.
Do kontejnerů je možné odkládat trávu, květiny,
Sběr exponátů do Vesnického muzea – poovoce, zeleninu. Nelze sem odkládat větve!
kud by jste chtěli věnovat či zapůjčit věci do
této expozice kontaktuje paní M. Šuranskou –
U pošty je umístěn kontejner, kam je možné tel. 572 585 061.
odkládat staré oblečení, bytový textil, hračky.
Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je
8. 12. 2014.

24hodinový program regionální televize TVS
24hodinový program Regionální televize TVS
(dříve Televize Slovácko) si může naladit příjemce pozemního digitálního vysílání přes 4 MULTIPLEX na kanálu 42 (nejlepší je zadat automatické
ladění TV).Kdo nemá k dispozici, může sledovat
ONLINE vysílání na www.tvslovacko.cz (nejlépe
pomoci prohlížeče MOZILLA FIREFOX).
Události z Uherského Hradiště můžete vidět
ve třech premiérách týdně. Ve středu a v pátek
jsou to magazíny nabité čerstvými informacemi
z radnice i kulturně-společenského dění, v pondělí pak aktuální informace ze sportu. Zajímavé
události ze slovácké metropole doplňují magazí-

ny s regionálním děním i reportáže z česko-slovenského pomezí.
Reportáže o Babicích:
* Reportáž Obec Babice představuje různé vývojové podoby svého kroje: http://televize.
tvslovacko.cz/regiony (magazín Regiony ze dne
25. 9. 2014)
* Reportáž o Muzeu Babice: http://televize.tvslovacko.cz/zlinsky-kraj (magazín Zlínský kraj ze
dne 5. 8.)
* Reportáž o výročí 1. světové války: http://televize.tvslovacko.cz/regiony (magazín Regiony
ze dne 4. 8.)

VÝZVA
Ke 100. výročí vypuknutí I. světové války byla v červenci tohoto roku vydaná publikace Babičtí
a ceronsští vojáci I. sv. války. V této publikaci je vzpomínka na 169 mužů z naší vesnice. Mužů,
kteří ve válce buď padli, vrátili se z ní nebo se jí účastnili jako legionáři. Informace ke knize byly
získávány ve všech dostupných materiálech, ale přesto se nepodařilo dohledat všechny a ví se, že
těchto mužů bylo ještě více. Proto prosíme, kdo ví o někom, kdo v knize ještě není uvedený, zda by
o něm mohl poskytnout informace (jméno, bydliště). Získané materiály budou použity pro vytvoření dodatku k již vydané knize.
Informace podávejte paní F. Němcové, e-mail: nefa1@seznam.cz nebo v kanceláři obecního
úřadu p. M. Šuranské, tel. 572 585 061, e-mail: obecbabice@seznam.cz
Podzim/2014
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Český den proti rakovině
14. 5. 2014 pořádala Liga proti rakovině Praha veřejnou sbírku, jejímž cílem je informovat
veřejnost o možnostech prevence rakoviny
a získat prostředky na boj proti této nemoci
koupí žluté kytičky v minimální hodnotě 20Kč.
Také v naší obci proběhla tato sbírka za přispění
paní Jarmily Bednaříkové. Už druhým rokem se
rozhodla pomoci a jako dobrovolnice prodáva-

la žluté kytičky. Celkem se vybralo 4 498Kč. Tato
částka byla zaslána prostřednictvím České pošty
na konto Ligy proti rakovině Praha.
Všem, kteří přispěli, patří velké díky, protože
svým příspěvkem podpoří onkologický výzkum
a přispějí k vybavenosti onkologických pracovišť.
Palánková Jana

27. 9. 2014 Vítání občánků na OÚ
Slavnostně byli do života vítáni:
Matyáš Řezníček, Ema Kopčilová, Natálie Rabijaszová, Jáchym Abrhám a Karolína Faltová.

strana 4

Podzim/2014

Babický zpravodaj

Zlatá svatba
V sobotu 12. 7. 2014 oslavili v obřadní síni obecního úřadu v Babicích svou zlatou svatbu manželé Anna
a Vladimír Venclovi. Milým jubilantům ještě jednou
gratulujeme.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pěkné odpoledne jsme
prožili s obyvateli Patnáctky
v pondělí 16. června, kdy jsme
uskutečnili výlet na Modrou
do areálu Živá voda. Pak jsme
jeli na Velehrad. Prohlédli jsme
si baziliku i pěkně upravené
prostranství, které bylo nedávno zcela nově renovováno. Výlet jsme zakončili posezením
v cukrárně.
3. září jsme si připomněli
sedm let od otevření Patnáctky. Stejně let jako je domu s pečovatelskou službou je rovněž

babické Pečovatelské službě,
která vznikla 10. října 2007. Za
dobu jejího fungování se značně rozrostl počet lidí, o které se
staráme. V současné době je to
57 seniorů nebo těch, kteří se
z důvodu zdravotních nemohou o sebe zcela postarat. Staráme se o občany naší obce,
šest klientů máme v Huštěnovicích a několik dalších, kteří
potřebují občas služby, i v Traplicích či Sušicích.
Ke každodenním službám,
které provádíme, patří také za-

jištění a rozvoz obědů. Většina
strávníků je odebírá z kuchyně
Základní školy Babice. V době
letních prázdnin byla seniorům, kterým obědy zajišťujeme,
nabídnuta možnost odebírat od
jiných dodavatelů. Jsme rády,
že se nám daří tímto způsobem
překlenout období, kdy se ve
školní kuchyni nevaří (většinou
se jedná o dva nebo tři týdny),
protože ne každý z našich klientů si může uvařit sám.
Pracovnice Pečovatelské
služby Babice

Investiční akce

parkovacích míst a přemístění pomníků padlých před Vidrmanovo (tedy o několik metrů
REVITALIZACE STŘEDU OBCE – Obec dál od stávajícího místa) a úprava prostranství
získala dotaci na úpravu středu obce z Regio- před hospodou U Jakuba, kolem kostela, mezi
nálního operačního programu Střední Morava. kostelem, Mateřskou školou. Celkové náklady
V rámci této akce probíhá oprava místní kojsou odhadovány ve
munikace Souhrady, úprava okolí křižovatky
výši téměř 9 mil. Kč.
ve středu obce, vybudování několika nových
Všechny občany po
dobu opravy prosíme
o ohleduplnost a shovívavost.

Podzim/2014
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KOMUNIKACE A CHODNÍK ŠKOLNÍ –
S přispěním dotace z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 1mil. Kč provedla v prázdninových měsících firma Ekostav rekonstrukci silnice a vybudování chodníku v ulici Školní. Akce tak značně
přispěla ke zvýšení
bezpečnosti dětí
při cestě do školy.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ – Obci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ve výši cca 1 900tis. Kč. Podrobný popis obnovy zahrady najdete v rubrice Mateřské
školy.

MŠ - PŮDNÍ VESTAVBA – Kapacita Mateřské školy je v současné době bezezbytku naplněna. Aby v budoucnosti nemuselo dojít k odmítání přijetí dětí do školky, rozhodla se obec
podat žádost o dotaci z programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na rozšíření kapacity školky a to formou půdní
vestavby. Na výsledek rozhodnutí o přidělení dotace se čeká.

Knihovna
TÝDEN KNIHOVEN V BABICÍCH - 6. – 12. říjen 2014
ČTVRTEK 9. října
- Literární beseda k jubileu časopisu Malovaný
kraj
- Hosté: básník a muzikant M. Čagánek, výtvarník
E. Skula a moderátor PhDr. P. Slinták
PÁTEK 10. října:
- Setkání broučků a berušek - lampiónový průvod
obcí zakončený ohňostrojem
NEDĚLE 12. října
- Za pověstmi našeho kraje - Povodí Bunčovského
potoka - turistický výlet
Celý týden vyhlášená „knihovnická amnestie“ –
odpuštění pokut za upomínky
Přihlašování nových čtenářů ZDARMA - Přivedete-li do knihovny nového čtenáře, získáte roční
registraci zdarma. Pokud jste ji již zaplatili, bezplatnou roční registraci obdrží váš kamarád.
Michal Čagánek
(*15. 8. 1978, Uherské Hradiště) - http://prameninspirace.cz/
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Je autorem básní, písní, povídek, pohádek a nejnověji také románu. Velkou inspirací se mu stalo rodné Moravské Slovácko, jak dokumentuje například
čtenářsky oblíbená novela Piktogramy (2004). Své
texty publikuje na internetu (Pozitivní noviny, Cesty
duší…) a v regionálním tisku (Slovácký deník, Malovaný kraj). Organizuje pravidelné literárně-hudební
večery, o své zkušenosti s tvorbou se dělí na semináři
Pramen inspirace.
Bibliografie:
sbírky básní:
Místa na mapě (2000)
Odvaha milovat (2005, 2008)
Jediný strom v okolí (2006)
První úsměv (2008)
To světlo (2008)
Stálice (2010)
Docela tiše (2011)
novela Piktogramy (2004)
Nevěry II (2005)
román: Zastaveno (2010)
CD vlastních písní:
Podzim/2014
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Když anděl potká anděla (2010)
Pro děti:
Malá (2012)
O chlapci, snu a medvídku (2013)
Pozoruhodné náhody
Stávají se v životě pozoruhodné náhody. Jedete třeba ve vlaku a v kupé, hned vedle vás, sedí
dívka, krásná mladá žena, která se vám líbí, kterou byste však nikdy neměli odvahu oslovit.
Dívka spí. Po očku si ji prohlížíte, sníte o tom, jaké by
to bylo, kdybyste tím vlakem cestovali spolu. Než to stačíte domyslet, dívka vám položí hlavu na rameno. Ani
nedýcháte. Splašené srdce divoce bije v hrudi. Máte se
odtáhnout? Jemně ji upozornit, že... Ne, ne, ne. Necháte to tak, vždyť se vlastně nic neděje, ba právě naopak,
jste rád, že se to stalo. Do vašeho srdce se vrací klid
a cesta se mění v cestu do sna. V tom sebou dívka trhne,
něco se jí zdá. Zlý sen. Rozhodí ruce. Jedna vás zasáhne. Přímo do tváře. Au. Dívka je vzhůru, nepřestává
se omlouvat a utírat krev, která se vám spustila z nosu.
Začnete si povídat. Za chvíli už se tomu spolu smějete.
Láska je tady. Proto: Nebojte se občas dostat ránu, nikdy nevíte, co do vašeho života přinese.

kých Chřibů, které si zamiloval. Lákaly jej vinohrady a zvlněné Pomoraví, svůj lyrický realismus uplatnil i v námětech kytic a zátiší. Věnoval se i portrétní
a figurální tvorbě, připravil několik autorských expozic, zúčastňoval se výstav Českého fondu výtvarných
umění. V žánru užité grafiky spolupracoval s mnoha
organizacemi, pro něž graficky upravoval a ilustroval
publikace a propagační materiály.
Dvaadvacet let byl členem redakce časopisu Malovaný kraj a určoval jeho výtvarnou podobu. Spolupráce s Malovaným krajem jej přivedla v roce
1991 i do nakladatelství Moraviapress na post grafika a výtvarného redaktora. Graficky upravil kolem
300 knih a publikací v pestrém a širokém žánrovém
i obsahovém spektru beletrie, knížky pro děti, díla
o přírodě, fotografické publikace, turistické průvodce, regionální tisky ale také knihy o umění. Za významnou monografii Miroslava Klivara Česká skleněná plastika získal prestižní Cenu za nejkrásnější
knihu o umění za rok 1999, udělovanou Sdružením
českých grafiků František Kupka.

Evžen Skula * 21. 7. 1944
Narodil se v Odrůvkách u Vyškova, v Uherském
Hradišti, kde žije dodnes, absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu, pak několik let pracoval u Brněnských výstav a veletrhů jako vedoucí grafik. Podílel se na realizaci desítek výstavních expozic a jak
říká: „Byla to dobrá škola a průprava pro další výtvarnou činnost, která mi umožnila v roce 1967 odejít na
takzvanou volnou nohu. Jednu sezonu jsem nastoupil jako výtvarník do Slováckého divadla v Uherském
Hradišti a spolu s Jaroslavem V. Staňkem, primášem
a zakladatelem Hradišťanu, několik let jsem připravoval výtvarné řešení scén stadionů a amfiteátrů
Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.“
I v dalších letech se Evžen Skula věnoval výtvarnému zpracování výstavních expozic především pro
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Muzeum
J. A. Komenského v Brodě. Významná byla i jeho
volná tvorba malba a grafika. Zpočátku zaměřená
na abstraktní podání, později přechází k poetickému
ztvárnění krajiny Bílých Karpat a zejména nedalePodzim/2014
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Mateřská škola
Rekonstrukce zahrady MŠ Babice
V předposledním zářijovém týdnu byla zahájena rekonstrukce zahrady v MŠ Babice podle projektu „K čemu nás nabádá přírodní zahrada MŠ
Babice“. Obec na ni získala dotaci z Operačního
programu životní prostředí. V prostoru zahrady
budou provedeny terénní úpravy a vybudovány
nové cestičky. Byla také vyjmuta a odvezena velkoobjemová cisterna uložená pod dlažbou, která
zde byla před 45 lety zabudována jako požární zásobník vody a u které bylo riziko, že by se mohla
propadnout.
Ekologicky koncipovaná zahrada mateřské
školy bude mít pozitivní vliv nejen na rozvoj fyzických, ale i mentálních schopností dětí předškolního věku. Děti v dnešní době ztrácí přirozené
návyky, jako jsou chůze po měkkém či nerovném
povrchu, balancování, pohyb v přírodě, šplhání,
běhání, prolézání, což má negativní dopad především na motoriku a tělesnou stavbu dítěte. Přírodní zahrada nabízí rozličné možnosti pohybu
a pomůže dětem si tyto návyky opět osvojit. Častý pobyt venku podporuje zdraví dětí a budování jejich imunity. V zahradě obsažený vzdělávací
program rozšíří pozorovací schopnosti dětí, jejich

smyslové vnímání, reakce na přijímané podněty
a vjemy.
Formou hry se děti naučí ohleduplnému chování k živé přírodě, pochopí proměnlivost přírody
a rostlin v průběhu ročních dob, získají první zkušenost s pěstováním rostlin a péčí o ně. Zahrada
mateřské školy se zaměřením na environmentální výchovu obohatí dětský svět o nevšední zážitky
z živé přírody a napomůže nahlédnout do problematiky životního prostředí jinou optikou, optikou
dětských očí. Díky zahradě a činnostem v ní děti
získávají poznatky a dovednosti, ale také blízký
vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu
k životnímu prostředí.
Na zahradě budou nově vybudována hrací
a vzdělávací centra:
Venkovní učebna se zelenou střechou:
bude využívaná během každodenního pobytu
v zahradě. Umožní dětem hrát si na zahradě i za
deště a prodloužit denní dobu pobytu dětí venku,
mohou zde i společně posvačit. Bude prostorem,
kde si s učitelkou mohou vyprávět o přírodních
jevech, kreslit si na tabuli, vystavovat své drobné
výrobky. Ke hrám a činnostem budou využívat přírodní materiály uložené v bednách a na stojanech
v učebně. Děti mohou také bedny - lavice využít
k sezení, klečení, ležení a v těchto polohách si mohou hrát hry s přírodninami nalezenými v prostoru zahrady nebo přinesenými z vycházek, mohou
je podle svého zájmu společně srovnávat, zkoumat,
porovnávat jejich vlastnosti, pracovat s lupou nebo
jen v klidu pozorovat dění na zahradě. Stoly děti
využijí k výtvarnému zpracovávání přírodnin, ke
kreslení, k modelování a k vytváření z hlíny a z kamínků podle vlastní fantazie. Bude zde také prostor
pro sušení bylin a travin. V zimním období zde mohou provádět pokusy se sněhem a ledem, odlévat
stopy ve sněhu do sádry.
Vyvýšené záhony:
Na záhonech bude mít každá třída mateřské školy možnost na jaře zaset semínka, po celou sezonu
udržovat výsev, poznávat životní cyklus rostlin, učit
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se o plevelných rostlinách, na blízkém stolečku
hrnkovat sazeničky, zalévat, shromažďovat posbíranou zeleninu, ovoce. Vše si vyzkouší hmatem,
budou cítit vůni půdy, rostlin, chutnat výpěstky.
Budou rozvíjet kolektivní spolupráci, delegování
úkolů, odpovědnost dětí k živé přírodě.
Kompostér:
Kompostér bude konstruován jako dřevěná
konstrukce – rám, kam budou děti nosit a vozit na
dětském kolečku organický odpad ze zahrady, sledovat jeho postupný rozklad, na kompost budou
set dýně, pozorovat drobné živočichy.
Mokřad:
Reprezentuje vodní biotop. Děti budou pozorovat vodní rostliny a živočichy a jejich proměnlivost během celé vegetační doby. Vodní prostředí
je povede ke zklidnění a k emočnímu prožitku. Na
lemech z kmenů, ponechaných k tlení mohou pozorovat drobné živočichy, proměnu dřevní hmoty.
Budou je vnímat hmatově.
Přírodní hřiště:
Jde o příležitost ověřit a rozvinout svoji hrubou
motoriku na přírodních prvcích, které mohou najít i ve volné přírodě, posílit fyzickou kondici, motoriku, odvahu, spolupráci a návyk bezpečného
chování. Mohou také pozorovat vliv slunečního
záření na tání sněhu na různých terénech – trávě,
dřevěných kládách, na vodní ploše atd.

Zahrada smyslů:
Smyslový chodníček – pro bosou chůzi a vyzkoušení si vnímání různých materiálů nohou.
Stavba tunelu z vrbového proutí překvapí děti sílou
vrbových prutů, které jim před očima budou obrůstat lístečky, budou vnímat změnu světelných poměru v tunelu. Shlédnou jarní rašení, listy v plné síle
a podzimní opad. Budou moci nové pruty proplétat a tvořit. Habrové bludiště bude sloužit k rozvoji
kombinatoriky, odvahy a vnímání přírodního prvku. Do hmatníku bude paní učitelka vkládat různé
přírodní i nepřírodní materiály a děti si poslepu vyzkouší, jak je vnímají a budou hádat, co to je.
Zahrada chutí a bylinková spirála:
Povede děti k rozvoji smyslového vnímání chutí, tvarů a velikostí drobného ovoce rostoucího na
keři a záhonu. Děti budou sbírat a sušit bylinky.
S učitelkou si mohou uvařit čaj z jahodového listu
nebo z usušených bylinek.
Vegetace:
Výsadba domácích druhů dřevin a jim blízkých rostlin děti seznámí s okolní přírodou, budou vědět, kde co roste, jak se to jmenuje, jak to
kvete, plodí, barví na podzim. Louka přiláká určitě množství živočichů – motýlů, brouků, ptáků,
ježků, myšek, rozmanitost květů bude provokovat
jejich fantazii k tvorbě z přírodního materiálu.

Rekonstruované brouzdaliště :
Umožní dětem všestranné hry a pokusy s vodou. Děti budou vnímat vliv slunce na změny
Zahrada zvířátek:
Zahrnuje především naučné předměty pro po- teploty vody a na proces sušení. Společné emoční
zorování drobných živočichů – hmyzí hotel – zde prožívání při cákání a brouzdání rozvine a podpose určitě děti seznámí s množství brouků, hadník ří sociální vztahy mezi dětmi.
– děti pomohou vytvořit domeček pro ještěrky
Přírodní amfiteátr s ohništěm:
a ježky, budou je zde pozorovat, naučná tabule
Umožní dětem rozvinout hry se sociálním cha– stopy, zde budou mít děti vyobrazeny zvířátka
z okolní přírody a k nim budou přiřazovat jejich rakterem. Děti poznají rizika i bezpečný způsob
stopy. Bude zde i ptačí budka, kde budou pozoro- zacházení s ohněm, upečou si společně v popelu
vat ptáky během celého životního cyklu – od vajíč- brambory nebo jablíčka. Svoje využití najde tento
ka až po vylíhnutí a vylétnutí z hnízda. U krmítek prvek také při společných akcích s rodiči.
Pro hry s pískem budou nabízeny nové prvky
budou sledovat celou ptačí populaci v okolí, mož- prohazovadlo a laboratoř. Děti si budou rozvíjet
ná i útok přirozených predátorů.
poznatky o vlastnostech a využití přírodního materiálu
strana 10
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Koutek s meteostanicí povede děti k pozorování počasí a přírodních jevů po celý rok. Budou
porovnávat počasí v jednotlivých dnech a procvičí si časové představy.
Pohybové dovednosti si děti budou rozvíjet
na nových hracích prvcích – tunel nora, špalky

na lezení, nová skluzavka, trojspřeží, kladiny ze
špalků, lanový most a další. Přirozený pohyb dětí
podle jejich volby na různorodých prvcích povede
k citovému uspokojení dětí z hrové činnosti.
Plánované ukončení rekonstrukce zahrady je
v polovině měsíce listopadu.

Nový školní rok v MŠ Babice
Pro školní rok 2014-2015 je
zapsáno 70 dětí, což je plná kapacita MŠ. Děti jsou rozděleny
do tří věkově smíšených tříd od
3 do 6 let, které podporují rozvoj
citu a sociální vztahy. Do 6. let
věku se vytváří v dětském povědomí vzorce sociálního chování,
které jednání člověka pak ovlivňují po celý život.
Jsme rádi, že máme mateřskou školu plnou, ale velký počet
dětí ve třídě klade také značné
nároky na práci a odbornost paní
učitelek.
V tomto školním roce pracuje
v MŠ Babice šest učitelek včetně
ředitelky na různě velké pracovní úvazky. Jsou to paní učitelky
Jiřina Malachová, Martina Palánková, Radomíra Rozumková,
Bc. Ivona Sovadinová, Bc. Alžběta Janíková a Marie Maňásková. V červnu jsme se rozloučili
s paní učitelkou Miluší Dovrtě-

lovou, která po 30. letech práce
v MŠ Babice odešla do penze.
Tímto jí ještě jednou děkujeme
za práci pro babické děti a mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání dětí zajišťujeme podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který si
musí každá MŠ zpracovat podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
vydaného ministerstvem školství
na základě školského zákona.
Kromě běžných činností
s dětmi zajišťujeme předplavecký výcvik pro nejstarší děti ve
spolupráci s Plaveckou školou
v Uh. Hradišti, logopedickou
preventivní péči pod garancí
Speciálního pedagogického centra pro děti s vadami řeči, lekce
metody Dobrý start pro nejstarší pětileté děti, s cílem rozvinutí
dovedností a schopností, které
potřebují při nástupu do 1. třídy

základní školy. Pro podporu prožitkového učení organizujeme
pro děti exkurze do Kovosteelu,
hřebčína v Napajedlech, do lesa,
zájezdy do divadla, na koncerty,
na výstavy a na různé kulturní
akce.
Nejstarší děti mohou od října do května navštěvovat odpolední placené zájmové kroužky
výtvarný - rukodělný, taneční
národopisný a keramiku. Děti,
které čeká nástup do MŠ, mohou
navštěvovat s rodiči adaptační
kroužek Hraní pro usnadnění
nástupu dětí do MŠ.
Práci s dětmi prezentujeme
denně na nástěnkách v šatně dětí
v MŠ, na informačních tabulkách
u každé třídy a ve vitríně v obci.
Potěšilo nás, že letošní „Výstava
na plotě MŠ“ měla velmi pozitivní ohlas a že dobře prezentovala
práci dětí a učitelek MŠ Babice.
M. Maňásková, ředitelka MŠ

VÝSTAVA NA PLOTĚ
Milým a netradičním počinem bylo uspořádání Výstavy Na plotě, díky které se prezentovala výtvarná díla žáčků babické Mateřské
školy. Výstava byla instalována těsně před
prázdninami a trvala do jejich konce. Byl to
dobrý nápad. Ti, co mají či měli děti v místní
školce, se mohli pyšnit jejich výtvory, ostatní
jsme obdivovali, co malí caparti umí. A bylo
nám „pěkněji na světě“, tak jak hlásal dodatek názvu výstavy.
Děkujeme dětem za krásné obrázky a všem zaměstnancům školky za to, že se tak dobře o malé babičáky starají. V novém školním roce přejeme všechno dobré a hodně podobných nápadů.
Návštěvníci výstavy, kteří prošli kolem
Podzim/2014
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
BRANNÝ ZÁVOD
V roce stého výročí vypuknutí 1. světové války i vzniku československých legií pro naši školu
uspořádala Obec legionářská zastoupená panem
Františkem Trávníčkem zajímavou akci s názvem Zborovský závod branné zdatnosti. Žáci
5. - 9. ročníku absolvovali ve dvoučlenných hlídkách trasu závodu, který prověřil nejen jejich
běžecké dovednosti. Museli pětkrát ze vzduchové pušky zasáhnout sklopné terče, trefit granáty
vymezený čtvercový prostor, překonat vertikální
překážku, zdolat malou lezeckou stěnu. Vyhodnoceny byly nakonec výkony všech hlídek, ale odměnu mohli získat jen ti opravdu nejlepší. V každé
ze tří věkových kategorií byly rozdány bronzové,
stříbrné a zlaté medaile. Navíc byly vyhodnoceny
i dva nejlepší střelecké výkony. A uhodnete, kdo je
v naší škole nejlepším střelcem? Jsou to děvčata!
Anička Smětáková z 8. třídy a Kristýnka Bartoníková z 9. třídy. Obě děvčata byla ve střelbě stoprocentní. Z pěti střel měla pět zásahů. Gratulujeme.
Zároveň děkujeme za organizaci pěkného závodu
Obci legionářské.
Mgr. Jitka Škrabalová

DEN PRO 1. TŘÍDU
Pro naše nejmenší připravili
naši nejstarší žáci den strávený
pospolu. Jelikož jsme ty naše
drobné, ustrašené špunty slavnostně přivedli do první třídy,
chtěli jsme se s nimi i rozloučit, protože nám přirostli k srdíčku. Připravili jsme si pro ně
naučný a zábavný program.
V první řadě jsme je přišli
hezky uvítat a následně jsme
si je odvedli do našeho rajonu,
neboli na druhý stupeň. Začali
jsme obrázkovým čtením - Šel
kozel do Lhoty. Následně jsme
strana 12

si spočítali zvířátka a předvedli, jaké zvuky zvířata vydávají.
Pochůzka pokračovala návštěvou galerie. Jako vstupné do
galerie se vybíral
jeden různý cvik.
Děti si zapamatovaly
obrázek,
který byl následně
ukraden lupičem.
Aby v galerii malba nechyběla, děti
musely namalovat
nový, ale stejný.
Po krátké přestáv-

ce na pití se početná skupinka
malých lidiček přesunula ke
klavíru. Děti si zde vyzkoušely
hudební nástroje, zazpívaly a
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naučily se novou písničku. Poté si vyrobily pejska z papíru, zatančily si se Šmoulinkou a zaházely
míčkem do žabí pusy. Den si užili jak prvňáci, tak i my deváťáci.
Lenka Balcárková a Kristýna Bartoníková

DEN S ENERGIÍ
Dne 17. 6. 2014 devátá třída Základní školy
Babice uspořádala jednodenní výuku v duchu již
tradičních projektů na téma ENERGIE. Devátá
třída se rozdělila na několik menších skupin, které
se soustředily na určitý druh energie a v jednotlivých předmětech připravily na toto téma program
na jednu vyučovací hodinu pro 5. - 8. třídu.
Témata byla následující:
• Vztahy mezi lidmi (Občanská a zdravotní výchova)
• Energie v boji (Dějepis)

• Jaderná energie (Fyzika)
• Vesmírná energie (Zeměpis)
• Energie ve zdravé výživě a stravě (Chemie)
Žáci od 5. až 8. třídy navštěvovali jednotlivá stanoviště a dozvídali se zábavnou formou nové informace a poznatky. Mohli si zkusit například jógu, roztřídit zbraně, ochutnat
třtinový cukr, zahrát si jaderné pexeso…
Tato akce se všem líbila a zdálo se, že všichni
z ní odcházeli nadšení.
Mgr. Vlasta Jandásková

HEREC A HEREČKA
Žáci 9. ročníku se každý
rok chtějí rozloučit se svými
mladšími kamarády, a proto
pro ně organizují oblíbenou
mezitřídní soutěž. Někdy má
název Miss a Missák, letos se
deváťáci rozhodli pro HerPodzim/2014

ce a Herečku. Je to něco jako
školní akademie, kde vystupují
jednotlivé třídy s hromadným
vystoupením a vybrané dvojice za každou třídu – dívka
a chlapec. Odborná porota pak
vybere nejlepší dvojici, kterou

na závěr ocení. Deváťáci v sále
školy, kde se celá akce odehrává, zajišťují ozvučení, pouštění
hudby, konferování a všechny
ostatní přidružené činnosti.
Sami nakonec předvedou nějaké rozlučkové pásmo (většinou
strana 13

Babický zpravodaj
složí, zahrají a zazpívají písničku, sehrají scénku) a symbolicky předají štafetu mladším.
Letos byla všechna vystoupení zúčastněných tříd
výborná. A těch skvělých
nápadů, kostýmů, scének
a především velkého nasazení! Vyhrát by si zasloužili úplně všichni. Ale nakonec se vítězi stali Pavlína
Matušová a Štěpán Janeček (oba ze 7. třídy).
A deváťáci?
Jejich moderátoři Lenka Balcárková a Danek
Poisel se zhostili
své úlohy mistrně. S grácií uváděli jednotlivé
výstupy a stali
se příjemnými
průvodci
ce-

lého dopoledního programu. společnou píseň na rozloučeV závěru si navíc celá devátá nou. Bylo to velmi krásné a dotřída připravila za kytarového jemné.
Mgr. Vlasta Jandásková
doprovodu Dáši Gajdošíkové

9. ROČNÍK DRUŽEBNÍHO SETKÁNÍ SE ZŠ MALŠICE
Ve dnech 19. a 20. června 2014 jsme hostili
již 9. ročník tzv. Českomoravského kutálení. Je
to pravidelné setkávání žáků a učitelů naší školy
se spřátelenou školou z Malšic u Tábora. Je to
příležitost k navázání nových přátelství, výměně zkušeností, ale především také ke sportovnímu zápolení. Sportování je vedeno v duchu fair
play a kamarádská atmosféra dýchne nejen na
všechny účastníky, ale také na přihlížející divá-
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ky a hosty. Letošní ročník byl sestaven z devíti sportovních disciplín, ve kterých se utkali
vybraní žáci 6. - 9. ročníků. Soutěžilo se ve
florbalu, kopané, přehazované, softbalu a basketbalu. Ač se můžeme pyšnit celkovou výhrou 6:3, v konečné fázi vlastně o výsledek ani
nešlo. Hlavně, že byl splněn cíl setkání. Příjemná přátelská atmosféra, kamarádství, fair
play, dobré počasí, slušní a čestní hráči hostů
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i domácích. Co více si přát? Všichni účastníci
byli po zásluze odměněni, vítězové oceněni diplomy i sladkostmi a doprovodný program měl
také vysokou úroveň. Při závěrečném vyhlašování výsledků v sále školy nás malšický pan ředitel pozval na jubilejní desátý ročník této akce

do Malšic. Řekl, že se všem v Babicích líbilo,
ocenil naši připravenost, pověstnou slováckou
pohostinnost, sportovní výkony všech zúčastněných i neformální přátelskou atmosféru celého setkání.
Mgr. Jitka Škrabalová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Druhou polovinu školního
roku 2013/2014 jsme ve školní
družině měli téma „Šmoulové“. Děti prožívaly různé dobrodružství a zábavu, mezi které
patřila šmoulí olympiáda, kar-

neval a také dětský šmoulí den.
Vyvrcholením celého roku byla
šmoulí hostina spojená s hrami. Kromě her a zábavy jsme
vytvářeli výrobky z přírodnin.
Tím posledním bylo vytvoření

„Šmoulího ráje“, kdy si děti nasbíraly v okolí školy přírodniny, ze kterých vyráběly šmoulí
domečky a přírodu.
E. Bachanová

PRÁZDNINOVÉ OPRAVY ŠKOLY
I v průběhu letošních hlavních prázdnin probíhaly úpravy školní budovy. Proběhlo malování
vnitřních prostor školy včetně školní kuchyně,
chodeb, prostoru šaten a tělocvičny, ve které bylo
po loňském položení nové podlahy demontováno poničené dřevěné obložení a nahrazeno
novým. Poté následoval velký úklid a tak moh-
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li 1. září žáci nastoupit do hezkého, čistého
a příjemného prostředí. Díky Obci Babice přicházeli do školy po novém chodníku i silnici
s nově vydlážděným prostorem před hlavním
vchodem do školní budovy.
Mgr. Pavel Hubáček
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Letošní školní rok začal symbolicky v pondělí
1. září. Asi nejvíc se do školních lavic těšili prváčci, které přivedli v tento slavný den nejdříve
na Obecní úřad Babice a potom do školy jejich
nejstarší kamarádi z deváté třídy. Vše se vydařilo, i počasí nám přálo a děti i se svými rodiči
si první školní den užily. Dostaly i mnoho dárků (sladkosti, školní pomůcky), seznámily se se
svou třídní učitelkou i pěkně vyzdobenou třídou, zjistily, kam budou chodit do družiny a na

obědy. S novými zážitky odcházely spokojeně
domů a jistě se už těší, že od 2. září jim začne ta
opravdu skutečná škola.
Starší žáci se po přivítání prváčků odebrali do
sálu školy, kde proběhlo tradiční slavnostní zahájení školního roku s panem ředitelem i s naším
panem starostou. Pak se se svými třídními učiteli
rozešli do novotou vonících tříd, kde se seznámili
s nejdůležitějšími organizačními věcmi.
Mgr. Jitka Škrabalová

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN S ÚSMĚVEM
Celkem 25 nových školáčků přivedli žáci deváté třídy
naší Základní školy v Babicích 1. září 2014 na místní obecní úřad, aby společně
s rodiči slavnostně zahájili za-
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čátek školní docházky. S obličeji plnými zvědavosti a očekávání vstupovali do obřadní
síně, kde je uvítala paní matrikářka V. Šurmánková za
přítomnosti ředitele základní

školy Mgr. P. Hubáčka, třídní
učitelky Mgr. J. Schmuttermeierové a ředitelky Mateřské školy v Babicích paní
M. Maňáskové. Starosta obce
pan M. Maňásek pronesl slav-
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nostní řeč a popřál novým
žáčkům i paní učitelce hodně
úspěchů ve školní práci. Ředitelka mateřské školy se s dětmi naposledy rozloučila a nezapomněla jim ani ona popřát
do nového životního období
všechno nejlepší. Nakonec
paní ředitelka mateřské školy,
ředitel základní školy a třídní učitelka stvrdili slavnostní
akt svými podpisy v pamětní

knize. Noví prvňáčci si s překvapením odnesli maxitužku se sladkostmi jako dárek
od SRPDŠ, který dětem předala jeho předsedkyně paní
M. Koudelníčková. Po ukončení slavnostního obřadu se
děti v doprovodu třídní učitelky, ředitele školy a rodičů
odebraly do školy a usedly
poprvé do školních lavic.
Mgr. Jitka Schmuttermeierová

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Naši senioři se zúčastňují i jiných akcí, které zvládly.
pořádá obec. Při řadě z nich vydatně pomáhají.
Jinak prázdninové měsíce červeTak tomu bylo i 18. června, kdy proběhl Na Mý- nec a srpen znamenají „volno“ i v činnosti Klutince projektový den pro žáky základních škol
z Babic a Bzinců pod Javorinou. Pod názvem
Ze života našich staříčků bylo ukázáno několik
činností, kterými se naši předci běžně zabývali a které patřily neodmyslitelně k jejich životu.
Jednou z ukázek bylo vaření tradičních pokrmů. A právě tyto navařily či nasmažily členky
babického Klubu důchodců. Děti měly možnost
ochutnat například bramborové šlíšky se zelím
či s mákem, trnkovou omáčku s uzeným masem
a knedlíkem, hodně chutnaly také sladké báleše. Těm, které se do této ojedinělé akce zapojily,
Klub důchodců 4. 9. 2014
patří poděkování a také obdiv, že ji tak bravurně
Podzim/2014
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O dalším programu Klubu důchodců se včas
bu důchodců. Poprvé se po létu zájemci sešli
4. září, kdy byli pozváni k besedě s ředitelem dozvíte z vývěsních skříněk v obci nebo z hláhradišťských kin Mgr. Josefem Korvasem, který šení místního rozhlasu. Klub je otevřený všem
přiblížil historii kina i promítání filmů na Uher- zájemcům, stačí přijít.
skohradišťsku.

Ze života našich stříčků 18. 6.

Ze života našich stříčků 18. 6. 2014

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Podzim v našem sdružení Cerony Babice
Po horkém a slunečném létě začalo babí léto.
Teploty se umírnily, sem tam i zaprší a tím se
rozjela i houbařská sezóna. V září začíná podzim
a s ním také hlavní lovecká sezona. Od září začíná
doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé srnčí. Proto se od počátku věnujeme
jejímu správnému průběrnému odlovu. Zvěř
není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, což nám umožňuje lepší posouzení věku
a chovnosti. Její průběrný odlov je velice náročný a měl by být svěřen jen těm myslivcům, kteří
jsou zodpovědní a mají o zvěři v honitbě přehled.
Předmětem průběrného odlovu jsou slabá srnčata, slabé, nevodící a přestárlé srny. Musíme si
uvědomit, že v pozdějších měsících je lov obtížnější - zhoršuje se počasí, zkracuje se den, zvěř je
strana 18

již přebarvená, sdružená do tlup. Jasných nocí se
dá využít k lovu černé zvěře, která se po sklizni
většiny atraktivních obilovin bude koncentrovat
u kukuřičných lánů, v nichž budou pochopitelně vznikat škody. Loví se veškerá selata a lončáky
z tlup. Zásadně se neloví samostatné kusy. Jsou to
zpravidla mladí kňourci, kteří se od tlup oddělili,
příliš neškodí a v budoucnu tvoří základ sociální
struktury populací černé zvěře.
Od září začínají první hony na divoké kachny. Také naše sdružení již mělo hon na kachny,
kterých jsme vypustili letošní rok 150 kusů do
babické I. Dalo by se říci, že se jednalo o hlavní
hon, kterého se zúčastnili členové sdružení a jejich pozvaní přátelé myslivosti. Honu se zúčastnilo 42 myslivců a ulovili celkem 71 kusů kačen.
Podzim/2014
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Počasí přálo, byl krásný slunný den. Po skončení
honu se všichni zúčastnění sešli v nově opravené klubovně Na Mýtince, kde bylo nachystáno
občerstvení a k poslechu zahrál jeden z hostů na
housle. Pro všechny, kteří se honu zúčastnili, to
byla taková malá odměna za celoročně vykonanou práci a snahu v honitbě. Samozřejmě že před
započetím honu byly zkontrolovány doklady, jelikož každý, kdo loví zvěř, musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně,
povolenku k lovu a odpovědnostní pojištění.
Veškeré tyto doklady myslivecký hospodář před
zahájením společného lovu zkontroloval. Jednalo
se o první společný lov po dlouhé přestávce, pro-

to byla připomenuta opatrnost při manipulaci
i vlastní střelbě.
Ještě připomenutí co všechno se v měsíci září
v myslivosti píše v KALENDÁRIU:
15. 9. Začíná jelení říje
19.9. Dozrávají bukvice
20.9. Odlétá jiřička obecná
21.9. Odlétá linduška lesní
24.9. Odlétá kukačka obecná
27.9. Dozrávají bezinky
29.9. Vrcholí jelení říje
30.9. Odlétají vlaštovky a jiřičky
1.10. Naplánovat organizaci honů na drobnou zvěř
Místopředseda a jednatel: Bc Mário Mikulka

BABIČTÍ (27)
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.

VZPOMÍNÁNÍ
Ještě vloni v létě jsme si plánovali, že uděláme
rozhovor s panem Milanem Vyskočilem, bývalým babickým starostou, dlouholetým náčelníkem místního Sokola, člověkem, který měl vždy
„co říct.“ Bohužel do jeho života vstoupila nemoc,
která nad ním v lednu tohoto roku zvítězila. A tak
nám zbylo jen vzpomínání, při
němž jsme se sešli s jeho dcerou
Zuzkou. „Tatínek se narodil na
Slovensku v Horním Záriečie.
Do Babic se rodina přistěhovala až když mu bylo kolem 7 let.
Jeho mládí bylo poznamenáno
bolestnou ztrátou otce, který
zemřel na následky vyšetřování
německého gestapa,“ přiblížila
Zuzka jedno z období života svého tatínka a pokračovala: „Přestože byl dobrým studentem a po
ukončení Obchodní akademie
v Uherském Hradišti chtěl poPodzim/2014

kračovat ve studiích na vysoké škole, nebylo mu
to umožněno. Musel převzít pracovní povinnosti
za svého otce, který vedl rodinnou firmu – Uhelné
sklady. Po znárodnění firmy pracoval na různých
místech, až jej cesty dovedly do podniku Uhelné
sklady Hodonín.“ Tady se postupně vypracoval
na pozici náměstka, kterou zastával až do odchodu na penzi. Ale ani pak, kdy si mohl užívat klidu
a věnovat se plně svým koníčkům, si nenechával čas jen pro
sebe. Nebylo mu lhostejné dění
v obci a chtěl pomáhat. Několik
let zastával funkci místostarosty a v období 1994-1998 Babicím starostoval. Jeho rukopis zůstane na mnoha akcích,
které se v té době realizovaly.
Mezi nejrozsáhlejší patřilo vybudování vodovodu a plynofikace. Nezapomenutelná je jeho
rozhodnost a také dávka citu,
se kterou pomohl zvládat historickou povodeň v roce 1997.
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Pomohl také při obnovování sokolské tradice
a řadu let stál včele babického Sokola. Patřil mezi
jeho dobré představitele, neboť jakoby sokolské
heslo „Pravda vítězí!“ bylo i mottem jeho života.
Spolu se svými dalšími vlastnostmi - přímostí,
smyslem pro spravedlnost, dodržováním řádu –
překonával nejedno úskalí života. Ať už to bylo
jeho nucené působení v pomocně technických
praporech během vojenské služby nebo nelehké
období, kdy musela rodina často čelit nespravedlnosti. Vždycky jakoby viděl „trochu dál“ a snažil
se najít vnitřní sílu v práci i ve svých koníčcích.

K těm patřila například historie a hlavně cestování, kterému se věnoval do pozdního věku. Na
svých cestách objevoval nejen krásy navštívených
zemí, ale snažil se poznávat život tamních obyvatel. Zajímat se o lidi patřilo k jeho samozřejmostem. Proto bylo příjemné se s panem Vyskočilem
potkat, povyprávět… člověk se vždycky něco dozvěděl. Letos v listopadu by se dožil 85 let. Myslím, že bude chybět nejen jeho blízkým, ale své
vzpomínání na něj bude mít i řada ostatních babických obyvatel.
Marie Dostálková

Kulatá výročí dvou babických rodáků
Letošní podzim přináší kulatá výročí dvou
babických rodáků, kteří své schopnosti a nadání
zaměřili směrem v něčem shodným a v něčem
naopak rozdílným. Pro oba to znamenalo rozloučení se svou rodnou obcí, třebaže s ní nikdy
nepřerušili kontakty natrvalo.
1. listopadu 2014 uplyne 110 let od narození
P. ThDr. Vladimíra Pavla Škrabala OP. Byl
synem Františky a Antonína Škrabalových
z č. p. 149. Když jeho otec zemřel v I. světové válce,
rodiny se ujal jeho bratr P. Josef Albert Škrabal OP.
Po studiích na Velehradě v nich Vladimír Škrabal pokračoval v Praze, kde posléze také vstoupil
k dominikánům a přijal jméno Pavel. Představení jej v roce 1926 vyslali na studia do Říma
a roku 1935 do Jeruzaléma, kde se jeho učiteli stali věhlasní biblisté. Zvláště za protektorátu se podílel na vzdělávání jak dominikánských kleriků,
tak diecézních bohoslovců (vyučoval tak rovněž
dalšího babického rodáka P. Františka Čevelu).
V téže době pracoval na svém nejvýznamnějším
díle – překladu Nového zákona, jehož značný význam začíná být doceňován teprve v posledních
letech. Překlad však vyšel na jaro 1948, a proto
se ke čtenářům dostával obtížně a jeho autor se
nikdy nedočkal ohlasů ve formě recenzí a kritik.
Sám Pavel Škrabal byl v letech 1950-1955 internován (tedy bez odsouzení vězněn) a po propuštění mu nebylo umožněno jakkoliv využít mimořádnou odbornou erudici. Jeho překlad však
nezůstal zapomenut a byl s úpravami i jménem
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P. Ondřeje M. Petrů OP vydáván v Římě. Nejnověji o Škrabalově překladu obšírně pojednává
Josef Bartoň v knize Moderní český novozákonní
překlad (Praha 2009). Hrob tohoto mimořádně
významného babického rodáka lze navštívit na
olomouckém ústředním hřbitově.
V říjnu se dožívá 50 let P. Mgr. Milan Ryšánek. Po Střední ekonomické škole v Uherském
Hradišti absolvoval povinnou základní vojenskou službu a pracoval jako dělník ve Fatře
v Napajedlích. V roce 1986 po přijetí na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu, která tehdy sídlila v Litoměřicích, se studiem i duchovní
formací začal připravovat na kněžské působení.
Kněžské svěcení přijal 7. září 1991 v Olomouci
a v neděli 15. září 1991 pak slavil na prostranství
u babického kostela první mši sv., které se bohužel nedožil jeho tatínek zesnulý v květnu téhož
roku. Jeho prvním působištěm se stal Místek,
kde se jako kaplan setkával také s jiným rodákem
z Babic – P. Zdislavem Škrabalem. Několik let
působil jako administrátor v nedalekých Boršicích a od července 2003 je farářem v Konici na
Prostějovsku a současně administrátorem několika okolních farností i děkanem konického děkanátu. Vzhledem k tak velkému vytížení může
do Babic zavítat jen příležitostně. V jeho působištích jej věrně a s nasazením doprovází jeho
maminka, paní Jiřina Ryšánková, která pečuje o
dobré a pokojné zázemí na faře pro svého syna
i jeho hosty.
Podzim/2014

Babický zpravodaj

Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
28. 6. 2014 Nohejbalový turnaj trojic
V sobotu proběhl v Babicích na tenisových kurtech
další ročník nohejbalového turnaje trojic. Letošní
ročník proběhl za účasti jedenácti týmů pestrého
složení. Vzhledem k hojné účasti se turnaj odehrál
systémem dvou skupin, ze kterých dál do vyřazovacích bojů postoupily čtyři týmy. Na rozdíl od předchozích ročníků byly výkony celků velmi vyrovnané
a turnaj byl napínavý až do konce. Ve finále na sebe
narazily týmy PEPATO - obhajující loňské 1. místo
a ÚDERNÍCI. Po napínavém souboji museli vítězové předešlých ročníků předat žezlo ÚDERNÍKŮM.
Celý den vládla na kurtech výborná atmosféra.
Několik týmů se blýsklo nejen super výkonem, ale
i originálním outfitem nebo názvem svého týmu
(např. Drtikol, Mládí, Šnek Team, Los Náplavos,
Naraž to atd.). Vítězný tým obdržel krásný putovní pohár i zlaté medaile. Velké díky patří partnerům turnaje, kteří podpořili turnaj hezkými cenami nebo formou občerstvení a v neposlední řadě
Sportovní komisi obce Babice za finanční podporu
turnaje. Letošní ročník nasadil laťku hodně vysoko,
jak svými sportovními výkony, tak i po organizační
stránce. Nohejbal v obci se těší čím dál větší popu-

laritě a díky nohejbalovým úterkům vznikla super
parta, která se touhle skvělou hrou dokáže bavit.
Výsledky:
1. místo ÚDERNÍCI: Pepa Lanšperk,
Rosťa Mikoška, Jara Vranka
2. místo PEPATO: Petr Lanšperk, Pavel Gablas,
Tomáš Rybecký
3. místo LOS NÁPLAVOS: Jindra Trvaj, Tomáš
Lajza, Petr Sedlák
Partneři turnaje: Metalšrot Tlumačov, a. s., mmcité 1 a.s., Rostislav Mikoška – dovoz a prodej vozů
z EU, Josef Tichý, Miroslav Veselý – Sportovní poháry, Zámečnictví Mlčák, s. r. o., Miroslav Škrabal,
Miroslav Bezdíček – Pivovary Staropramen s. r. o.

5. 7. 2014 Tradiční tenisový turnaj ve dvouhře
Turnaj se odehrál za proměnlivého počasí a zúčastnilo se ho osm hráčů. Vítězem turnaje se stal Petr Macháček, na druhém místě skončil Bohumil Huťka a třetí v pořadí se umístil Igor Fusek.

1. místo
Podzim/2014

2. místo

3. místo
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9. 8. 2014 Plážový volejbal
Celkově se dostavilo osm týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin. První dvě družstva z každé
skupiny bojovaly o první čtyři místa. Silná, jako
každý rok, byla fanouškovská základna. K poslechu
hrála krásná muzika a bylo se rozhodně na co dívat.
Výsledky:
1. místo: B+B (Martin Harásek + Pavla Jurčová)
2. místo: Marfi (Filip Litoš + Martina Vidrmanová)
3. místo: El Gringo (Zdeněk Horák, Radek Čaník
+ Karel Bělíček)

16. 8. 2014 – Tenisový turnaj seniorů
Celkem se akce zúčastnilo deset tenistů nad 50 let. Kvůli zranění se omluvil největší favorit
turnaje Mirek Koukal a tak dal
příležitost ostatním zabojovat

o prvenství. Za ideálního tenisového počasí se hrál tenis výborné úrovně a znovu se potvrdilo,
že seniorský tenis má v Babicích
kvalitní hráče.

Výsledky:
1. místo: Oldřich Belant
2. místo: Václav Hořinka
3. místo: Říha Jaroslav

30. 8. 2014 Cyklovýlet
V sobotu letos již třetí cyklovýlet pořádaný sportovní komisí. Tentokrát se 14 cyklistů vydalo směrem
Babice - St. Město - Uh. Hradiště - Kunovice - Ostr.
Nová Ves - Uh. Ostroh - Moravský Písek - Bzenec Strážnice a zpět přes Veselí - Uh. Ostroh – Ostrožská
Nová Ves a Kostelany do Babic. Vyšlo nám parádní počasí, byl to snad nejpěknější den v srpnu, najeli
jsme 85 km a v pořádku se všichni vrátili do Babic.

20. 9. 2014 Burčákový tenisový turnaj čtyřher
Letos se ho zúčastnilo 24 hráčů, včetně čtyř tenistů z Bzinců
pod Javorinou. Pro větší objektivitu byly dvojice losovány a tím
turnaj získal ještě na větší vyrovnanosti. Utkání nabralo během
dne na takové dramatičnosti,
že jsme měli co dělat, abychom
všechno odehráli za světla. Za
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zmínku stojí výkony a fyzická
kondice Vojty Psotky, který ve
svých 74. letech odehrál turnaj
s velkým přehledem.
Výsledky:
1. místo: Koukal Michal - Omelka Petr
2. místo: Fusek Igor - Slanina Josef
3. místo: Huťka Bohuš - Pjevič Ivan
Lubomír Salvet
Podzim/2014
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BABIČTÍ A CERONŠTÍ VOJÁCI
I. SVĚTOVÉ VÁLKY (VELKÉ VÁLKY)
Jak bylo avizováno v letním vydání Babického
zpravodaje, 28. července proběhl křest knihy věnované osudům babických mužů, kteří bojovali
v I. světové válce. Kdo přišel na slavnostní uvedení
knihy do života, byl jistě velmi mile překvapen vysokou úrovní programu. Moderátory pořadu byli
brněnský herec Zdeněk Junák a zástupce projektu
Legie 100 František Trávníček. Ti dovedli velmi příjemně skloubit celé tři hodiny věnované události, jež
před sto lety změnila světovou historii. Na samém
úvodu programu byla vernisáž obrazů akademického malíře Pavla Vavryse, kdy vystavené obrazy
věnoval rovněž tématu I. světové války. Podvečer
v babickém kulturním domě byl podbarven koncertním vystoupením operní pěvkyně Táni Janošové. Ta za doprovodu hudebníka Martina Jakubíčka
připomněla řadu písní, které vznikly v období války
a byly věnovány vojákům, jejich láskám, statečnosti.
Slavnostní byl samotný křest knihy, kdy za Babice

byli kmotry paní Jana Řezníčková (její tatínek bojoval
v I. světové válce), starosta Miloslav Maňásek a samozřejmě hlavní autorka publikace Františka Němcová.
Jedním z kmotrů byl také Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu České republiky, který přítomné pozdravil v krátkém proslovu.
Dojemnou chvílí byla minuta ticha věnovaná všem,
kteří položili životy ve Velké válce. Tento moment vzal
nejednoho přítomného za srdce, což je dobře, neboť
na hrůzy válečných konfliktů se nemá zapomínat, a to
bez ohledu na to, kolik let od nich uplyne.
V závěru pořadu převzal starosta Miloslav Maňásek Čestné uznání Obci Babice za zásluhu o obnovu
a šíření legionářských tradic od Československé obce
legionářské.
Redakce
Poznámka:
Pokud máte o publikaci zájem, je možné ji zakoupit v kanceláři Obecního úřadu u paní Šuranské.

BURZA KROJŮ
Letos se již pátým rokem
koncem srpna uskutečnila burza krojů. Akce se zúčastnilo
na třicet prodejců a to nejen
s kroji a krojovými doplňky
z našeho kraje, ale také s nabídkou krojů z jiných regionů.
Bylo možné zakoupit staré krojové součásti, ale také si nechat
ušít nové boty, kroj či krojové
vyšívání nebo si nakoupit maPodzim/2014
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teriál na zhotovení fěrtůšku či
třeba jupky. Burzu navštívila
téměř pětistovka nakupujících.
Ti společně s prodejci formou
dobrovolného vstupného přispěli na nemocnou Barunku
Volfovou z Huštěnovic, které
organizátoři - sdružení Baňa
Babice, peníze předají při Svařákovém pochodu.

Ze stránek našich přátel ze Slovenska
http://obecbzince.sk/
Turnaj starých pánov
Futbalový klub PŠK Bzince pod Javorinou
v sobotu 2.augusta 2014 zorganizoval futbalový
turnaj starých pánov.
O pohár starostu obce bojovali starí páni
z družobných obcí Babice a Žiar - Smrečany
a domáci bzinčania. Chýbali futbalisti z Boršíc
u Blatnice, ktorí do Bziniec neprišli. Vo výbornej
kondícii sa nakoniec ukázali starí páni zo Žiaru,
ktorí bez prehry zaslúžene turnaj vyhrali. Na
druhom mieste skončili Babice a tretie domáce
družstvo. V prestávke sa konala tradičná súťaž
v kopaní jedenástok. Organizátori tiež poďakovali p. Pavlovi Kotúčovi, bývalému funkcionárovi a vernému fanúšikovi bzinského futbalu. Pre
futbalistov, ale aj návštevníkov bolo pripravené
bohaté občerstvenie, pre deti trampolína, preliezky, nechýbala bohatá tombola a tanečná zábava pri živej hudbe - hral Kábo. Aj keď na záver
turnaja mierne popršalo, atmosféra bola výborná a zábava trvala až do skorého rána.
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Deň obce Bzince pod Javorinou
V sobotu 6. septembra 2014 sa konal Deň
obce spojený s XXV. ročníkom tradičného Bzinského jarmoku. Počasie ráno "neveštilo" nič dobré, ale keď pred obedom vyšlo pekné slniečko,
tak sa aj nálada "jarmečníkov" zlepšovala. Pre
návštevníkov bol od 12:00 hod pripravený kultúrny program v priestore pri obecnom úrade.
Od 12:00 hod sa hudobnou produkciou predsta-
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vila skupina Vasiľa Gálika. V hlavnom programe, ktorý začal od 14:00 hod. na úvod vystúpili
žiaci základnej školy, po nich duo Liliana Košarišťanová a Viliam Windiš, nasledoval spevácky
súbor Klenotnica, folklórny súbor a cimbalovka
z družobnej obce Babice, prezentované boli moravské kroje z Babíc a domáci bzinský kroj a na
záver hrala na počúvanie, ale aj do tanca, dychová hudba Váhovanka.

Bzinčania v Babiciach
V nedeľu 21.septembra 2014 sa v Babiciach konalo ďalšie spoločné podujatie našich družobných
obcí v rámci projektu cezhraničnej spolupráce "Poznávame lidové tradice u našich partnerú
i u nás". Program mal názov "Ešte byly štyři týdně
do hodú". V programe vystúpili súbory z Babíc Kalinka, Kalina a CM Rováš, ale aj náš spevácky
súbor Klenotnica. Jeho súčasťou bolo aj predstavovanie krojov zo Bziniec pod Javorinou a z Babíc,
ale aj ochutnávka tradičných babických jedál. Pre
záujemcov boli ukážky výroby a údržby babických
krojov, ukážka babického uväzovania šatky a prehliadka "mysliveckej" expozície. Babičanom prialo
aj počasie a tak účastníci tohto podujatia prežili
v Babiciach krásné popoludnie.
Podrobnější články o společných akcí můžete najít i na stránkách obecních novin Bzinský
Chýrník, které vydává obec Bzince pod Javorinou
každé dva měsíce http://obecbzince.sk/obecnoviny-mainmenu-42.

MORAVA….KRÁSNA ZEM…..
…..Naša obec ďalej nadviazala zaniknutú spolupráci s obcou Babice u Uherského Hradišťa. OpráPodzim/2014

šili sa pôvodné vztahy škôl, začali vzťahy obecných
úradov, hokejistov, futbalistov,
stolných tenistov, dôchodcovských organizácií
i folklórnych súborov. Vzájomné športové a kultúrne podujatia sa vždy nesú v priateľskej atmosfére a utužujúcich sa vzťahoch ľudí,
ktorí sa v minulosti nepoznali, ale dnes sú si
veľmi blízkými priateľmi. Pohostinnosť, kultúrnosť, starostlivosť a srdečnosť našich Moravákov
je veľmi vzácna a máme vždy starosť, aby sme im
to vedeli oplatiť. Babice sú o niečo menšia obec
nachádzajúca sa na rozľahlej rovine pri Baťovom
kanáli. V podstate majú v obci všetko, čo obec
potrebuje. Je to obec konsolidovaná a úhľadná.
Rovné ulice, upravené a ošetrované zelené plochy
před peknými rodinnými domami. Majú rozľahlá
športový areál, nové bytovky i mnohé zariadenia
pre jednotlivé společenské organizácie. Výhodou
českých obcí je, že štát i kraje ponúkajú množstvo
grantov slušne dotovaných fi nančnými prostriedkami. Ochota ľudí niečo urobiť pre svoju obec, či
organizáciu je podstatne väčšia, čo na Slovensku
akosi vyšlo z módy. Zamestnanosť ľudí je omnoho väčšia, čo je základ spokojnosť, ale i mentalita
ľudí je lepšia, čo sa prejavuje v ich chovaní navzájom. Tohoročné leto je v znamení výmeny návštev
a kultúrnych podujatí medzi našimi družobnými
obcami a ich občanmi. Návšteva našich žiakov
v Babickej škole, návšteva našich dôchodcov na
Morave s ich pohostením, plavbou loďou po
Baťovom kanáli, návštevou Štátneho žrebčína
v Napajedlách, posedenie v kultúrnom dome nám
dáva pocit dobrých vzťahov, starostlivosti a pozornosti. Návšteva Babičanov na
kultúrnom programe s dychovou hudbou Stříbrňanka u nás naplnilo i uspokojilo krásou krojov
a piesní našich priateľov iste všetkých prítomných
Bzinčanov či účastníkov podujatia z okolia. Čaká
nás ďalšia návšteva počas dňa obce, kde sa znovu
stretneme s priateľmi z Babíc.
Jedno porekadlo hovorí:
„Dobrý priateľ je niekedy lepší ako blízka rodina, nuž naplňme ho a vážme si týchto Moravákov
spoza Javoriny.
BZINSKÝ CHÝRNIK,
autor článku I. Mrazik, člen RR
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PLÁNOVANÉ AKCE ŘÍJEN – PROSINEC 2014
2. 10.
Klub důchodců
4. 10.
Scrabble - 9. kvalifikační turnaj
4. 10.
Cyklovýlet
6. – 12. 10. Týden knihoven
10. – 11. 10. Volby do ZO
18. – 19. 10. Slovácké hody s právem
23. 10.
Fabián Valenta a jeho odkaz –
15.00 hod zahájení výstavy, která
potrvá do14. listopadu 2014

6. 11.
22. 11.
30. 11.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
26. 12.
31. 12.

Klub důchodců
Turnaj ve stolním tenise
Den pro dětskou knihu
Klub důchodců
Vánoční koncert
Vánoční jarmark s Mikulášskou
nadílkou pro děti
Štěpánská zábava
Půlnoční setkání před OÚ

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu
Vážení občané.
Dovolte, abychom prostřednictvím Babického
zpravodaje poděkovali panu starostovi Miloslavu
Maňáskovi za dlouholetou práci pro naši obec. Pan
Maňásek pracoval v nejvyšších funkcích obce pět
volebních období. První volební období od roku
1994 jako místostarosta a v dalších čtyřech volebních obdobích jako starosta. Vždy byl zvolen přesvědčivou většinou hlasů zúčastněných voličů.
Pan Maňásek byl původním povoláním strojvedoucí ČSD a toto povolání velmi rád vykonával.
Po zvolení starostou obce se tohoto povolání vzdal.
Svůj odpovědný přístup a pracovitost si přinesl i do
výkonu funkce starosty.
Naše obec získala za všechna jeho volební období řadu ocenění, na kterých se svojí prací významně
podílel. Byla to ocenění za společenský život v obci
i za investiční akce.
Ze společenského života to byly například: podpora činnosti spolků a organizací, setkávání obcí
Babice, udržování hodové tradice, družební setkávání se slovenskými Bzinci pod Javorinou, reprezentace obce na Slavnostech vína v Uh. Hradišti
atd.
Z investičních akcí to byly zejména: čistírna odpadních vod, rekonstrukce Základní školy, úprava
Mateřské školy, dům s pečovatelskou službou, úprava Žlebů, vodovod Babicko, rekonstrukce smuteční
síně, akce Třeskovice, zeleň v obci, oprava komunikací a chodníků, rekonstrukce kulturního domu,
Podzim/2014

muzeum na Mýtince a celá řada dalších akcí.
Po celou dobu se snažil vést ostatní zastupitele
k tomu, aby k majetku obce přistupovali jako uvážliví hospodáři. Za dobu, kdy vykonával funkci
starosty, se obci podařilo získat dotace za téměř
100 mil. Kč. Jeho způsob práce pro obec byl charakteristický tím, že se snažil dávat lidi dohromady
a podporovat ty, kteří chtěli v obci s něčím pomoci. Ti, kdo měli možnost s panem Maňáskem spolupracovat nebo jednat, to vědí a znají dobře jeho
chování, vystupování, schopnosti a fundovanost.
Závěrem našeho poděkování přejeme panu Miloslavu Maňáskovi hodně zdraví, pohody a spokojenosti v rodině, které se nyní může opravdu věnovat. Vždyť v obecních orgánech a společenských
organizacích pracoval více jak čtyřicet let.
Základní organizace KSČM Babice
Vážený pane starosto Miloslave Maňásku,
děkujeme Vám za šestnáct let, po kterých jste
stál včele naší obce. Vždycky jsme cítili, že své
rodné Babice, a hlavně Babičáky, máte hluboko v
srdci. Je za Vámi kus poctivé práce a spousta nápadu, a někdy dokonce jen snů, které se nakonec
podařilo realizovat. Dalo by se je všechny vyjmenovávat, ale asi nejdůležitější je říct: „V Babicích
se nám dobře žije“ a dodat: „To je i Vaše zásluha.“
Děkujeme.
Vaši Babičáci
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6. 9. 2014
14. setkání obcí s názvem Babice
To letošní proběhlo v Babicích u Krakova. Pořadatelé
pro účastníky připravili prohlídku Krakova. Večerní program se pak odehrával na hradě Lipowiec.
Starostové obcí seznámili s tím, co se ve které obci
za uplynulý rok vybudovalo a podařilo, předávaly se
drobné dárky a nakonec byl připravený kulturní a
sportovní program.

20. 6. 2014 Slavnostní pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny

13. 9. 2014 - Slavnosti vína
Letošnímu dvanáctému ročníku Slavností vína
počasí zpočátku moc nepřálo. Ale přesto, že průvod
zpočátku provázel déšť na počtu krojovaných to až
tak poznat nebylo. Babice reprezentovaly Kalinka,
Kalina, Baňa, cimbálová muzika Stanislava Gabriela a zúčastnili se i někreří občané. Všem - i těm, kteří
se starali o prezentaci obce ve stánku a pomáhali s
organizací - děkujeme.

21. 9. 2014 - Eště byly štyry týdně do hodů
V rámci mikroprojektu Poznáváme lidové tradice u našich partnerůl i u nás proběhlo v neděli 21. září
folklórní odpoledne Na Mýtince. V programu vystoupila Kalinka, Kalinka, dívčí sbor Kalinky, pěvecký sbor
Klenotnica z Bzinců pod Javorinou. Návštěvníci měli také možnost shlédnout přehlídku krojů, úvaz šátků či
šití rukávců nebo ochutnat krajové speciality - báleše, šlíšky se zelím či metyju.
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