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STALO SE
14. 10. 2018 V republice ČSR
Obec Babice připravila pro občany koncertní speciál k příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.
V tomto programu zazněly nejen písně z doby

20. - 21. 10. 2018 Slovácké hody s právem
I letošní babické hody se obešly bez deště, i když
počasí občas zahrozilo. Účastníky to ale neodradilo,
a tak se sešli opět v hojném počtu. Mladšími stárky byli letos Nikola Salvetová a Jiří Čevela, staršími
stárky Michaela Čevelová a Martin Harásek. Po oba
dny doprovázela hodovou chasu DH Stříbrňanka.
V sobotu večer na hodové zábavě hrála i CM Cifra,
která také doprovodila chasu při jejím vystoupení.
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první republiky v podání Melody Gentlemen
z Břeclavi, ale diváci mohli shlédnout i dobovou módní přehlídku z let 1918, 1928 a 1938.
Pořadem provázel a zpíval Karel Hegner.

Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála to, co se obvykle v době předvánoční a vánoční přeje. Zdravé tělo i mysl, šťastnou ruku,
lásku, která Vás dostane do kolen, věrná přátelství, klidné pracovní dny, školní chvíle bez
nervozity, trpělivá srdce, dostatek pokory, na
niž tak často zapomínáme, čas na Vaše milované a spoustu snů a naděje na jejich splnění.
Martina Horňáková, starostka obce

OÚ informuje
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvr- Upozorňujeme občany, že na plochu vedle aretek v lichý týden t. j. 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., álu U Střešně je možné odkládat pouze větve.
Jakýkoliv jiný odpad musí pak zaměstnanci obce
14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4.
namáhavě vybírat, případně hrozí poškození
Svoz plastů – první středa v měsíci. Termíny svozu štěpkovače.
jsou: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4. Pytle na plasty dostanete
výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je po- V prodeji je kniha Dvacáté století v Babicích, cena
třeba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože 300Kč. Koupit ji můžete v kanceláři starostky nebo
svoz začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte v knihovně.
Dále je možné si zakoupit knihy Babičtí a Ceronští
pouze pytle zcela naplněné.
Žádáme občany, aby větší množství plastů a papí- vojáci I. světové války + Dodatek, Historie tělovýru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale přivezli chovy a pohlednice Babic.
je přímo do sběrného dvora.
Rozhodnutím rady obce Babice je s platUpozorňujeme, že je možné třídit také plechovky. ností od 1. 1. 2019 zvýšená prodejní
Kontejner na tento odpad najdete ve dvoře ná- cena Babického zpravodaje a to na 20Kč.
Důvodem jsou každoročně se zvyšující pořizovací
kupního střediska a ve sběrném dvoře.
náklady. V současné době obec vydávání zpravoSběrný dvůr je otevřený v měsících listo- daje dotuje téměř ze dvou třetin. Přesto věříme, že
pad - únor každou středu od 13 do 16hod. si zpravodaj své věrné čtenáře zachová.
Důrazně žádáme všechny řidiče, aby svá vozi- Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 3. 4. 2019.
dla neparkovali na místních komunikacích či Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu
chodnících!
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Usnesení č. 24/2018
z jednání zastupitelstva
obce Babice ze dne 1. 10. 2018
Usnesení č. 1/24/2018
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, M. Maňásková, program jednání,
vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť,
návrhovou komisi M. Dostálkovou a ověřovatele
zápisu M. Býčka a J. Vranku.

Usnesení č. 2/24/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku s *** zastoupenou
zákonným zástupcem ***, obě bytem *** pro
stavbu „Vodovodní přípojka k RD č. p. 179, k. ú.
Babice u Uh. Hradiště“.
Usnesení č. 3/24/2018
ZO Babice bere na vědomí Zprávu finančního
výboru.

USNESENÍ č. 1/2018 z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Babice ze dne 1. 11. 2018
Usnesení č. 1/1/2018
ZO Babice schvaluje ověřovatele zápisu J. Drdovou a M. Litoše,
volební a návrhovou komisi ve
složení J. Maňásek – předseda,
J. Vranka a A. Holubová – členové.
Usnesení č. 2/1/2018
ZO Babice schvaluje program
zasedání ZO.
Usnesení č. 3/1/2018
ZO Babice schvaluje Jednací
řád zastupitelstva obce Babice.
Usnesení č. 4/1/2018
ZO Babice schvaluje zvolení
jednoho místostarosty.
Usnesení č. 5/1/2018
ZO Babice v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

Usnesení č. 8/1/2018
ZO Babice volí členem rady
obce Františka Kunce.
Usnesení č. 9/1/2018
ZO Babice volí členem rady
obce Ivanu Káňovou.
Usnesení č. 10/1/2018
ZO Babice volí členem rady
obce Pavlínu Lukášovou.
Usnesení č. 11/1/2018
ZO Babice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Usnesení č. 12/1/2018
ZO Babice volí předsedou
finančního
výboru
Jarmilu
Kraváčkovou.
Usnesení č. 13/1/2018
ZO Babice volí předsedou kontrolního výboru Bc. Janu Drdovou.

Usnesení č. 6/1/2018
ZO Babice volí starostou obce
Mgr. Martinu Horňákovou.

Usnesení č. 14/1/2018
ZO Babice volí členem finančního výboru Alenu Holubovou.

Usnesení č. 7/1/2018
ZO Babice volí místostarostou
obce Mgr. Miroslavu Maňáskovou.

Usnesení č. 15/1/2018
ZO Babice volí členem finančního výboru Marcela Litoše.
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Usnesení č. 16/1/2018
ZO Babice volí členem kontrolního výboru Mgr. Marianu
Úředníčkovou.
Usnesení č. 17/1/2018
ZO Babice volí členem kontrolního výboru Miroslava Bezdíčka.
Usnesení č. 18/1/2018
ZO Babice v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
místostarosta - 13000Kč/měs.,
člen rady - 3000Kč/měs.,
předseda výboru nebo komise
1500Kč/měs.,
člen zastupitelstva - 1000Kč/měs.
Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení, to je od 1. 11. 2018.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude
odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny
v obsazení jednotlivých funkcí, t.j.
v případě nového zvolení do funkZima/2018

ce (starosty, místostarosty, člena
rady, předsedy výboru, předsedy
komise) bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.
Usnesení č. 19/1/2018
ZO Babice v souladu s § 77 odst.
3 písm. b) zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 20/1/2018
ZO Babice na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c)
a odst. 5) písmeno a) a f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění
a ustanovení § 35 odst. 1) a §
84 odst. 2) písmeno y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v aktuálním znění stanovuje Mgr. Martinu Horňákovou,
starostku obce, určeným zastupitelem pro územní plánování.

Usnesení č. 21/1/2018
ZO Babice schvaluje Mgr. Martinu Horňákovou, starostku obce,
jako pověřeného zástupce k zastupování obce ve sdruženích:
Vodovod Babicko, Sdružení
měst a obcí Východní Moravy,
Mikroregion Staroměstsko, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
MAS Severní Chřiby a Pomoraví,
Slovácké vodárny a kanalizace,
Česká asociace pečovatelských
služeb.

17. 11. 2018 Vítání občánků
V sobotu se v obřadní síni obecního úřadu konalo další vítání občánků. Slavnostně uvítáni do života byli:
Daniela Mrázová, Tadeáš Svoboda, Izabela Dostálková, Ema Janečková a Anna Vorlová.

Zima/2018
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Projekt „Přívesnické tábory a dětský klub v Babicích“
Od září 2019 probíhá projekt,
jehož cílem je usnadnit rodičům
sladění jejich pracovního života
s péčí o děti a tím zlepšit jejich
pozici na trhu práce. Jednou
z aktivit projektu je zajištění provozu ranní družiny v ZŠ Babice
formou dětského klubu. Děti
z 1. stupně mohou dětský klub
navštěvovat v době od 6:30 do
začátku vyučování.

V rámci projektu se v průběhu letních prázdnin v roce 2019
uskuteční čtyři přívesnické tábory (dva s kapacitou 25 dětí,
dva s kapacitou 15 dětí). Bližší
informace o termínech táborů

a přihlašování budou zveřejněny na webu obce Babice a ve
vývěsních vitrínkách v Babicích
k 1. únoru 2019. Tento projekt je
podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Lípa Svobody
Dne 28. 10. 2018 proběhl vzpomínkový akt
u pomníku padlých v I. světové válce. Poté se účastníci akce přesunuli k obecnímu úřadu, kde byla
vysazená nová Lípa Svobody. Měla by nám všem
připomínat, že žít v míru, svobodě a demokracii
je velký dar. Obec se touto výsadbou zapojila do
akce Stromy Svobody 1919 – 2018, kterou pořádá
Nadace partnerství. A pokud zavítáte na stránky
www.stromysvobody.cz zjistíte, že naše obec zde
má zapsané tyto památné stromy už dva.
Lípa Babičanka
Marie Šuranská
Dnes, 28. října léta páně 2018
kořeny své v tuto půdu vkládám
a nedílnou součástí
vesnice Babice se stávám.
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To místo, kde budu růst
a každé jaro rozkvétat,
mohlo by se
mým opravdovým domovem stát.
Do školy na cestu budu dětem mávat,
babičkám do čaje lipový květ dávat.
V horkém létě lidem stín svůj dopřeju,
těm, co míří k lékaři, pevné zdraví popřeju.
Ve svých snech odvážná budu převelice
třeba se pod mými větvemi
budou konávat i lidové veselice.
Pro svou vesnici chci žít aktivně,
by mé žití bylo naplněné,
k tomu mi pomáhej bůh a všichni babičané.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Zlínský kraj poskytl Pečovatelské službě v roce
2018 finanční podporu k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje v celkové výši 646.720,- Kč. Původně přiznaná podpora byla navýšena o 20.930,- Kč.

Informace o Pečovatelské službě (nebo např.
i o příspěvku na péči, dalších službách) mohou
zájemci získat na tel.: 724 149 246, emailu pecovatelska.babice@seznam.cz nebo osobně v kanceláři v DPS Babice 594.

KNIHOVNA
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
V druhé polovině října přišli letos poprvé do
knihovny prvňáčci v rámci celoročního projektu
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Jejich první letošní beseda byla na téma Skřítci a víly. Knihovnice Ivana Bičanová děti seznámila s uspořádáním knihovny a rozdělením knih pro děti a pak
už došlo na maskota knihovny, skřítka Babíka
a jeho novou kamarádku, vílu Rozárku. Povídalo
se také o známých skřítcích a vílách a společně se
četla pohádka o Rákosníčkovi. Na závěr paní knihovnice dětem představila zajímavé knihy pro
začínající čtenáře.

Beseda o Kamínku Cestovateli
Pro děti ze 2. třídy ZŠ byla tématem letošní
první besedy knížka Michaely Fišarové Kamínek.
Je to kniha o Kamínku Cestovateli a jeho příhodách, které při cestování zažije. Pro děti to byla
možnost povyprávět o svých vlastních zážitcích
a zájmech v návaznosti na děj v knize. Závěrem
děti čekalo opět představení nových dětských
knih.

Zima/2018
a/2018
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Besedy pro děti z mateřské školy
Vztah dětí ke knihám je dobré rozvíjet od nejútlejšího věku, proto se v úterý 13. 11. 2018 v knihovně vystřídaly na
krátké besedě postupně všechny tři třídy naší mateřské školy – Sluníčková, Kvítečková i Zvonečková. Na děti čekal spolu s knihovnicí i knihovnický pomocník
skřítek Babík a také jeho kamarádka víla
Rozárka a všichni si společně povídali se
o pohádkách a příbězích, které děti znají
z knížek či z Večerníčků. Děti také zazpívaly své oblíbené písničky, které se naučily ve školce. Na památku pak dostaly
všechny třídy společnou fotografii.

Den pro dětskou knihu
Místní knihovna se v sobotu 24. 11. 2018 opět
zapojila do celostátní akce Den pro dětskou knihu.
Tato akce se vyhlašuje na podporu a rozvoj dětského čtenářství, přičemž hlavní téma je každý rok jiné.
Letos byl námětem komiks, a tak knihovnice Ivana
Bičanová nakreslila komiksovou pohádku pro děti
ve formátu volných listů, ze kterých si pak doplněním desek a sešitím děti vytvořily vlastní originální

knihu. Její obálku si mohl každý popsat a pokreslit
dle sebe, komiks byl koncipován zároveň jako omalovánka, takže děti mohou pohádku nejen číst, ale
také si ji vybarvit nebo dokreslit podle své fantazie.
Kromě toho se také vyráběla vánoční přáníčka či
jmenovky na dárky. Na děti čekalo v závěru odpoledne divadelní loutkové představení O červené
Karkulce, které zahrála Říše loutek Kroměříž.

Interaktivní besedy s tvorbou myšlenkových map
Letošní besedy pro žáky
5. – 9. třídy základní školy, které
probíhaly od konce října do poloviny prosince, se zaměřily na
praktickou orientaci v knihovstrana 8

ně, práci s textem, vyhledávání
pojmů a tvorbu myšlenkových
map. Žáci byli rozděleni do
menších samostatných pracovních skupin, ve kterých si
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mohli vyzkoušet týmovou práci
a ověřit své schopnosti. Mluvčí
skupin koordinovali práci svého týmu a pak také prezentovali výsledky společného úsilí.
Zima/2018

Všichni se svého úkolu, kterým bylo vytvoření
myšlenkové mapy určité známé osobnosti na
základě zadaných informací, zhostili velmi dobře
a zasloužili si sladkou odměnu, kterou jim knihovnice za jejich úsilí připravila.

Vánoční tvořivé dílničky
Klub tvořivých rukou při místní
knihovně uspořádal letošní čtvrté
tvořivé dílničky, tentokrát s vánoční
tématikou. Vyráběly se různé dárečky pod stromeček, vánoční ozdoby
a březoví andělé. Součástí byl tradičně bufet s domácími dobrotami
a dobrou kávou, malý jarmark a mimořádně také ukázka práce absolventek kurzu tvorby z kukuřičného
šustí, který proběhl letos na podzim
pod vedením paní Marie Bilíkové.
Pro malé děti byl otevřen i dětský
koutek v knihovně, kde si děti mohly nejen pohrát, ale i kreslit nebo
prohlížet knížky.

INFORMACE O PŮJČOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Posledním půjčovním dnem roku 2018 je čtvrtek 20. prosince
v době od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 hod.
Prvním půjčovním dnem roku 2019 je středa 2. ledna v době od 13:00 do 18:00 hod.
Zima/2018
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Ježíšek v knihovně
I když Vánoce jsou ještě před
námi, v knihovně už se nadělovalo.
Na děti od 9 let čekají v dětském
koutku dvě zbrusu nové stavebnice LEGO Harry Potter - Bradavice
a LEGO City - Horská policejní stanice. Děti si tedy mohou do knihovny přijít nejen pro knihu, ale také si
pohrát a vyzkoušet svou dovednost
a trpělivost při skládání.

MÍSTNÍ KNIHOVNA BABICE PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A HODNÉ ZDRAVÍ A KRÁSNÝCH CHVIL
S KNIHOU V ROCE 2019.

strana 10
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Adaptační pobyt 6. třídy
Za příjemného počasí se v pondělí ráno
17. 9. 2018 vydala naše nová šestá třída do Hájenky na Novém světě u Vsetína. Začal adaptační pobyt zaměřený na spolupráci, komunikaci a pobyt
v přírodě pro nově vznikající třídní kolektiv. Program zajišťovala společnost Alcedo Vsetín. Našim šesťákům se věnovala instruktorka Natka
a instruktor Jakub. Od brzké ranní hodiny se žáci
zúčastňovali různých her, soutěží, běhů, skupinových aktivit, noční stezky odvahy, opékání špekáčků a dalších činností. Pod dohledem třídního
učitele a paní asistentky se s velkou vervou zapojovala většina šesťáků do všech aktivit. V této
uspěchané době jsme se alespoň na chvilku mohli
věnovat přírodě, hrám a sami sobě. Věříme, že se
žáci trochu poznali, našli nové kamarády, naučili

se spolupracovat a vážit si sebe i druhých. Této
pěkné a smysluplné akce jsme se mohli zúčastnit
také díky Nadaci SYNOT, která nám finančně přispěla na dopravu. Děkujeme.
Mgr. Miroslav Sečen

Osmáci a technické dílny
Už třetím rokem se naši
osmáci zúčastnili technických
dílen na SŠPHZ v Uherském
Hradišti. Ve čtvrtek 20. září jsme
zamířili vlakem a pak pěšky do
učeben střední školy. Tentokrát
nás čekala jemná, technická
práce s hlavolamem z mědi -

1. skupina, a zase natáčení krátkého videa - 2. skupina. Žáci
si vyzkoušeli ruční i technické
práce, které jim dopomohou
k lepšímu výběru povolání
nebo školy, do které nastoupí
v příštím školním roce.
Mgr. Miroslav Sečen

Za tři minuty otočení skóre
Nový ročník školní softbalové ligy začal v úterý 9. 10. 2018. Naše školní družstvo do prvního
zápasu s Ostrožskou Novou Vsí vstoupilo vítězně
a dařilo se nám i herně. Pak nás sice Kunovice těsně
porazily, ale vše jsme si vynahradili v zápase proti
Uherskému Ostrohu. Od začátku zápasu jsme dotahovali soupeřův náskok a před poslední směnou
nám scházelo 7 bodů. K odpalu na pálku se však
postavil Jakub Krkoška a minutu před koncem posunul naše družstvo homerunem k vítězství. Všem
žákům moc děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Sečen
Zima/2018
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Družina ZŠ Babice
V říjnu ve školní družině proběhla soutěž Družina má talent.
Zúčastnily se jí děti z I. a II. oddělení školní družiny. Viděli jsme
balet, tance, hru na housle, zpěv a gymnastiku. Porota ze zajímavých vystoupení vybrala 3 nejlepší. Děti se také zúčastnily
dvou výtvarných soutěží. Jednou z nich byl projekt „Klokánek
na cestách“, který vyhlásil Fond ohrožených dětí, druhou ztvárnění „100 let republiky“. Ve výtvarné soutěži „100 let republiky“,
kterou pořádá ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, jsme obsadili 1. místo.
Za školní družinu Eva Botlíková

Technický jarmark 2018
V pátek 9. 11. 2018 se chlapci 8. a 9.
ročníku naší školy zúčastnili Technického jarmarku, který pořádá Krajská
hospodářská komora Zlín. Letos jsme
navštívili firmu Aircraft Industries, a.s.
v Kunovicích, kde žáci zhlédli kompletní výrobu letadla L 410. Měli možnost si prohlédnout hangár, ve kterém se studenti Střední školy letecké
připravují do praxe na dvou letadlech.
Na závěr vyslechli krátké prezentace
středních škol, které poskytují vzdělání v oborech potřebných při výrobě
letadel: Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě, Střední školy
letecké v Kunovicích a Středního odborného učiliště Uherský Brod.
Mgr. Vlasta Jandásková

Přehlídka středních škol 2018
V úterý 13. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku
Přehlídku středních škol v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Žáci měli možnost vidět prezentace
všech středních škol z našeho regionu a vybrané
školy ze sousedních okresů. Studenti i učitelé se
jim ochotně věnovali, poradili a zodpověděli jejich
otázky. Přehlídku zpestřil doprovodný program
s módní přehlídkou, ukázkou výcviku psů a ukázky sebeobrany. V odpoledních hodinách měli žáci
možnost společně se svými rodiči Přehlídku ještě jednou navštívit a využít tak nabídku informací
o středních školách v jeden den a na jednom místě.
Mgr. Vlasta Jandásková
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Šesťáci a sedmáci v Brně
Dne 15. 11. 2018 žáci 6. a 7. třídy navštívili moravskou metropoli. První zastávkou byla Hvězdárna a planetárium Brno a program Explore - Klíč
k cestě na Mars, věnovaný nejpodivuhodnější výpravě, na kterou se lidé 21. století připravují. Poté
jsme zamířili do Technického muzea, kde jsme
v Uličce řemesel nakoukli do atmosféry meziválečného Brna - konkrétně do dílny hodináře,
knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče a do
koloniálu s pražírnou kávy a hospody. Druhá část
programu patřila technické herně. Je to zařízení,
které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich
technickými aplikacemi a jejíž hlavní zásadou je
dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Informační a poradenské středisko
Žáci 9. třídy navštívili ve středu 28. 11. 2018
Informační a poradenské středisko Pracovního úřadu v Uherském Hradišti. Seznámili se zde
s možnostmi studia po ukončení základní školy,
s jednotlivými typy středních škol a s možností
uplatnění po jejich absolvování. Měli možnost
prozkoumat jednotlivé profese a jejich pracovní
náplň. Vyzkoušeli si test zájmů a předpokladů,
jehož výsledkem byl seznam nejvhodnějších povolání. Dostali možnost se na cokoliv ptát nebo si
domluvit individuální konzultaci i s rodiči.
Mgr. Vlasta Jandásková

NON SHOP DAY
Ve dnech 22. a 23. 11. 2018 se v sále školy konala charitativní akce s názvem
NON SHOP DAY pořádaná už
tradičně žáky devátého ročníku. Jedná se v podstatě o burzu nepotřebných věcí. Děti
i zaměstnanci školy věnovali
na prodej spoustu předmětů
(hraček, knížek, CD,…), které jim doma ležely víceméně
bez užitku. Letos přibyla k tradičnímu pultovému prodeji
Zima/2018

také dražba hodnotnějších předmětů, kterou si
užili všichni zúčastnění.
Celkově se v tomto roce za
přinesené předměty utržilo
přes 5 000,- Kč. Tyto peníze
budou použity na adopci zvířat v Zoo Lešná. O tom, které
zvíře naše škola podpoří finančně, budeme rozhodovat na jaře u příležitosti Dne
Země.
Mgr. Anna Pavlicová

Babický zpravodaj
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Servus, Vienna
V pátek 30. 11. 2018 navštívili přihlášení žáci Kroužku společenské výchovy hlavní město
Rakouska.
V tuto adventní dobu dochází k přeměně Vídně v kouzelné
vánoční trhy, kdy se ve vzduchu vznáší vůně skořice, horkého punče, pečených kaštanů
a sladkých preclíků. Centrum
a památky jsou vyzdobeny slavnostním osvětlením a přinášejí
do města slavnostní náladu.
I my jsme pocítili tuto vánoční
atmosféru, a přestože bylo velmi mrazivo, okouzlil nás zámek
Schönbrunn, Neptunova fontána, kolonáda Gloriette, památník Marie Terezie, Heldenplatz,
Hofburg, Dóm sv. Štěpána,
Volksgarten, památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, Neus
Rathaus a Parlament.
Naše komentovaná prohlídka (díky, pane Kočí) končila na

Vídeňském vánočním snu na
náměstí Rathausplatz. Tradiční vánoční trhy se zhruba 150
prodejními stánky nám nabídly vánoční dárky, ozdoby na
vánoční stromečky, umělecké
řemeslné výrobky, kulinářské
dobroty, sladkosti a nápoje
pro zahřátí a my jsme utratili
poslední eura. Stromy v Rad-

ničním parku a podél ulice
Ringstraße zářily slavnostním
leskem a mnozí si vyfotili lákadlo pro zamilované - Herzerlbaum (strom ověšený svítícími
červenými srdíčky). Zmrzlí, ale
přesto velmi spokojení jsme
ve večerních hodinách dorazili
v pořádku domů.
Mgr. Marta Eibensteinerová

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vážení strávníci,
oznamujeme, že od 7. 1. 2019 bude jídelna ZŠ Babice
nabízet výběr ze dvou hlavních jídel.
Tato možnost bude 2x týdně, a to vždy v úterý a čtvrtek.
Žáci a další strávníci, kteří odebírají obědy přímo ze školní jídelny,
budou volbu jídla hlásit v jídelně.
Strávníci, kteří odebírají obědy prostřednictvím Pečovatelské služby,
budou volbu jídla hlásit pečovatelkám na tištěném jídelníčku.
Pokud máte dotazy, obraťte se na školní jídelnu tel.: 572 585 066
nebo Pečovatelskou službu tel.: 724 149 246.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PŘEDSTAVUJEME VÁM
Jak jsme slíbili v minulém
čísle Babického zpravodaje, přinášíme rozhovor s novou ředitelkou babické mateřské školy,
kterou je od 1. října tohoto roku
Bc. Romana Kašná.
Když jste se hlásila do konkurzu na místo ředitelky, věděla jste něco o naší obci?
Nejenom že věděla, ale protože tady mám příbuzné, navštěvovala jsem je. Takže Babice pro
mě nejsou vůbec neznámým
místem. I když samozřejmě mě
nenapadlo, že ve školce, kolem
které jsem jezdívala, budu jednou pracovat.
Co Vás vedlo k poměrně
velkému rozhodnutí, ucházet
se o ředitelování?
U mě se sešlo víc okolností.
Ale takovým největším jazýčkem na váhách byla touha po
změně. Kdy člověk přehodnocuje dosavadní práci a říká si,
že by to chtělo něco jiného, měl
by to zkusit udělat. Určitě to zná
spousta z nás.
Když vzpomínáte minulé
zaměstnání, můžete nám tedy
přiblížit, něco víc?
Prakticky hned po ukončení školy jsem nastoupila do
Mateřské školy Napajedla. To
bylo v roce 2004 a po celou
dobu jsem tam pracovala jako
učitelka.
Sama zmiňujete údaje, které povedou k vypočítávání
Vašeho věku. Takže snad Vám
Zima/2018

nebude vadit, když prozradíme, že je Vám 34 let a jen ještě
poprosíme o další doplnění
některých osobních dat.
Je snadné „vystopovat“, kolik je mně let a možná i to, že
mám manžela, dvě děti a jsem
z Halenkovic. Po střední pedagogické škole, kterou jsem studovala ve Zlíně, jsem pokračovala na Vysoké škole Masarykovy
univerzity v Brně. Vždycky mně
bylo blízké zajímat se o děti,
které potřebují více péče, a proto jsem zvolila obor speciální
pedagogika. (SZZ z logopedie
a surdopedie).
Takže i být učitelkou byla
pro Vás snadná volba?
Ano. Vůbec si nepamatuji, že
bych kdy uvažovala o jiném povolání. Od malička jsem si přála
starat se o děti v mateřské škole.
A jsem moc ráda, že se mi přání splnilo a dělám to, co mě tak
baví a naplňuje.
Každému z nás určitě utkví
nějaké to „nej“ při vstupu na
nové pracovní místo. Co to
bylo u Vás?
Musím říct, že absolutně mě
ohromila nádherná zahrada,
kterou tady máte, nebo vlastně
máme. Myslím, že hodně školek nám ji může závidět. A těch
programů, které se tam dají dělat. Také budova školky má své
kouzlo, a přestože má již tolik
let, je velice dobře udržována.
Hlavně je vidět, že všechno tady
bylo děláno s rozvahou a citem
a dovedu si představit, kolik práBabický zpravodaj

ce je za každou opravou, změnou, vylepšením. Za to patří poděkování bývalé paní ředitelce
Marii Maňáskové, všem pracovnicím školky a samozřejmě obci.
Tak jak je jiná každá rodina, je jistě jiný i život v té které školce. Je vesnická školka
zcela jiná než ta městská? Sice
je to krátká doba pro Vaše posouzení, ale jistě už máte co na
tuto otázku říct.
Napajedla nejsou tak velké, i když ve školce jsme měli
200 dětí. Snad ten největší rozdíl je, že všechny učitelky tady
znají všechny děti. Což ve velké
školce není zcela možné. A také
prostředí menší školky je komornější a skýtá zase trochu jiné
možnosti.
Plánujete některé zásadní
změny v provozu školky?
Je to opravdu krátká doba
a navíc školka funguje dobře,
takže není třeba se pouštět do
zásadních změn. Co bych si ale
moc přála do budoucna, aby
bylo zřízení logopedické třídy
či logopedické pracovny a pracovny pro učitelky, o což „bojovala“ i má předchůdkyně. Děti
se v současné době potýkají
s mnoha vadami řeči a je třeba
jim pomáhat co nejdříve. A když
jsou logopedická pracoviště ve
školkách, odpadá rodičům velká starost s dojížděním mimo
obec a oni budou mít i více času
pro děti doma. Samozřejmě
všechno, co by se dalo ve školce navíc zbudovat, bude záležet
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na financích. Jsem optimistka
a věřím, že se podaří získat dotaci a k přístavbě školy dojde, což
bude další krok k vylepšení zázemí pro děti i zaměstnance. V hlavě se mi ještě honí pár menších
úprav ve výchovně-vzdělávacím
procesu dětí.
Jak vidíte dnešní generaci
školkovských dětí?
Většina z nich má až neuvěřitelné znalosti, což je určitě i tím,
že kolem mají tolik informací ze
všech stran. Ale také vidím nebezpečí, kdy jsou často vystavovány až agresivitě z různých
moderních informačních technologií. I proto bych je držela
dál od vlivu mobilních telefonů,
počítačů, televize. Například
čtení knih jim může dát zase
zcela něco jiného a zásadního.
Navíc jsou to chvilky strávené
s rodiči, prarodiči, které jsou tolik důležité. A za to bych se moc
přimlouvala.
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Máte naplánovány některé
akce, na které byste chtěla pozvat nejen rodiče dětí?
Začátkem prosince jsme
měli vánoční zpívání na zahradě za doprovodu kláves. Tady
bych chtěla poděkovat našemu
sponzorovi Zednictví Zbyněk
Rožnovský Halenkovice, díky
kterému jsme klávesy zakoupili. I na další období plánujeme
setkávání v prostorách zahrady
a vždy s nějakým tematickým
programem. Všechno bude
možné najít ve vývěskách ve
školce, obci nebo internetových
stránkách mateřské školy i obce.
A co Vaše osobní koníčky?
Zbývá Vám na ně čas?
Teď to bylo samozřejmě trochu obtížnější, abych si jej našla.
Jinak ráda hraji na klavír, mám
v oblibě plážový volejbal, nu
a samozřejmě na prvním místě
je to má rodina, s níž vyrážíme
na turistické túry a cyklovýlety.
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Za pár dnů budeme slavit
Vánoce. Co pro Vás tyto svátky
znamenají?
Znamenají pro mě období
strávené s rodinou, které je naplněné pohodou, klidem a láskou.
Nejvíce mám na Vánocích ráda
rozzářená očka nejenom mých
dětí z vánočních dárků.
Proto přeji všem čtenářům
i obyvatelům Babic poklidné vánoční svátky a hodně úspěchů
a hlavně zdraví v roce 2019!
Závěrem bych chtěla poděkovat za skvělou spolupráci mým
kolegyním, paní Maňáskové
a paní starostce i obci, díky kterým je můj začátek snadnější.
Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám nejen pěkné prožití
vánočních svátků, ale hlavně, ať
babická školka je pro vás tou,
která Vám přiroste k srdci.
Marie Dostálková
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SPOLKY
KLUB DŮCHODCŮ
Že babický klub důchodců nezahálí a je neustále činný, to už asi nikoho nepřekvapí. V listopadu se jeho členové opět setkali s cestovatelkou Hankou Kolaříkovou. Tentokrát to bylo
povídání o cestování po Mongolsku. Prosinec již

tradičně patřil předvánočnímu
posezení. Hostem byly členky
Klubu důchodců z Moravského
Písku, o příjemnou hudební kulisu akce se postarali místní muzikanti s kytarami.

Rekonstrukce naší sokolské posilovny
Na začátku tohoto roku jsme si dali předsevzetí vylepšit prostory naší sokolské posilovny,
která se nachází v budově FC Babice. Již téměř
osm let se snažíme rok co rok o postupnou obměnu cvičebních strojů a cvičebního nářadí, což
se nám již podařilo, ale prostorám, kde cvičíme,
scházela celková rekonstrukce. Na přelomu července a srpna jsme svolali sokolskou brigádu,
které se účastnili téměř všichni cvičenci. Společnými silami byla opravena elektroinstalace
včetně zakoupení nových světel, vnitřní omítka,
výmalba a byla položena profesionální zátěžová
fitness podlaha. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem cvičencům, kteří ve svém volném

čase pomohli prostory zrekonstruovat a obci za
pomoc s financováním fitness podlahy.
Ing. David Šurmánek, MBA
Starosta TJ Sokol Babice

Nový školní rok v dětském folklorním souboru Kalinka
S novým školním rokem
2018/19 pokračuje také činnost Kalinky. Ve třech dětských
skupinkách se pravidelně jedenkrát týdně schází přibližně 50 dětí převážně z Babic,
Zima/2018

dívčí sbor má v současné době
11 členek. Školní rok jsme zahájili krátkým vystoupením
a prezentací na dnu spolků.
Následovala tradiční účast na
Slavnostech vína v Uherském
Babický zpravodaj

Hradišti, kde se
dětské skupinky zapojily do
průvodu a dívčí
sbor zazpíval v programu mikroregionu Staroměstsko pod
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Starou radnicí. Od října probíhají pravidelné zkoušky všech
dětských skupinek, na kterých
pilně nacvičujeme program na
vystoupení, která nás čekají do
konce roku. V sobotu 1. prosince vystoupily všechny skupinky i dívčí sbor na Mikulášském
jarmarku na Mýtince a nyní se
již připravujeme na předvánoční vinšování, které se uskuteční 23.12. Více veřejných
vystoupení měla děvčata z dívčího sborku. V neděli 30. září
se spolu s Kalinou představila
na Michalských slavnostech ve
Starém Městě, 28. října svým
zpěvem doprovodila pietní akt
u příležitosti 100. výročí zalo-

žení Československé republiky, v pátek 7. prosince svým
zpěvem zpříjemní předvánoční čas občanům Kudlovic na
besedě pro důchodce. V úterý
18. prosince v KD v Babicích
naše děvčata zazpívají v úvodu

vánočního koncertu Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Poslední akcí celé Kalinky
bude předvánoční vinšování
na Mýtince v neděli 23. prosince v 17 hodin, na které všechny
občany srdečně zveme.

Zpráva o činnosti Místní skupiny při MRS p. s.
Uh. Hradiště za rok 2018
Uteklo to opět jako voda v řece Moravě a máme
tu předvánoční čas, který je pro většinu z nás časem shánění dárků, stromečku, kapra na vánoční
stůl, ale také časem rodinné pohody a odpočinku.
Ti, kteří se o rybaření nebo dění kolem naší obce
zajímají, jistě ví, že pro naši skupinu sezóna nikdy
nekončí. Dovolte nám proto, abychom v pár řádcích shrnuli naši činnost za uplynulý rok.
Začínáme jako obvykle v lednu, kdy musíme
na naší klubovně uskutečnit výběr sumářů a povolenek a následně také výdej nových. Ač se to
mnohým nezdá, počet příznivců Petrova cechu
je od roku vyšší a vyšší a naším úkolem je výběr
a výdej co nejvíce zefektivnit, což si myslíme, že
se nám daří, i s nadstandardní spoluprací s pobočným spolkem v Uh. Hradišti.
Po výdeji povolenek začal tříměsíční kroužek
Mladý rybář, ve kterém se pod vedením Jaroslava Šustala účastníci naučili základní pravidla rybaření, rybářského práva, ale také spoustu věcí
o přírodě kolem nás. Veškeré jejich nabyté znalosti následně prověřily závěrečné zkoušky. S podporou obce jsme pro ně pak připravili ukončení
na revíru Babice 2, kde si mohly děti zarybařit,
opéct špekáček a konečně vytáhnout z vody i něstrana 18

jakou tu šupinu. Letos na ně dohlížel kromě členů
místního výboru také vodník, který dětem odemkl
vodu, lákal ryby a rozdával sladkosti. V příštím roce
se účastníci kurzu mohou těšit na nový projektor
na klubovně a hlavně na zcela novou učebnici,
díky které budou tyto kroužky, co se týče výuky,
sjednoceny.
Začátek června patří vždy dětem, tak jsme ani
my nelenili a uspořádali 9. ročník Dětských rybářských závodů, kterých se účastnilo na 40 dětí, nad
kterými bedlivě dohlíželi členové místní skupiny
a především rodiče. I přes mírnou nepřízeň počasí se na břehu ukázaly dvě desítky ryb, tak pevně
doufáme, že se bude mladým rybářům dařit v podobném duchu i do budoucna.
V polovině června se konala naše pomyslná
třešnička na dortu v podobě dvoudenních rybářských závodů na revírech Babice I. a Babice II. Jak
asi víte, za ty roky se nám podařilo získat výjimku
ze zákona, aby závodníci mohli lovit NON – STOP
a snažíme se v podobném duchu pokračovat
i nadále. Jsme nesmírně rádi, že se postupem času
stávají závody také kulturní akcí, na kterou se rádi
vracejí i „nerybáři“. Sešla se téměř stovka závodníků, tak bylo o ryby, zábavu a adrenalin do poslední
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chvíle postaráno. Ještě než proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků, měli jsme tu čest poblahopřát
našemu čestnému členu panu Valůchovi k životnímu jubileu 90. let, ale také k tomu, že už je členem neuvěřitelných 71 let.
Abyste si nemysleli, že ve chvílích volna sedíme
jen u vody, mohli jste nás v červenci potkat v bufetu na akci Večer na dvorku nebo také v říjnu na
hodové zábavě.
Podzim se točí každoročně kolem výlovů a zarybňování našich revírů.
Podrobnější informace o naší činnosti naleznete na http://www.rybariuhbabice.estranky.cz/
nebo na našem facebooku Rybáři Babice.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům Petrova cechu, Obci Babice, p. s. Uherské Hradiště, všem partnerům a sponzorům za

podporu v tomto i následujících letech a zároveň
přejeme klidné prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
Za MS Babice David Katrňák

Hodová chasa v roce 2018
Jak už to tak bylo i v předešlých letech, hodová chasa
v průběhu letošního roku 2018
uspořádala dvě události – krojový ples a hody.
Krojový ples, který byl
již 8. v pořadí, se uskutečnil
17. února v Kulturním domě
v Babicích. Byly tak završeny
několikatýdenní přípravy, kdy
chasa domlouvala tanečníky
z cizích obcí, sháněla tombolu,
připravovala bufet a chystala veškeré náležitosti spojené
s organizací plesu. Ten se dle
Zima/2018

ohlasů a pocitů krojovaných
náramně povedl – však Moravskou besedu, kterou DH Ištvánci nejen že odehráli, ale také
odzpívali, společně s babickým
kolečkem zatančil rekordní počet hostujících koleček! Barevnou paletu rozmanitých krojů
tak doplnili hosté z Dambořic,
Hovoran, Bukovan, Kyjova, Ostrožské Lhoty a Kudlovic. Po celou dobu v horním patře vyhrávala a hosty bavila CM Ohnica.
Co se týče hodů, ty proběhly 20. a 21. října, tedy v nejzazBabický zpravodaj

ším možném datu, jenž třetí
říjnová neděle nabízí. Hodová
chasa, která mezi sebou přivítala několik nových členů, se
od konce srpna každé nedělní
dopoledne pravidelně scházela, aby nacvičovala hodové
tanečky a písničky. Až na nedělní zimu se hody povedly jak
z hlediska počasí, tak z hlediska organizace. Taneční pásmo
odtančilo za doprovodu CM
Cifra 18 tanečních párů a standardně všeobecné pohodě
a atmosféře průvodu a zábavy
strana 19

vydatně napomáhala DH Stříbrňanka.
Vedle zmíněných dvou událostí se hodová chasa prezentovala na recipročních krojových plesech v Dambořicích,
Hovoranech a Kudlovicích.
Navíc také zatančila na plesech
v Boršicích u Blatnice a Hluku. Dále se aktivně zúčastnila
Dnu spolků (1. září), průvodu

na Slavnostech vína (8. září)
a pietního aktu ke 100. výročí
vzniku ČSR a zasazení Lípy Svobody (28. října).
Na závěr by chtěla babická
chasa velmi poděkovat obci
Babice za finanční příspěvek
usnadňující organizaci krojového plesu a spoluorganizaci
hodů a také srdečně pozvat
všechny občany domácí i přes-

polní na 9. krojový ples, který se
uskuteční 23. února standardně
v prostorách babického Kulturního domu. K tanci a poslechu
bude hrát DH Straňanka a CM
Lintava, Chasa s hosty předtančí Českou besedu.
Těšíme se na Vás a zároveň
přejeme krásně prožité vánoční svátky a úspěšný, poklidný
a pohodový vstup do roku 2019.

O babických holubářích
O babických holubářích jsem si povídala
s Vladimírem Čevelou z Ceronů. Správný název
této organizace zní Českomoravský spolek chovatelů poštovních holubů – pobočný spolek Babice. Spolek má čtrnáct členů z osmi obcí, kterými jsou Babice, Kudlovice, Huštěnovice, Sušice,
Traplice, Jalubí, Modrá a Staré Město. Předsedou
je od tohoto roku Josef Hastík ze Sušic, předtím
zastával tuto funkci deset let Vladimír Čevela.
Holubářský rok má zaveden přesný řád. V lednu a prosinci se konají výstavy, únor patří preventivní léčbě chovů a vakcinaci a od 1. března
začíná páření a odchov prvních holoubat, která
se už nasazují k závodům toho roku. Od 22. - 24.
dubna začíná závodní sezóna dospělých holubů, a to je stanoveno šestnáct termínů, které se
rovnají dvaceti závodům (4x se koná dvojzávod).
Tratě dvojzávodu jsou krátká trať + maratón:
Plzeň 300 km – Koblenz 730 km
Eisenah 560 km – Eindhoven 920 km
Plzeň 300 km – Duisburg 802 km
Schweinfurt 527 km - Oostende 1040 km, zde
jsou vypouštěni holubi v sobotu
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v 9:00-10:00 hodin, přílet špičky holubů je
v neděli dopoledne, výjimečně v sobotu kolem
20:00-21:00 hodin, cca 20% přiletí někdy i v pondělí. Vzdálenost do holubníku například V. Čevele v Babicích z Plzně, což je 300 km, doletí za tři
hodiny, neboť jejich rychlost může být až 120 km
za hodinu.
31. července končí holubářská sezóna. Pak se
cvičí holoubata. Při dalším vyprávění nám Vladimír Čevela řekl, že on se o holuby začal zajímat
ve svých deseti letech a od roku 1961 se zaměřil
na ty poštovní. V současné době jsou on a Josef
Gajdoš uznávanými posuzovateli = rozhodčími,
a to na úrovni České republiky. Takovýchto rozhodčích je u nás jenom třicet. Vladimír Čevela byl
delegován i na středoevropskou výstavu, která
proběhla letos ve dnech 26. – 27. ledna v Trenčíně.
A ještě něco z dřívější historie babických holubářů. Mezi zakládající členy kolem roku 1948 patřil František Vojtěšek (bývalý předseda Místního
národního výboru v Babicích), Josef Gablas (bydlel za Lužů), pan Kristek, Jindřich Huťka (Sušicko),
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Jan Frýbort a František Fusek (oba Chaloupky).
Holubi se až do roku 1952 posílali na závody vlakem. Pak bylo pořízeno auto (nyní je to kamión
Mercedes). Tento zastavuje v určený čas u vlakového nádraží v Huštěnovicích, kam holubáři
přivezou holuby, jež jsou odváženi na místa, odkud mají letět domů. Každý soutěžící holub má
svůj čip. Takže moderní technologie se používají
i v tomto oboru.
O poštovních holubech a jejich výjimečné
schopnosti najít tu správnou cestu domů by se
dalo povídat opravdu dlouho. A určitě bychom

se dozvěděli další zajímavosti a historky ze života těchto zdánlivě obyčejných ptáků. Samozřejmě i příběhy chovatelů, kteří do tohoto koníčka
dávají nemálo času i finančních prostředků. Ale
jak říká Vladimír Čevela: „Člověka to udržuje stále
v jakémsi režimu, protože o holuby se musí starat
každodenně, a to nejen fyzicky, ale i přemýšlet,
jak je udržet na co nejlepší úrovni.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme babickým
holubářům dobré výsledky v soutěžích a ať jejich
holubi najdou vždycky cestu domů.
Marie Dostálková

PROVONĚNÁ KRÁJANKA
Přestože
předvánočních
programů a pořadů je kolem
nás jaksi moc, ten, který pořádali babičtí zahrádkáři, si rovněž našel své příznivce a návštěvníky. A nebylo jich málo.
Lidé přišli, aby si mohli posedět v příjemném prostředí
Krájanky, povykládat, ale také
obdivovat výstavu vánočních
dekorací. Její aranžérkou byla
opět Gabriela Janečková, která měla z čeho vybírat, neboť
adventních věnců, vánočních
svícnů, ozdob a různých dekorací se sešlo opravdu hodně
a zahrádkáři i touto cestou děkují všem, kteří věci na výstavu
přinesli. Líbily se tradiční věci,
ale i ty zcela moderní. Poděkování si rovněž zaslouží ženy
z babického Klubu důchodců. Ochotně napekly vánoční
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cukroví a vánočku, a to podle
receptů svých maminek či babiček. A abychom byli adresní,
tak pekly: Marie Kročová, Marta
Babáčková, Jarmila Viceníková,
Anna Čevelová, Marie Dyňková, Marie Koudelníčková, Anna
Macháčková. Několik druhů
přinesly také členky babické
zahrádkářské organizace: Marie Dostálková, Alena Holubová, Pavlína Janečková, Alena
Machučová, Věra Rosíková.
Přispěla také členka Baně Anička Bitomská a rovněž žákyně
osmé třídy babické základní
školy Veronika Batůšková, která upekla kváskový chléb.
Krájanka voněla cukrovím,
svařeným vínem a zněla hudbou, protože celé nedělní odpoledne (2. prosince) zde hrála
cimbálová muzika, jejíž písnič-
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ky si s ní rádi zanotovali také
návštěvníci.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří chodí na akce,
které během roku pořádáme.
Velké poděkování patří obci Babice. Bez její podpory bychom
nemohli Krájanku opravit a udržovat tak jako doposud.
Všem vám přejeme Vánoce
plné klidných chvil a v novém
roce všechno dobré. A také
dobrou úrodu na zahrádkách
a polích.
Babičtí zahrádkáři
P.S.: A plánujete-li nějakou
změnu pro příští rok, jednou
z nich může být i to, že se stanete členem Českého svazu zahrádkářů – samozřejmě v Babicích. Rádi nové členy přivítáme
v našich řadách.
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SPORT A KULTURA
Turnaj dvojic v nohejbale
Tradiční podzimní turnaj se uskutečnil
13. 10. 2018 na tenisových kurtech za účasti 9ti
týmů. Na říjen neobvykle krásné počasí jen podtrhlo pohodovou atmosféru vyrovnaného turnaje.
Z prvního místa se radoval Karel Bělíček a Ondřej Grebeníček, kteří sesadili loňské mistry Tomáše Lajzu a Jindru Trvaje. Ti se museli letos smířit

se druhým místem. Na třetím místě se umístil
Jaroslav Vranka s Tomášem Látalem. Děkujeme
sportovní komisi obce Babice za finanční podporu všech letošních nohejbalových turnajů a také
správcům tenisových kurtů, za darování putovního poháru vítězi.
Kristýna Mlčáková

Cvičení nejen pro ženy
Od dubna probíhá v tělocvičně babické základní školy
rekondiční cvičení pod odborným vedením Aleny Filové
Zedníčkové. Cvičení je určeno,
jak říká paní cvičitelka, všem
zdravým i nemocným. Využívají se pomůcky jako napří-

klad gymnastické a masážní
míče, používá se uvolňovací
technika, spousta relaxačních
cviků.
Přijďte vyzkoušet. A to každé
pondělí od 18:00 hodin. Lekce
trvá jednu hodinu a její cena
je 50 Kč, při nákupu perma-

nentky (deseti vstupů) je cena
40 Kč. Pokud se rozhodnete
toto cvičení vyzkoušet, vezměte si vhodnou obuv do tělocvičny a karimatku.
Cvičení podpořila obec, která platí nájem tělocvičny, za což
účastníci děkují.

Sucho na babických polích škodu nenadělá...
......říkával můj tatínek. Ale to mě říkával před
50 roky, když jsem byl předsedou družstva v Traplicích a pak agronomem v Babicích. Pamatuju si
také suchý rok 1947, kdy jsem přeskakoval Moravu v Jezerách, to jsme jeli pro seno za řekou. Žebstrana 22

řiňák se ani moc nenamočil.
O letošních vláhových poměrech vím, že v současnosti (to je do půli listopadu) chybí proti dlouhodobému průměru katastru podniku Pomoraví
téměř 150 mm srážek, to jsou srážky tří měsíců
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v době vegetace. O dopadech letošního nedostatku vláhy jsem debatoval s ředitelem Pomoraví
Babice, a.s. Tomášem Hlaváčkem.
FM:
Pane řediteli, jak se dají porovnat výnosy na
polích katastru Babice s výnosy na pozemcích
v Kudlovicích a Traplicích?
TH:
Výnosy na babických polích podél řeky Moravy jsou výrazně lepší především u ozimé pšenice
až o 1,5 t z ha, především díky vyšší bonitě půdy
a vyšší hladině spodní vody. Výnosy na lehčích
půdách a výsušných stanovištích v katastrech
Kudlovic a Traplic byly velmi špatné při letošní
sklizni.

FM:
Řada zemědělských podniků zvažuje redukci
živočišné výroby vzhledem k výnosům krmných
plodin, jak to vypadá v Babicích?
TH:
Máme prozatím dostatek krmiva a pomohli
jsme i podnikům, kterým krmivo chybí. Naše živočišná výroba se nebude výrazně snižovat, dojde
pouze k úpravě struktury kategorií skotu.
FM:
Má podnik do budoucna dostatek pracovníků?
TH:
Stav pracovníků je stabilizován a případný odchod do důchodu se nám daří průběžně řešit.

FM:
Jaký vliv mají kvalitní stroje, především nářadí
na zpracování půdy a na udržení vláhy?

FM:
Je v dohledné době plánovaná nějaká významná změna v koncepci podniku ?

TH:
Strojový park odpovídá našim potřebám, ale
hlavně se snažíme snížit počet pracovních operací na polích tak, aby ztráta výparem vody z půdy
při jejím zpracování byla co nejmenší. Výrazný
vliv na zasakování srážkové vody má prohlubování ornice podrýváky, ročně takto zpracováváme necelých 20% výměry orné půdy, protože
tato pracovní operace je velmi energeticky a časově náročná.
Obecně hospodaření s vodou bude nejen
do budoucna, ale již nyní je zcela prioritní záležitostí. To není fráze, ale čistý fakt. Zpracované
modely vývoje podnebí a s tím spojeným poklesem dešťových srážek nebo naopak výskytem
přívalových dešťů nám dokazují, že se nejedná v žádném případě o pozvolný přechod, ale
o velmi razantní změny, kterým se musíme nutně
přizpůsobit. A je takový náš český alibismus bojovat proti plýtvání s vodou a na druhé straně si
soukromé bazény napouštět pitnou vodou……
tím chci říct, že pokud nezačneme šetřit vodou
v první řadě každý z nás sám za sebe, tak nás nedonutí ani obecní vyhlášky ani zákony, ale jedině
až ta skutečnost, že voda nám z toho kohoutku
nepoteče.

TH:
Snažíme se dosáhnout ekonomické stability
podniku a zaměřujeme naši pozornost k ochraně
životního prostředí ve vztahu k četnosti a nutnosti
aplikace pesticidů, vysévání meziplodin, dodržování protierozních opatření a celkově postup ke
svěřené půdě dle podmínek řádného hospodáře.
S dovolením bych použil oblíbený citát, který jsem
nechal zavěsit ve vestibulu naší administrativní budovy, aby si jej každý mohl přečíst a pochopil moji
filosofii a náš přístup k půdě: „Učte své děti, že půda
pod jejich nohama je popel našich předků. Učte je
tomu, čemu jsme naše potomky učili my – země je
naší matkou a cokoliv co potká zemi, zakrátko potká i její děti. Když lidé plivají na zem, tak plivají sami
na sebe“ (úryvek z dopisu náčelníka Seattla, který
v r. 1855 zaslal americkému prezidentovi).
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FM:
Závěrem bych chtěl poděkovat Tomáši Hlaváčkovi za čas, který věnoval mým otázkám. Jsem rád,
že sdělil informace o podniku, jehož práci většina
obyvatel denně sleduje a zajímá je to. V neposlední řadě i mne odpovědi zaujaly, protože již od poloviny letošního roku nejsem členem dozorčí rady
a informace o stavu polí, stájí i o ostatních aktivitách jsem si rád vyslechl.
Ing. František Maňásek

Babický zpravodaj

strana 23

Dědek babický
Nejspíš si říkáte, do čeho
budu rýpat tentokrát. Né, že by
ně nic nenapadalo. Ale je konec
roku. Měl by to byt čas smířlivos-

ti, pokoja a klidu. Mojim přáním
je, aby v tomto duchu žila celá
naša dědina. Každý víme, jak by
sa k nám měli chovat druzí – tož

zkusme, pro začátek, začat sami
u sebe. A všeckým nám vinšuju:
štěstí, zdraví, pokoj svatý.
Dědek babický

PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH leden-červen 2019
1. 1.
2. – 17. 1.
3. 1.
5. 1.

Novoroční setkání Na Mýtince
Velká burza knih - KD
Klub důchodců - KD
Tříkrálová sbírka

7. 2.
Klub důchodců - KD
9. 2.
Ples SRPŠ - KD
23. 2.
Krojový ples - KD
28. 2.
Klub důchodců - KD
25. 2. – 1. 3. Prázdninové hraní v knihovně s
výletem
7. 3.
29. 3.

Beseda s důchodci - KD
Noc s Andersenem - knihovna

2. 4.
4. 4.
27. 4.
30. 4.

Jarní tvořivé dílničky - KD
Klub důchodců - KD
Otevírání cyklostezek - Na Mýtince
Stavění máje

2. 5.
12. 5.
25. 5.

Klub důchodců - KD
Den matek - KD
Dětský den

1. 6.

Zájezd za poznáním - Středověký
Krakov
Vystoupení Kalinky
Klub důchodců - Na Mýtince

2. 6.
6. 6.

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE
V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu
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Z FARNOSTI
Rozhovor s novým správcem farnosti
BZ (Babický zpravodaj): Mohl
byste, prosím, říci několik slov
o sobě?
Jmenuji se Tomáš Káňa, pocházím z Valašska, od roku 2001
jsem knězem, a to církve římskokatolické.
BZ: Každý asi máme nějak
v životě uspořádány hodnoty,
které jsou pro nás těmi důležitými. Jaké byste vyjmenoval ty, které jsou Vašemu srdci nejblíže?
Bůh a jeho zjevené pravdy.
Pravda jako taková (i když to
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v praxi často s sebou nese bolest a oběť). Přátelství bez falše.
Upřímnost. Podstata či struktura věcí. Jasnost a stručnost vyjádření.
BZ: Měl jste možnost, kvůli duchovnímu povolání, podrobněji
poznat již několik míst. Pro hodně z nás je jaksi nepředstavitelné
se v životě přestěhovat byť jen
jednou. Jak se vyrovnáváte s tím,
že musíte začínat od začátku?
Stručně a jasně. Rodina potřebuje zázemí. Domek se zaBabický
ý zpravodaj
p
j

hradou je pro ni domovem.
Stěhovat se je pak pro rodinu
nepředstavitelné i kvůli vícerým sociálním vazbám (školy,
které děti navštěvují, zaměstnání rodičů, lékaři, obchody, zájmové oblasti…). Kněz by měl
být kosmopolita, stále na cestě
(tedy nikdy nezačíná od začátku, od nuly, jde stále dopředu)
a doma má být všude tam, kam
je Pánem povolán.
BZ: Čemu se při své službě
chcete věnovat především?
Zima/2018

Tomu, čemu se věnuji. Pastoraci. Při třech poměrně živých
farnostech a nedostatku času
mnohé věci nechávám dělat
dobrovolníky, za což jim děkuji.
BZ: S čím vším za Vámi lidé
chodí? A kdo vůbec může přijít?
Různě. S pohřby. Se křty.
S buchtami. S láteřením. I s pochvalou. A na otázku, kdo vůbec může přijít, odpovídám
otázkou, kdo by za knězem vůbec přijít nemohl?
BZ: Od letošního školního
roku učíte v Babicích nábožen-

ství. Co byste dětem popřál?
Náboženství nejen v Babicích učím rád. Co bych však
dětem přál, jsou věřící praktikující rodiče (a zodpovědní
křestní kmotři), kteří je nejen
přihlásili na náboženství, ale
také jim dávají dobrý příklad
života z víry. Aby se tak nauka
víry dětí doplňovala i o pravou,
upřímnou, radostnou praxi –
zvláště pomýšlím na nedělní
bohoslužby.
BZ: Máte při svém náročném
povolání čas na nějaké koníčky,
záliby?

Pokud bych si ten čas nehlídal, tak by se při třech svěřených farnostech ten potřebný
čas rekreace rozplynul. A přitom je nutný pro každého z nás,
abychom s novým nadšením
a s čerstvými silami zase dělali to, co je našim úkolem, co si
přeje Pán. Trochu sportuji, mám
rád hory a vodu. Mám radost
z toho, když se podaří něco, byť
malého, změnit k lepšímu (organizačně, prakticky), ať v kostele či na faře.
BZ: Děkujeme za rozhovor.
Rádo se stalo.

ADVENT
Může znít jako samozřejmost, že je rozdíl mezi
cestou a cílem. Protože cesta bez cíle nedává smysl a do cíle se nelze dostat bez cesty. Nemá smysl
donekonečna obhospodařovat pole, které nedává chléb. A koupit chleba v obchodě a nevědět,
jak pracná je cesta od zasetého zrnka k peci, znamená nepoznat jeho pravou cenu i chuť.
Advent a Vánoce jsou jako cesta a cíl. Přípravy
se zdají nekonečně úmorné, není-li pohled zamě-

řený na cíl, a kdo se zkouší dostat rovnou do cíle,
nepozná jeho pravou cenu i chuť. Je krásné setkávat se o svátcích v nádherně upravených domovech, ale pravý cíl to není. Tím je samotné „setkávat se“ – a to je víc než společný prostor a čas.
Advent je čas ticha a tmy, a kdo jeho cestu přijme, uvidí o Vánocích světlo v očích svých blízkých
a zaslechne hlas jejich srdce. Protože takové Vánoce jsou darem Lásky.

V době vánočních svátků jste
zváni k návštěvě farního kostela
– podívat se na vyřezávaný betlém i vánoční výzdobu, ztišit se
i zamyslet. Kostel bude otevřený takto:
- 24. 12. před půlnoční mší
svatou od 19 hodin
- 25. 12. od 14 do 16 hodin
- 26. 12. od 14 do 16 hodin
(od 15 hodin proběhne setkání dětí u jesliček a zpěv
koled)
- 30. 12. od 14 do 16 hodin
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BABIČTÍ (39)
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.

Profese, která je posláním
Vždycky se těším na konec
června a na výstavu dětských
kreseb s názvem „Výstava na plotě – aby bylo pěkněji na světě,“
která bývá instalována na plotě
mateřské školy (mimochodem,
tento rok byla již pátá). Říkám si,
kolik úsilí je za vznikem každého
obrázku. Samozřejmě snahy jeho
autorů - dětí, ale také těch, jež je
vedou – učitelů. Ono to učitelování není jen přijít do školy či školky a něco tam dětem povyprávět
nebo si s nimi pohrát. Je to zaměstnání, které se
nedá dělat bez lásky a je také velkým posláním.
A právě o tom jsme si vyprávěly s bývalou ředitelkou babické mateřské školy Marií
Maňáskovou, která vzdělávala ty nejmenší děti
celých 41 let, z toho 37 let v Mateřské škole Babice.
Již z toho je vidět, že při volbě povolání se rozhodla správně, což také potvrzuje následujícími slovy:
„Už coby malá jsem si hrávala na učitelku, takže
v deváté třídě bylo pro mne rozhodování snadné
- dala jsem si přihlášku na gymnázium s perspektivou učitelství na 1. stupni ZŠ. Pak do mého plánu
bohužel vstoupily jisté mechanismy osmdesátých
let. Moje třídní mi poradila, že schůdnou cestou
po maturitě by mohla být nástavba pro učitelství mateřské školy na střední pedagogické škole
v Přerově. Po jejím absolvování jsem nastoupila
do Mateřské školy Pod Svahy v Uherském Hradišti.
A po mateřské dovolené pak do MŠ Babice.
Asi je dost lidí, co by nechtělo pracovat
v místě bydliště, protože se cítí třeba stále
v jednom prostředí. A jak to bylo u Vás?
Neměla jsem s tím vůbec problém. Naopak.
Protože z Babic pocházím, znám tady prakticky
každého, což je výhoda. Za dobu mé práce jsem
strana 28

navíc poznala několik generací
dětí, které školkou prošly, a bylo
zajímavé sledovat, jak se v rodině
opakují genetické rysy - a to nejen
fyzická podoba. Nu dalším důvodem, proč mně nevadilo pracovat
tam, kde bydlím, bylo, že Babice
mám prostě ráda a je mně tady
dobře.
Možná to pro mě bylo i takové
trochu symbolické, začít v budově, kde kdysi řediteloval (to zde
byla národní škola) pan řídící Jan
Přecechtěl pocházející z rodiny, do které jsem se
přivdala. Babická školka je zvláštní tím, že je nejstarší obecní budovou a má svůj genius loci, tedy
kouzlo místa, kde se setkává mládí s tím, co nám
zanechali předci. I když by samozřejmě bylo jednodušší řešit různá rozšiřování školky, modernizace
apod., tak jak to časem nároky na předškolní vzdělávání vyžadovaly, v nové budově. O její stavbě se
kdysi uvažovalo.
Před dvaceti šesti roky jste se stala ředitelkou. Za tu dobu se budova školky hodně změnila. Jaké rekonstrukce byly nejzásadnější?
Za padesát dva let od doby, kdy byla školka dána
do provozu ve stávající budově, jich bylo opravdu
moc. Prakticky bylo zrekonstruováno všechno. Jen
z doby mého ředitelování vzpomenu ty zásadní
opravy, mezi které patřila například nová okna,
střecha, elektrorozvody, rekonstrukce topení, nová
fasáda… Hodně nás potrápilo provedení izolace
zdiva, protože je to opravdu starý dům a jeho stěny
trpěly vlhkostí. Velkou radost jsme měli také z toho,
že se podařilo zbudovat novou zahradu do dnešní podoby. Proto děkuji obci, že na školku vždycky
myslela a podporuje ji. Bez toho by nevypadala tak,
jak vypadá.
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Tak by se zdálo, že teď už má budova všechno. Ale víme, že tomu tak není. Jaké jsou další
plány, které už budou na Vašich následovnících?
Co velice chybí, je učebna pro logopedii a zázemí pro zaměstnance. Všechno by se mělo vyřešit plánovanou přístavbou školky. Ve stávajících
prostorách bylo třeba vždycky dobře plánovat při
tvorbě vzdělávacího programu, aby děti nebyly
o nic ochuzeny, ale s přibývajícími nároky, kdy navíc budou mít právo být ve školce děti dvouleté,
už kapacita školky stačit opravdu nebude. Tak věřím, že se podaří získat na přístavbu dotaci a školka
bude rozšířena. Velmi by to pomohlo i při inkluzním vzdělávání, které je pro pedagogy hodně náročné. Tady bych připomněla, že ruku v ruce s inkluzí jde také potřeba asistentů. S tím mají učitelky
MŠ Babice zkušenosti, např. už v roce 2008 jsme
měli asistentku pedagoga pro tři děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale všechno je to
o financích na platy.
Je něco, co Vás třeba zásadně ovlivnilo nebo
zaujalo v této profesi?
Bylo toho hodně a vždycky jsem byla ráda, když
jsem se mohla i dál vzdělávat, protože to člověka poposune a ukáže další odborné možnosti.

Zima/2018

Tak tomu bylo třeba, když jsem absolvovala čtyři
semestry studia zaměřeného na školský management anebo řadu různých kurzů a školení. Hodně
mě například „oslovila“ desetidenní odborná stáž
v Norsku v roce 1997. Z Česka nás tam bylo asi
čtyřicet pedagogů a každý den jsme měli možnost porovnávat jejich předškolní vzdělávání s naším. Moc mě zaujalo například to, že tam nebyla
na děti učitelka nikdy ve třídě sama, což je u nás
jiné. Vždyť naše republika má nejvyšší počet dětí
ve třídě MŠ na jednoho pedagoga, a to v celosvětovém měřítku. Druhým takovým mezníkem byla
účast na letní škole s názvem „Začít spolu“. Během
ní jsme poznali nové metody a postupy k rozvíjení předškolních děti a k jejich přípravě nejen na
školu, ale na celý budoucí život. A také to, jak je
třeba k dětem citlivě přistupovat, neboť školka je
vlastně první vzdělávací institucí, do které vstupují. Tady mají možnost prvního srovnání s ostatními dětmi, tady je to něco jiného než doma. Jinak
mě snad každý den něco při mé práci ovlivňovalo
a také formovalo. Vždyť s dětmi to je vždycky jiné
a vždycky jinak překvapující a krásné. Významným
profesním vzorem pro mě byla také paní Stanislava
Maňásková, od které jsem v roce 1992 funkci ředitelky MŠ Babice přebírala.
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Určitě byly ale také věci, které se změnit nedařilo ani při sebevětším úsilí.
Co asi trápí většinu ředitelů na jakékoliv škole, je
velká administrativa. Vždyť osmdesát procent mé
práce ředitelky jsem musela věnovat právě jí. Když
se tak člověk nad tím zamyslí, vyjde i jakýsi ukazatel, že narůstající podíl administrativní náročnosti
vede k tomu, že o ředitelská místa je v současnosti
málo zájemců. Také společenský vývoj přinesl velké změny v rodinném životě a MŠ vždy tyto změny
zachycuje ve školském systému jako první. Rodiče
jsou dnes více pracovně vytíženi a mění se i výchova. Velký vliv má i na předškolní děti digitální svět.
Děti mají dnes více poznatků, ale například s masovým nástupem videí před asi dvaceti lety se výrazně zhoršila výslovnost a bohatost řeči dětí. Rodiče
dnes spíše čekají, že to vyřeší MŠ. Ale už sám pojem
„mateřská řeč“ vyjadřuje podstatu, že nejdůležitější je výchova řeči v rodině. Trochu se také vytratila dříve častější ochota podílet se na organizování
např. dětského karnevalu. Pomoc většinou přichází
jen od stejných rodičů, kterým i tímto ještě jednou
děkuji a věřím, že i nadále se vždy najde někdo, kdo
pomůže.

To mohu říct bez rozmýšlení. Mé kolegyně. Bez
nich by to nešlo. Moc jim všem děkuji za jejich obětavou práci a to, že do ní dávaly a dávají tolik energie. A to ať se jedná o paní učitelky nebo správní
zaměstnankyně. Jistotou samozřejmě pro mě je má
rodina, která pro mě měla velké pochopení a to je
pak velká podpora.
Takže co teď s tou velkou životní změnou?
Vůbec se nebojím důchodcovského času.
Naopak. Těším se na každý den a na to, že budu
moct dávat svůj čas a pomoc hlavně rodině. Vždyť
čtyři vnoučátka budou vyplněním „volných“ chvil
… a vlastně z učitelské role nevypadnu. Také mám
ráda práci na zahrádce, kde je stále co dělat. Těším
se i na dalšího koníčka – kreslení a malování. Tak
vlastně, jen abych na to všechno měla čas.
A vzkaz na závěr?
Blíží se Vánoce. Čas, kdy si jsme všichni jaksi trochu blíž. Moc bych nám všem přála, aby to vánoční
kouzlo blízkosti zůstalo napořád …

Děkujeme za rozhovor a ještě jednou děkujeme
Marii Maňáskové za to, že svou práci brala jako poA co bylo naopak takovou příjemnou jisto- slání a přejeme všechno dobré.
Marie Dostálková
tou?
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STALO SE
30. 11. 2018 Setkání spolků
I v letošním roce pozvala paní starostka
nové zastupitele, zástupce spolků, zájmových
sdružení a organizačních složek obce na setkání v kulturním domě. Programem setkání
bylo zhodnocení činnosti a vzájemné spolupráce v letošním roce a plány na rok příští. Paní
starostka poděkovala v závěru setkání všem
zúčastněným a popřála jim mnoho sil a elánu
v jejich činnosti v roce 2019.

1. 12. 2018 Mikulášská nadílka s programem
Mikulášská nadílka se letos přesunula do areálu Muzea Na Mýtince. V příjemném a stylovém
prostředí během odpoledne hrála country kapela „Je nás moc“, kterou střídala vystoupení Kalinky
i Kalinečky, dívčího pěveckého sboru Kalinka
a také vystoupení FS Kalina. Pozvání přijal i pěvecký soubor Šrumec při DDM Napajedla, po
jehož vystoupení se objevil Na Mýtince Mikuláš
s čertem a andělem a nastalo rozdělování dárečků pro děti. Celé odpoledne byly návštěvníkům
akce nabízeny zabíjačkové dobroty, pro děti
buchty a na zahřátí čaj či svařák pro dospělé.
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STALO SE
8. 12. 2018 Historická vánoční Olomouc
Druhou prosincovou sobotu vyrazili zájemci
o historii na další zájezd s dr. Kočím, tentokrát
do Olomouce, arcibiskupského sídla a krajského města. Nejprve jsme se prošli kolem starých
městských hradeb, navštívili dóm sv. Václava,
Arcidiecézní muzeum, a pak jsme pokračovali
kolem Tereziánské zbrojnice, sídla arcibiskupa
a dalších významných památek na Horní náměstí, kde mohli účastníci zájezdu navštívit vánoční
trhy a nasát vánoční atmosféru.
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