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LÉTO
Léto mám rád
a vše co k němu patří:
obilný lán, v něm vlčí mák
i bouřku letní příjmu však.
Drobný deštík co vláhu dává
polím a stromům, kde úroda dozrává,
stromům žňových jablek,
alejí třešní rudých.
Plody voňavých jahod
i malin sladkých.
Cítím z těch dnů léta
vůni křehkého pečiva i chleba,
i vychlazenou láhev piva
k níž zlatý ječmen přispívá.
Veselý dětský smích –
ulice plné radovánek.
Večer teplý tichý vánek
a potom nebe plné hvězd.
Noci jsou krátké a dlouhé dny.
Kéž léto pěkné vydrží!

Čas prázdnin
Červen končí, začlo léto
to je prázdnin pěkný čas.
Užívat si budem tepla,
radost z něho míti zas.
Dva měsíce s kamarády
či s rodiči u vody
do života přibude nám
klid a mnoho pohody.
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Čas se ale bude krátit,
proč tak rychle utíká?
Než se člověk ale nadá
zas do školy pospíchá.
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USNESENÍ č. 23/2014
z jednání zastupitelstva obce ze dne 14. 5. 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, 5, 7, 8
II. S c h v a l u j e:
1. Pronájem části pozemku p. č. 773/1 panu Ladislavovi Ciranovi za cenu 500Kč/rok
2. Rozpočtové opatření č. 1

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.
K o n t r o l n í m u v ý b o r u:
1. Předložit hodnocení stavu odběru vody a el.
energie FC Babice

Kompostování – po obci je rozmístěno pět
kontejnerů kam můžete ukládat rostlinný odpad:
u Krájanky, šatny FC, Chalůpky u Urbánkového,
Jediné oficiální webové stránky obce Babice na- Dolní Cerony, Nádražní ulice.
jdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky stránek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat
U pošty je umístěn kontejner, kam je možné
si odběr aktuálních zpráv – důležité informace, hlá- odkládat staré oblečení, bytový textil, hračky.
šení rozhlasu či pozvánky na akce. Budete tak tyto
zprávy dostávat přímo do svého mobilu.
Svoz plastů – první středa v měsíci: 2. 7., 6. 8.,
3. 9. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněŽádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního né. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svohřbitova v době pohřbu – zejména v době odjezdu zu připravit brzo ráno, protože svoz začíná již
smutečního vozu od hřbitovní kaple, aby přispěli v 7:00hod.
k pietě této chvíle, nepředjížděli, případně vyčkali
Žádáme občany, aby větší množství plastů
odjezdu smutečního vozu. Děkujeme.
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu je
520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je to částSběr exponátů do Vesnického muzea bude proka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby nad bíhat každé první pondělí v měsíci a to od 17 do
70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
18hod. Další sběr tedy proběhne 7. 7., 4. 8., 1. 9.

OÚ informuje

Svoz komunálního odpadu je každý čtvrtek
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
v sudý týden tj. 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 26. 9. 2014
18. 9., 2. 10., 16. 10.

Investiční akce
REVITALIZACE STŘEDU OBCE – obec
podala žádost o dotaci na úpravu středu obce
z Regionálního operačního programu Střední Morava. V rámci této akce by měla být také
opravena místní komunikace Souhrady, úprastrana 2

va okolí křižovatky ve středu obce, vybudování
několika nových parkovacích míst a přemístění
pomníků padlých před Vidrmanovo (tedy o několik metrů dál od stávajícího místa) a úprava
prostranství před hospodou U Jakuba, kolem
kostela, mezi kostelem a Mateřskou školou. Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 6,8mil.
Léto/2014
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Kč. Všechny občany bychom chtěli požádat, aby by měly být ve výši 2 310tis. Kč. Rekonstrukce
v době opravy místní komunikace byli ohledu- proběhne v prázdninových měsících.
plní a shovívaví.

KOMUNIKACE A CHODNÍK ŠKOLNÍ –
obci se na rekonstrukci komunikace podařilo
získat z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši
1mil Kč. Stavbu bude provádět firma Ekostav,
která vyhrála výběrové řízení. Celková náklady

Knihovna
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlásila již šestý ročník projektu na
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka. Do tohoto projektu se opět
naše knihovna zapojila a přibrala i prvňáčky ze ZŠ
v Traplicích. Odměnou za úspěšné
absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní česká
novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze v
běžné knihkupecké síti minimálně
Léto/2014

tři roky koupit. Ve školním roce
2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka Abeceda.
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A kterých akcí se prvňáčci zúčastnili?
- V dubnu proběhla Noc s Andersenem pro ba- V lednu pořádala babická knihovna besedu
bické děti a traplické děti si namalovaly počáteční písmenko svého jména a k tomu předZ pohádky do pohádky. Traplické děti připravily výstavku nejoblíbenějších knih Moje oblíbeměty, začínající stejným písmenkem při besedě
ná kniha.
Malovaná písmenka.
- V únoru Autorské čtení Lenky Rožnovské – - V květnu si traplické děti prohlédly svoji místní
5. února pro 1. tř. ZŠ Traplice, pro 1. tř. ZŠ Babiknihovnu a v rámci Dne matek byly 15. května
ce pro nemoc dětí až 27. března.
slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.
- V březnu se babické děti mohly zapojit do - Slavnostní pasování babických prvňáčků proPrázdninového hraní v knihovně i s výletem do
běhlo v pátek 20. června v Místní knihovně BaZOO Lešná Zlín. Traplické děti navštívily školbice.
ní knihovnu.

Afrika kolem nás
S africkou kulturou
nás ve čtvrtek 24. dubna
seznámil pan Tiote Siaka
Shabba, který se s rodinou
přistěhoval do Babic.

Prázdninový čas – nejlepší doba na čtení
O prázdninách je sice v knihovně omezená
půjčovní doba, ale je to nejlepší čas k četbě knihy. V knihovně si určitě vyberete knihy, které
vás potěší i poučí, zpříjemní chvilky o prázdninách a dovolených.
ý V době prázdnin se prodlužuje půjčovní doba z jednoho na dva měsíce, půjčit
si knihy můžete už teď na
celé prázdniny.

PŮJČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH
(červenec a srpen):
Pondělí: 10:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 – 18:00 hod.
V úterý se nepůjčuje.
Dovolená: 21. – 25. července,
4. – 8. srpna, 11. – 22. září 2014

Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
RYCHTA KRÁSENSKO
Stalo se již tradicí, že žáci 8. ročníku vyjíždějí
v jarních měsících na ekologický pobyt do malebné vesničky Krásensko v oblasti Moravského krasu. Během pětidenního pobytu s názvem Týden
pro trvale udržitelný život se naučí spoustu nového, ale zažijí i spoustu legrace a dobrodružství, nastrana 4

učí se pracovat ve skupinách. Letošní pobyt proběhl
ve dnech 31. 3. – 4. 4. 2014 za účasti sedmnácti dětí
pod vedením paní učitelky Adamíkové a pečlivým
zdravotním dohledem paní učitelky Gablasové.
Co všechno bylo letos na programu?
• Ekodoka
• orientační běh nočním Krásenskem
Léto/2014
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•
•
•
•
•
•
•

vlaječková snídaně
výroba originálních tašek
pečení chleba
simulační hra FishBanks
celodenní exkurze do Rudice a písečného lomu
co je Fair trade
školení, tvorba a obhajoba ekodomů
Pokud vás některý z bodů programu zaujal, podívejte se do fotogalerie. Popřípadě se přijďte podívat do školy, kde jsou vystaveny panely o pobytu
i projekty ekodomů.
Mgr. Soňa Adamíková

NÁVŠTĚVA Z BABIC U ŠTERNBERKA
V pátek 4. dubna k nám přijela vzácná návštěva. Žáci, vyučující a dokonce i pan starosta
z Babic u Šternberka. Je tomu již šest let, co nás
navštívili poprvé, potom jsme my na oplátku navštívili jejich školu a obec a nyní jsme společné
setkání zopakovali. Pro děti byl připraven dopolední program u nás ve škole, potom na dětském
hřišti a po obědě si všechny hosty převzala paní
knihovnice Chodúrová, která byla vlastně iniciátorkou celého setkání, neboť děti pozvala na již
tradiční Noc s Andersenem do místní knihovny.
Mgr. Jitka Škrabalová

ENGLISH BREAKFAST
V rámci výuky anglické konverzace si žáci měli
možnost vyzkoušet, jak se připravuje, jak chutná
a také jak probíhá tradiční anglická snídaně.
Pozvání přijali tři anglicky mluvící cizinci David, Ilja a Martin. Martin (Američan pracující
v Barumu) navštívil během školního roku hodinu
anglické konverzace a ochotně odpovídal na otázky
žáků. Jeho první návštěvu zprostředkovali rodiče
jednoho z žáků. David (Španělsko) a Ilja (Karélie)
Léto/2014

začátkem školního roku velmi významně přispěli
k zajímavému programu Dne evropských jazyků
na naší škole. Jejich přítomnost byla možná díky
centru Akropolis ve Starém městě.
Během přípravy snídaně žáci hostům popisovali, co dělají a odpovídali na jejich dotazy. Uvolněná atmosféra snídaně a přítomnost cizinců
žáky přirozeně přiměla mluvit anglicky. Ti ostýchavější alespoň odpovídali na dotazy a při snídastrana 5
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ni poslouchali živou angličtinu kolem sebe.
O snídani žáci sami napsali:
English Breakfast
V úterý 29. 4. 2014 byla na naší škole anglická
snídaně, kterou pořádali žáci, jenž chodí do anglické konverzace. Vyzkoušeli jsme si, jak připravit
anglickou snídani a povídali jsme si s Iljou a Davidem, kteří tady byli na dni jazyků a s Martinem.
Rozdělili jsme se na skupinky. Každá skupinka
měla na starosti jinou část snídaně. Jedna skupinka
připravovala houby, slaninu. Druhá skupinka toasty, fazole, rajčata, vajíčka. Třetí skupina chystala
stůl a nápoje. Bylo to pro nás velmi zajímavé a také
zároveň poučné.
Eliška Palánková

V úterý 29. 4. 2014 nás ve škole navštívili Ilja
a David, kteří se u nás zúčastnili také pořádaného Dne
jazyků. Pozvání přijal také Martin, se kterým jsme se
setkali už dříve v hodině Anglického jazyka. Důvodem
jejich návštěvy byla anglická snídaně, kterou uspořádali žáci předmětu konverzace z anglického jazyka. Měli
jsme rozdělené úkoly, kdo co připraví, aby byla snídaně kompletní. Někdo dělal slaninu, někdo zase fazole,
jiní chystali zeleninu a další ingredience potřebné na
snídani. Po pečlivém vaření jsme museli přichystat stolování, naložit všem na talíře vydatné jídlo a poté jsme
se do něj mohli s chutí pustit. Při pochutnávání na naší
báječné snídani jsme navazovali konverzaci s hosty
a prožili příjemné odpoledne.
Eva Obdržálková

POUŤOVÝ PŘESPOLNÍ BĚH
Vybraní žáci I. stupně se 9. 5. 2014 zúčastnili pouťového přespolního běhu, který pořádala
ZŠ Halenkovice. Účastníci závodu byli rozděleni
podle věkových kategorií. Každá kategorie měla
různou vzdálenost trasy (od 600m až po 2km),
utíkalo se po trávě i silnici, do kopce i z kopce.
Začátek přespolního běhu odstartovala děvčata z I. tříd. Naší školu reprezentovala Nela
Krsičková, která vybojovala III. místo. Poté
následovali chlapci. I v této kategorii jsme získali medaili za II. místo, díky Tomáši Vávrovi.
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V kategoriích, které následovaly, jsme na další
medaile museli chvíli čekat. II. místo vybojoval
Jakub Rožek ze IV. třídy a III. místo Magdalena
Omelková z V. třídy.
Ostatní žáci, kteří se účastnili závodu, sice
nezískali medaili, ale obsadili další hezká místa.
Po vyhlášení výsledků čekala na účastníky závodu odměna v podobě kolotočů.
Děkujeme všem našim účastníkům závodu
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Eva Bachanová
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DALŠÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ŠKOLY
7. května 2014 se zástupci
páté třídy a druhého stupně
naší školy zúčastnili okresního kola Pythagoriády ve Starém Městě. Svými vědomostmi
a znalostmi se dokázali prosadit
mezi účastníky z ostatních škol

našeho okresu. Nejlépe si vedli
v kategorii pro žáky 5. ročníku,
kde se Magdalena Omelková
s plným počtem bodů dělila
o první místo a Vojtěch Grebeníček o místo třetí (ze 48 účastníků).

V kategorii žáků 7. ročníku
obsadil velmi pěkné dělené páté
místo Jiří Grebík (z 35 žáků).
Děkujeme všem našim zástupcům za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavel Hubáček

VESNICE ROKU
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 zavítala do naší školy
v doprovodu představitelů obce devítičlenná komise složená ze zástupců ministerstva
pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství,
krajského úřadu, svazu měst a obcí, sdružení místních samospráv a starostů obcí. Jejich
návštěva byla součástí hodnotící části soutěže o titul Vesnice roku, do níž se Obec Babice
i v letošním roce přihlásila. Ředitel školy podal našim hostům informace o zdejší škole,
o způsobu výuky, o vybavení školy i o spolupráci se zřizovatelem. Následně proběhla prohlídka nově zrekonstruovaných prostor školy

(tělocvična, školní šatny), ale rovněž ukázky
využití moderní techniky ve výuce, za kterou
patří poděkování Mgr. Miklové.
Část žáků školy předvedla své dovednosti
hostům i v prostorách budoucího muzea Na
Mýtince, kde pod vedením svých vyučujících
malovali „barvami země“, modelovali z keramické hlíny a hráli divadlo. Patří jim velké poděkování za reprezentaci školy, stejně
jako jejich učitelkám Mgr. Eibensteinerové,
Mgr. Schmuttermeierové a Mgr. Vrankové.
Mgr. Pavel Hubáček

BABICKÁ LAŤKA 2014
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se uskutečnila soutěž ve
skoku vysokém Babická laťka 2014. Za účasti
žáků druhého stupně se kluci i holky představili v této netradiční technické disciplíně.
Vítězové jednotlivých kategorií jsou: Martin
Janeček - 7. třída, (135 cm), Andrea Kočen-

Léto/2014

dová - 6. třída, (120 cm), Valča Martinková 9. třída, (130 cm), Ondřej Pozzi - 8. třída,
(150 cm). Děkujeme všem žákům za účast
a sportovní výkony.
Mgr. M. Sečen
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ŠKOLNÍ SOTBALOVÁ LIGA
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 se hrála v Kunovicích
školní softbalová liga. Posledním turnajem tohoto školního roku se našim softbalistům podařilo dosáhnout na stupně vítězů a poprvé si užít
krásné 3. místo.

Naši hráči: Tomáš Jurčík, David Bartoň, Mirek Prokeš, Lucka Pšeničková, Jan Müller, Giacomo Montevecchi, Tomáš Škarek, Štěpán Janeček, Martin Janeček, Matěj Hromeček, Zdeněk
Buřil, Vít Ides. Všem moc gratulujeme.
Mgr. M. Sečen

DEN S MODRÝM MAJÁKEM
Den s modrým majákem
se uskutečnil za slunného dne
23. května 2014 na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti.
Program, kterého se zúčastnili
žáci a učitelé I. stupně byl boha-

tý. Měli jsme možnost vidět přímý zásah složek Integrovaného
záchranného systému - policisty na koních, psovody s policejními psy, snímání otisků prstů.
Domů jsme odjížděli plni no-

vých zážitků a uvědomili jsme
si, jak těžkou práci vykonávají
policisté, hasiči a záchranáři. Za
to jim patří veliké poděkování.
Mgr. Blanka Vranková
a žáci IV. třídy

SVATBA V 6. TŘÍDĚ
Po roce se opět na naší škole konala svatba. Tato
akce probíhá v rámci výuky Občanské a zdravotní
výchovy v 6. ročníku.
Po rozsáhlých přípravách vypukla celá událost
ve čtvrtek 29. května 2014 v 10:00 hodin slavnostním obřadem. Ten se uskutečnil v sále základní
školy. Oddány byly dva svatební páry: Zdeněk Buřil
a Petra Rouzková, Vít Ides a Anastázie Vrzalová. Po
obřadu se svatební hosté spolu s novomanžely přemístili na slavnostní hostinu do školní jídelny.
Celá akce byla velmi vydařená. Velké poděkování patří paní učitelce Danuši Kloudové za veškerou
organizaci, paní Batůškové za nádhernou květinovou výzdobu a paní Palánkové za překrásný a velmi
chutný svatební dort.
Mgr. Martina Horňáková
strana 8
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VÝLET 8. ROČNÍKU
Ve čtvrtek 29. května se osmáci vydali do Olomouce. V lanovém centru PROUD si ověřili odvahu i obratnost na nízkých a středních překážkách, naučili se navzájem jistit, spoléhat jeden na
druhého. Doplňkem k adrenalinu na lanech bylo

utkání v bowlingu ve sportovním centru BEST.
Výlet si „zkulturnili“ prohlídkou historického
centra Olomouce. I když počasí nebylo úplně
ideální, výlet proběhl v pohodě a bez problémů.
Mgr. Soňa Adamíková

VÝLET 6. TŘÍDY
Ve středu 4. června 2014 vyrazili žáci 6. třídy na ta atrakcí v rámci Mezinárodního festivalu filmů
školní výlet do Zlína. Vydali jsme se do Galaxie pro děti a mládež.
- rodinného zábavního centra, kde se všichni doMgr. Martina Horňáková
statečně vyřádili, ať už na skluzavkách, skákacích
atrakcích nebo horolezecké stěně. Navštívili jsme
Muzeum jihovýchodní Moravy - expozici Princip Baťa - Dnes fantazie, zítra skutečnost (bývalé
Obuvnické muzeum) ve 14. budově Baťova institutu, která byla velmi zajímavá. Poté jsme vyjeli
výtahem - Baťovou kanceláří na terasu Zlínského
mrakodrapu - 21.budovy a kochali se výhledem
na celý Zlín. Ještě jsme stihli na náměstí Míru
Den s Českou televizí, kde byla připravena spous-

VÝLET 7. TŘÍDY
Dne 11. 6. 2014 se uskutečnil dlouho očekávaný
cyklovýlet 7. třídy za poznáváním krás a přírody
našeho regionu. Vybaveni přilbami, svačinou, pitím a hlavně touhou najet co nejvíce kilometrů bez
nehod jsme společně s paní učitelkou Eibensteinerovou a Horňákovou vyrazili na trasu Velehrad Salaš. První zastávkou bylo tajemné lapidárium,
umístěné pod velehradskou bazilikou, a výstava
starých hraček. Po občerstvení ve
velehradském autokempu projíždíme obcí Salaš až k památníku padlých, kde se rozhodneme pokračovat
v jízdě směrem na Vlčák až k bývalé
Léto/2014

hájence. I přes neskutečné vedro zde rozděláváme
oheň a opékáme zasloužený oběd. Následující zpáteční cestu ukončujeme návštěvou expozice Živá
voda na Modré, kde se seznamujeme s životem
ve vodě i kolem vody. Myslím, že úsměv na tváři
a najetých 50 kilometrů je důkazem, že sedmáci
jsou třída nejen pohodová, ale i sportovně zdatná.
Mgr. Marta Eibenstienerová
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
1. – 5. třída, Jeseníky 2. 6. 2014 – 6. 6. 2014
První červnový týden strávily děti z prvního
stupně naší školy mimo svá bydliště. Jeli jsme
společně na školu v přírodě do oblasti Šumperska na jihozápadní okraj Jeseníků. Vyrazili jsme
dvěma autobusy se 74 školáky a 6 dospělými
pedagogy v pondělí ráno do Zoologické zahrady v Olomouci. Kromě poznávání různých
druhů zvířat si děti užily skotačení v lanovém
centru Lanáček. Po příjezdu na hotel Václavov
u Oskavy jsme vybalili věci, navečeřeli se a šli
poprvé plavat do hotelového bazénu, abychom
uvolnili unavené svaly. Další den se obloha zatáhla a objevily se mírné dešťové přeháňky.
Nicméně nás to neodradilo a rozhodli jsme se
venku poznávat přírodniny. Odpoledne si žáci
prošli stezku s předměty, které do lesa nepatřily
a zahráli si Kimovu hru. Večer je čekala zábava
a tanec na diskotéce. Od středy nám přálo počasí, a tak jsme se mohli vydat na výlet. Žáci
1. – 3. třídy a část čtvrťáků si prošli kratší trasu

(4km) k Rešovským vodopádům a žáci 5. třídy
s druhou polovinou čtvrťáků ušli delší cestu ke
zřícenině hradu Rabštejn (13 km). Po vydatném
výšlapu si děti připravily karnevalové masky
a odebraly se plny nedočkavosti spolu s učitelkami na karnevalový rej. Ve čtvrtek dopoledne se
děti, tak jako většinu dnů, učily, odpoledne tyto
činnosti vystřídal orientační běh v okolí hotelu a večer táborový oheň s opékáním špekáčků.
Ve volných chvílích jsme mohli využít dovádění
v bazénu a sportování na hřišti u hotelu. Děti
tam hrály přehazovanou, fotbal, kroket, möllky, pétanque, chodily na sloních nohách, kreslily obrázky křídami na asfaltovou plochu hřiště
a stavěly domečky pro skřítky. Poslední den
školy v přírodě na žáky čekaly sladké odměny a diplomy za umístění v soutěžních akcích.
V odpoledních hodinách jsme se vrátili domů,
do Babic. Díky pěknému počasí si děti horský
pobyt na škole v přírodě užily.
Mgr. Jitka Schmuttermeierová

FOTOGRAFIE Z POZOROVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
V týdnu od 9. - 13. 6. proběhlo
na školní zahradě při ZŠ Babice
tradiční pozorování živočichů a
rostlin, kterým biotop přírodní zahrady poskytuje přirozený
úkryt a prostor. Žáci hledáč-

kem objektivu zachytili skokana zeleného, čmeláka zemního,
bruslařku, holuba doupňáka,
vážku obecnou a mnohé další
živočichy. Spatřili také, bohužel
nezachytili, tak jako v jiných le-

tech, užovku obojkovou. Školní
přírodní zahrada se tak stává
kouskem přírody, který máme
pod okny. Některé fotky můžete
vidět na titulní stránce dnešního Babického zpravodaje.
Ing. Danuše Kloudová

ANKETA PRO RODIČE – ZMĚNA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Prostřednictvím žáků 1. - 8. třídy byly jejich zákonným zástupcům zaslány anketní lístky, ve
kterých dostali možnost vyjádřit se k zamýšlené úpravě času zahájení školního vyučování od
příštího školního roku 2014 / 2015. Rozhodovalo se mezi zachováním současného stavu (začátek vyučování v 7.40 hodin) a posunutím začátku na 8.00 hodin (čas zahájení výuky ve většině
škol v ČR).
Po odevzdání a vyhodnocení anketních lístků byly výsledky zveřejněny na stránkách školy.
Od 1. 9. 2014 dochází k posunutí začátku školního vyučování na 8.00 hodin.
Mgr. Pavel Hubáček
strana 10
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ZE ŽIVOTA NAŠICH STAŘÍČKŮ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci
Babice za projektový den, který připravili pro nás
a základní školu Bzince pod Javorinou. Projekt
se uskutečnil z fondu Mikroprojektu Poznáváme lidové tradice u našich partnerů i u nás. Ve
středu 18. června proběhla první akce z pěti
s názvem Ze života našich staříčků. Na Mýtince
byly pro žáky připraveny stanoviště, kde se měli
podívat a dozvědět se, jak se šijí krojové boty

Léto/2014

u pana Kovaříka, jak šije kroj slečna Burešová.
Paní Kraváčková zase vysvětlovala, kolik hodin
práce představuje krása lidové výšivky a babičky
podávaly osvědčená starodávná jídla.
Na závěr se kluci učili verbuňk pod vedením
Tondy Žmoly a dívky okoukávaly vázání tureckých šátků pod rukama Mirky Maňáskové.
Ing. Danuše Kloudová
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
V dubnu se Klub důchodců sešel hned dvakrát. Začátkem měsíce to bylo při besedě se spisovatelem Jiřím Jilíkem, který představil svou
novou knihu Žítkovské bohyně, která vyšla
v nové úpravě. Doplněním bylo autorské čtení.
30. dubna přišel do klubu pan Antonín Malenovský, předseda Základní organizace Českého
svazu včelařů Traplice. Tato organizace sdružuje
včelaře ze sedmi okolních obcí, včetně těch babických. Hovořil nejen o historii a současnosti
včelařství, ale také o tom, kde všude se používá
med. Přednáška byla doplněna videoprojekcí
a zpestřena ochutnávkou výborné medoviny,
kterou pan Malenovský přinesl. Jen si posteskl,
že včelařů ubývá. Vloni hospodařilo v traplické
organizaci 71 včelařů s věkovým průměrem kolem padesáti let, včelstev, o které se starali, bylo
688.
Část členů klubu důchodců se sešla mimořádně ještě 15. května, aby pomohla při organizování dnů, kdy do Babic přijela hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku Zlínského kraje.
Pomáhali na Mýtince, kde bylo jedno ze zastavení komise.
22. května se jelo na výlet. Za nádherného
počasí absolvovali účastníci zájezdu trasu po
pěkných koutech Českomoravské vysočiny.
Navštívili známá místa jako je kostel na Zelené

3. 4. 2014
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hoře, hrad Pernštejn, Nové Město na
Moravě a další.
V červnovém klubu proběhla beseda s preventistkou Policie České republiky Uherské
Hradiště nadpraporčicí Milenou Šabatovou. Ta
si zvolila velice aktuální téma: Bezpečnost seniorů nejen na ulici, ale i v domácnostech. Beseda se setkala s pozitivním ohlasem, bylo hodně
otázek. Navíc obdržel každý přítomný sadu propagačního materiálu s tématikou, jak se chovat
v různých situacích, aby se předcházelo zbytečným ztrátám na majetku, krádežím, napadením.
Doplněním byla kartička s telefonními čísly na
tísňová volání. Seniorům, kteří nemohli přijít,
roznesla děvčata pečovatelské služby tyto materiály přímo do jejich domovů.
A co čeká klub další měsíce? 25. června to
bude setkání se seniory z družebních Bzinců
pod Javorinou. Je připravena projížďka na lodi,
prohlídka napajedelského hřebčína a posezení
v kulturním domě. Prázdninové měsíce znamenají volno i v činnosti klubu. Další setkání
se pak uskuteční v září, konkrétně 4. září. A těšit se můžeme na besedu o historii kina Hvězda
v Uherském Hradišti.
Přejeme pěkné prožití prázdnin a užijte si je
podle svých představ.

30. 4. 2014
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ZAHRÁDKÁŘI
Letní měsíce červenec a srpen, to je doba
školních prázdnin pro děti, doba dovolených.
Zahrádkáři mají v tomto období hodně práce, začíná sklizeň a zpracování vypěstovaných
surovin. Taky krásná a upravená zahrada je
v dnešní době nezbytnou součástí každého moderního rodinného domu. Vybudování a udržování takové zahrady však vyžaduje mnoho úsilí
a nemalé množství času a finančních prostředků. Zahrada bez trávníku není zahrada. Zelená
plocha trávníku harmonizuje s barevně různorodými prvky zahrady, jako jsou květinové záhony, keře, skalky, umožňuje trávit letní slunné
dny s přáteli, láká ke hrám i odpočinku. V těchto dnech jsou pořádány ty nejpěknější výstavy
květin, kvetoucích v létě.
V předchozích letech jsem vám, čtenářům
Babického zpravodaje, dala v článku napsaném
za babické zahrádkáře do letního vydání Zpravodaje několik tipů k návštěvě výstav, pořádaných v dostupné vzdálenosti od naší obce, tj. na
jednodenní výlety s dětmi i bez nich. Letos jsem
se zaměřila převážně na výstavy a akce, které již
tradičně pořádají základní organizace českého
zahrádkářského svazu.
Výstavu fuchsií ve spolupráci se Státním zámkem Telč pořádá ZO ČZS Telč. Bude se konat
v zámecké zahradě od 29. 7. 2014 do 10. 8. 2014.
Exponáty jsou neprodejné, ale do vyčerpání zásob se prodávají mladé rostliny
mnoha druhů. Vystavovatelky
každému zájemci rády poradí,
jak úspěšně fuchsie pěstovat. Výstava je přístupná v otevíracích
hodinách zámku.
Výstava s názvem Vyznání
růžím proběhne v areálu Olomouckého výstaviště ve dnech
14. 8. 2014 až 17. 8. 2014. Přehlídka více než tisíce různých
druhů a odrůd růží domácích,
polských, slovenských a nizoLéto/2014

zemských pěstitelů, bude představena v pavilonu E a přilehlých volných plochách s nabídkou
zahradnických trhů.
16. srpna 2014 od 11 do 18 hod připravila
ZO ČZS Čejč, okres Hodonín, 9. ročník Otevření vinných sklepů v areálu vinných sklepů „Pod
Búdama“.
ZO ČZS Šlapanice pořádá od 16. 8. 2014 do
17. 8. 2014 tradiční letní výstavu u příležitosti
šlapanických slavností. Na letní výstavě, která se
koná v prostorách orlovny, budou vystavovány
letní květiny, ovoce, zelenina, bonsaje, kaktusy
i méně známé plody z našich zahrad. Výstava
bude otevřena denně od 8 - 18 hod. Vstupné
dobrovolné.
V posledním vydání časopisu Zahrádkář vyšel článek o zahradních kosatcích, tak alespoň
pár vět. Když se mluví o zahradních kosatcích,
představíme si většinou nejznámější bradaté
kosatce, a to skupinu vysokých bradatých kosatců. Protože v českém názvosloví kosatců je
hodně improvizací, možná někdo ani neví, že
„bradatý“ je správný český překlad původního latinského označení skupiny kosatců, které
kdysi vymyslel Linné - Iris barbata. Ty mají na
vnějších květních plátcích vousy ve tvaru bradky. Od časů Linného dala tato „vousatá“ nebo
„bradatá“ skupina botanických druhů kosatců
základ pro vznik mnoha kultivarů, které se podle doby kvetení a výšky v současnosti dělí do několika skupin,
latinské názvy raději vynechám:
• miniaturní nízké bradaté
kosatce
• základní nízké bradaté kosatce
• střední bradaté kosatce
• miniaturní vysoké bradaté
kosatce
• obrubové bradaté kosatce
• vysoké bradaté kosatce
• arily a aril hybridy
strana 13
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V zahrádkářské vitrínce
jsme na měsíc červen, vystavili
fotografie kosatců, jejichž krásu na svých fotkách zobrazil
předseda ZO ČZD pan navrátil
Augustin.
Za babické zahrádkáře přeji všem čtenářům spokojené
léto, hodně slunečních paprs-

ků v prázdninových dnech
a radost z vypěstovaných květin
i z úrody.
Na závěr dvě letní pranostiky:
Co červenec neupeče, to již
srpnu neuteče.
Když jsou v srpnu velké rosy,
zůstane obyčejně pěkné počasí.
Jiřina Grebeňová

Rybáři
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ V BABICÍCH
U VODY
V pěkném prostředí rybářského revíru Babice II se pořádaly dne 31. května Dětské rybářské
závody, v rámci Mezinárodního dětského dne,
Místní skupinou Babice ve spolupráci s MO Uh.
Hradiště a OÚ Babice. Dostal jsem za úkol vyhodnotit tuto akci. Nevím, jestli se mi podaří
zdárně zhostit tohoto úkolu. Posuďte sami.
Při sobotním ranním příjezdu do míst konání na mne dýchla tzv. rybářská atmosféra - napětí, klid, vůně přírody - to vše bylo cítit ve vzduchu. Nevím, čím to bylo, snad svatý
Petr, patron rybářů, šlehl kouzelným proutkem
a posvětil nám setkání a zároveň klání dětí.
V pátek, při větrném, deštivém a chladivém počasí, jsme moc nadějí na zdárnou akci neměli.
Víceméně za účasti mých kolegů se vše, co bylo
potřeba, nachystalo a zajistilo. Proto mne ráno
v 6:00 hod. při příjezdu mile překvapilo zjištění obsazení míst závodníky, neboť samotné závody začínaly v 8:00 hod. Po vydání povolenek
a sepsání seznamu nastalo další překvapení.
Bylo vydáno 58 kusů povolenek, což je 58 dětí.
Široko daleko nevídané číslo. Byly vypsány
4 kategorie hodnocení: I. kat. NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK, II. kat. ÚHOŘ, III. kat. KAPROVITÁ
RYBA, IV. kat. OSTATNÍ RYBA.
V samotném průběhu závodů 8:00-12:00hod.
se chytalo na několik způsobů, dle toho, jakou
kategorii si účastník vybral. Byly to pěkné zážitky pozorovat děti, jak s přispěním svých rodičů,
případně jinými doprovody, zdolávaly a následstrana 14

ně uchovávaly každou rybu do soutěže.
Po 12:00 hod. byly závody ukončeny a čekalo
se na jména těch, kteří si odnesou vavříny vítězství.
Zde bych rád poděkoval zástupcům OÚ Babice, panu starostovi Maňáskovi a panu místostarostovi Fritcherovi a zástupcům výboru
MO Uh. Hradiště, panu M. Býčkovi a panu
R. Knapovi, za jejich podporu a účast při vyhlášení výsledků. Nemohu opomenout poděkovat
svým kolegům z výboru MS Babic, jmenovitě Ing. T. Maňáskovi, Z. Pížovi, D. Dostálkovi
a naši stálici při zajištění občerstvení paní Janě
Pištěkové, za velmi dobře odvedenou práci.
Teď k samotným výsledkům. Během závodů
bylo chyceno 42 ks kaprů o váze 72,3 kg a 195 ks
ostatních ryb o váze 32,3 kg.
Všechny ulovené ryby byly vráceny zpět do
vody.
I. NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK - DRÁPALOVÁ MONIKA nar. v r. 2011
II. jelikož úhoř NEULOVEN - SLOSOVÁNÍ
VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH- DLE POVOLENEK- LOSOVALA VÍTĚZKA I. KAT.
III. KAPROVITÁ RYBA- III. místo SKYBA
ZDENĚK, kapr 42 cm
II. místo VEČEŘOVÁ ELIŠKA, kapr 45 cm
I. místo SKŘIVÁNKOVÁ MICHAELA, kapr
49 cm
Dále pak všichni účastníci dostali dárkové
balíčky, které obsahovaly rybářské potřeby, takže v podstatě vyhráli všichni.
Tím skončil V. ročník Dětských rybářských
Léto/2014
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závodů v Babicích. Závěrem mně dovolte, abych
poděkoval všem - závodníkům, rodičům, dědečkům, příbuzným a známým, za jejich účast.
Bylo nám s vámi skvěle a měli jsme dobrý pocit,

jak říká Ruda Urbánek „Dobrá práce“.
Ještě jednou děkuji PETRŮV ZDAR!
předseda MS Babice Pištěk Jan

Oslavy 85. výročí založení oddílu
kopané v Babicích
V sobotu 21. června od 10:00 hodin začaly
oslavy 85. výročí FC Babice mistrovským utkáním přípravek FC Babice – FC Slavoj Jarošov.
Až do odpoledních hodin pak pokračovalo
přátelské utkání žáků FC Babice – TJ Traplice,
přípravné utkání žen FC Babice – „staří páni“
Babice, přátelské utkání mužů FC Babice – Men-

šíkova jedenáctka a zábavný pořad moderovaný
panem Novotným. Na závěr pak byly předány
Pamětní listy s poděkováním za rozvoj fotbalu
v Babicích: Jaroslavu Foltýnkovi, Františku Kovaříkovi, Emilu Horníčkovi, Janu Dovrtělovi
a Vojtěchu Křivánkovi. Večer pak proběhla taneční zábava v areálu „U Střešně“.

Menšíkova jedenáctka

potomek pana Menšíka

přípravka FC Babice

staří páni Babice

Léto/2014
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muži FC Babice - Menšíkova 11

žáci FC Babice

ženy FC Babice

staří páni + ženy FC Babice
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BABIČTÍ (25)
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.

PAVLA JURÁŇOVÁ
Když si zadáte do vyhledávače na internetu
jméno Pavla Juráňová, vyskočí vám hned několik
zmínek o této babické rodačce. Jednou z nejdůležitějších je, že byla letos 10. dubna oceněna mezi
nejlepšími pedagogy Města Uherské Hradiště. Její
ocenění, kterého dosáhla, zní: Vynikající začínající pedagogický pracovník. A protože Pavla má
i řadu dalších zájmů a koníčků, bylo by škoda nedozvědět se o ní víc. Možná bychom mohli rozdělit povídání na tři kapitoly, které se týkají jejího
zaměstnání, hudby a v neposlední řadě sportu.
Pavla a učitelování
„Proč jsi si zvolila toto povolání,“ zní první
otázka. „Když jsem byla malá, měla jsem tři přání,
čím bych chtěla být. Nejdříve jsem viděla jen to,
že budu policajtkou. Pak začala převládat láska ke
zvířatům a já jsem si říkala, že by nebylo špatné
být veterinářkou. Nakonec zvítězila touha stát se
učitelkou,“ odpovídá a přidává další vysvětlení:
„Jsem si jistá, že k této profesi mě přivedlo časté
hlídání mých dvou sestřenic a bratrance. Prakticky od jejich narození jsem sledovala, jak rychle se
učí nové věci, jak jim já mohu pomoci v tom či
v tom a dělalo mně to radost.“ A dodává, že být
učitelkou znamená jakési skloubení všeho, co
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má ráda: cvičení, zpěv, kreslení. Po absolvování
Střední pedagogické školy ve Zlíně pokračovala
ve studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během školy měla „záskok“
na Základní škole Unesco v Uherském Hradišti,
kde se jí nakonec podařilo zůstat natrvalo a je tam
již čtyři roky. „Jsem zde spokojená. Teď mám třídu devatenácti prvňáčků, které bych ráda vedla
co nejdéle, klidně až do páté třídy. Navzájem se
dobře poznáme a už víme, co jeden od druhého
očekávat,“ mluví o své současné práci.
Pavla a hudba
„Víme, že vyučuješ děti ve hře na kytaru. Jak
jsi se k tomu dostala?,“ ptáme se. „Sama jsem se
naučila při různých kurzech.
Do Domečku ve Starém Městě jsem chodila od třetí třídy,“
vysvětluje. Je zastánkyní tak
zvaného kotlíkového hraní, to
znamená hraní na kytaru bez
not, jen tak pro zábavu. Osm
let jej vyučovala v kurzech při
babické základní škole, teď k ní
chodí děti domů jen tak si zahrát. Tvrdí, že každý se takovému hraní naučí, v čemž ji přestrana 17
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svědčila i přednáška muzikologa Dana Daniela,
kterou jednou navštívila. Když jsme se bavili, zda
dnešní přetechnizovaný svět neubližuje dětem,
má zkušenost, že „všechno zlé je pro něco dobré.“
A dodává: „Čím více se děti pohybují ve světě počítačů, tím méně dá člověku práci překvapit je realitou, dokážou pak víc ocenit třeba krásu přírody
kolem nás. Když jsem je vytáhla třeba kdysi nad
Kudlovice, byly z toho děcka paf.“
Jen tak na okraj se zmínila, že má ráda i malování a kreslení, které absolvovala na Základní
umělecké škole v Uherském Hradišti. Jen teď se
„smrsklo“ na kreslení obrázků na stěny pokojů
dětí svých kamarádek. „Až budu mít někdy víc
času, chci se vrátit i k malování obrazů a vytváření
plastik, což mě hlavně zaujalo,“ je přesvědčena.
Pavla a sport
Sport je pro ni hodně důležitý a už přerostl ve
velkého „koně.“ Milé je, že nesportuje jen sama
pro sebe a za sebe. Naopak. Vyhledává hlavně
kolektivní hry a soutěže. Tak třeba dala kus srdce babickému Sokolu, kde působí jedenáct let.
Vedla cvičení s dětmi všech věkových kategorií
(od školky až po deváťáky). „Vždycky to bylo fajn,
i když byly takové věkové rozdíly, protože velcí
pomohli malým a na oplátku malí byli vděčni za
velké kamarády,“ vysvětluje. V současné době je
místostarostou a náčelnicí. Zúčastnila se XV. Všesokolského sletu, který proběhl v Praze před dvěma roky. Cvičila hned ve dvou skladbách, kterými
byly „Nebe nad hlavou“ a za dívky pak skladbu
se švihadly. S babickými dětmi pomáhala nacvičit
skladbu „Návštěvníci“.
A jakému sportu dává přednost? Jak jsme se
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dozvěděli, je to vysokohorská turistika, která jí
učarovala natolik, že v ní závodí. Jejím posledním
závodem byla Beskydská sedmička (B7), kdy je
třeba zdolat sedm beskydských vrcholů (například Lysá hora, Smrk, Pustevny…). Vloni v září
běželo v tomto závodě 3 000 účastníků a do cíle
doběhla třetina. Pavla byla mezi těmi, kteří trasu 95 kilometrů zdolali. K největším svým úspěchům v tomto sportu řadí čtvrté místo v závodě
„Lysá hora 24 hodin“. Běžela v kategorii MIX do
30 let, což znamená závodění ve smíšených dvojicích. Ona běhá s bývalým kolegou z vysoké školy.
Z těch kratších závodů vybírá „Josefovský běh“,
který bývá ve Zlíně a kdy se jedná o spíš rychlostní závod. Pavla se jej sice zúčastnila, ale říká, že je
spíš na vytrvalostní běhy.
„Baví mě i lezení po horách, hlavně tak zvaná
ferrata, což je zdolávání hory po jištěných cestách,
kdy se používá sedák. Je to takový mix turistiky
a lezení,“ odhaluje další sport, kterému se začala věnovat. Prakticky každý volný víkend odjíždí na nějakou ferratu. V zimě vylezla do výšky
2 277 metrů na rakouský Hoschwab a tento výstup ji fakt uchvátil. Možná i pro dobrou partu
lidí, se kterými tam byla. Jak říká: „Tady si nikdo
na nic nehraje, nikdo nikomu nic nezávidí a lidi
jsou si jaksi blíž.“
Zajímavou kapitolu Pavlina života tvoří také
letní tábory ADHD. Pomáhá je organizovat se
zlínským T-klubem a jsou to pobyty pro hyperaktivní děti. I letos ji jeden takový čeká. Často brává
svého psa Agátu, který je vycvičený a pomáhá jí i
jako názorná pomůcka na táborech nebo také při
vyučování ve škole. Pěkné jsou podle ní výlety –
krátké výšlapy do lesů, jenž dělává s dětmi a ro-
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diči ve škole, kde působí. Pomáhá to k takovému
stmelení kolektivu a navíc děti jsou v přírodě, kterou tolik potřebují. „Přestože mám prochozené
hory švýcarské, slovenské, i jinde, miluji ty naše
a mojí srdeční záležitostí zůstávají Beskydy, kde si
léčím občas své bolístky,“ vrací se Pavla k turistice, kterou poslední dobou provozuje stále častěji.
Toto léto má například naplánovanou cestu na
Island, kde bude patnáct dnů poznávat tuto zcela
jinou zemi.
Koketuje také s jízdou na kole či sjížděním
vody, kdy si občas zajede nějaký závod, ale to jen
pro radost. Dřív sice několik závodů na lodi absolvovala (například jela Orlici, Ostravici, třeba

sedmdesát kilometrů). „Ale všechno se prostě dělat nedá,“ říká Pavla. Tak jako třeba volejbal, který
hrávala za Uherské Hradiště a teď si chodí jen tak
zapinkat s rekreačními volejbalistkami do Starého
Města (skupina Samcy).
Pavla má rovněž svůj vlastní tým s názvem Furt
v Tahu (FvT), který vytvořila s kamarády, kteří se
zajímají o jízdu na kole, na vodě, běh. Jejím plánem je zúčastnit se triatlonu, což ji opravdu láká.
Třeba ještě letos nebo příští rok.
„Co se mně na sportech, které dělám, líbí, je, že
i takové zdánlivě nákladné věci se dají udělat za
pár korun, a proto vzkazuji všem, kteří mají zájem si něco podobného zkusit, aby se nebáli a šli
do toho. Dobrým odrazovým můstkem, kde se dá
hodně poznat o například vysokohorské turistice,
jsou závody v Koutech nad Desnou „Beertrach,“
sděluje Pavla.
Na závěr našeho dlouhého povídání padla
i otázka, jestli má nějaký opravdu velký sen. Zamyslela se: „Jsem takový dobrodružný snílek
a je mně moc dobře v tom, co dělám. Přesto bych
chtěla pokořit Himaláje a Galapágy. Tak třeba jednou…“
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Pavle
sny plní.
Marie Dostálková

O BABICKÝCH PAMÁTKÁCH
I JINÝCH VĚCECH ...
Často bereme spoustu věcí jako samozřejmost a nepozastavujeme se nad jejich původem, smyslem,
účelem …. . Tak například chodíme kolem kostela, školy, soch apod., a i když jsme či nejsme rodáci,
mnohdy o tom, co je v Babicích, ani nevíme nebo jen velmi málo. Možná bude užitečné představovat
to, co nás obklopuje a „žije“ s námi - a to ať věci ojedinělé či ty zdánlivě běžné.
Tuto rubriku jim chceme věnovat a pokud budete mít zájem se o některé stavbě či vybavení dozvědět víc nebo sami přispět do seriálu „O babických památkách i jiných věcech…,“ rádi přivítáme.

O pomnících padlým
Na památku padlým spoluobčanům v I. světové válce byl v Babicích před budovou tehdejší
školy postaven pomník, aby připomínal příštím
generacím jejich spoluobčany, kteří padli ve válce a zároveň, aby varoval před nesmyslností dalších válek.
Léto/2014

Pomník zhotovila kamenosochařská dílna
Františka Zbořila ze Starého Města v roce 1926.
Jsou na něm jména 33. padlých babických vojáků, včetně dat narození, úmrtí a většina zde má
i fotografii.
K pomníku padlých bývaly kladeny věnce
v den výročí vzniku republiky a v den Dušiček
tam příbuzní svítili svým padlým manželům,
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tatínkům, dědům a strýcům, když neměli jejich
hroby.
Také když odjížděli chlapci k odvodu anebo
rukovali na vojnu, vždy se poklonili památce
padlých u tohoto pomníku.
Ke stému výročí se rozhodlo zastupitelstvo
obce, že pomník bude restaurován a přemístěn
na jiné místo, protože stávající místo není tak
důstojné. Proto pomník bude znovu postaven
o několik desítek metrů dál, jižním směrem.
Tato rekonstrukce by měla proběhnout
v roce 2014 - 2015 a měla by být financována jak
z vlastních zdrojů, tak i z dotací.
Za povšimnutí stojí také oplocení současného pietního místa, jehož autorem i výrobcem je
babický umělecký kovář Tomáš Mlčák.
Vedle pomníku věnovanému padlým
v I. světové válce, je umístěn malý náhrobek
s nápisem Obětem druhé světové války občané Babice 1939 – 1945. Je připomínkou na ty,
kteří ztratili životy následkem II. světové války.
V naší obci byl jedinou obětí tohoto krušného
období dějin Miloslav Čevela. Mladý student,
který zemřel na následky zranění způsobeného
šlápnutím na minu. Stalo se tak 1. května 1945
u mostu Dvojáku (naproti zemědělské společnosti Pomoraví Babice). Tuto tragickou událost
připomínala kamenná deska, kterou vytvořili Milošovi spolužáci zlínské Školy umění. Na
desce byl zachycen partyzán a byla umístěna
na prostředním pilíři původního mostu. Při rekonstrukci mostu byl tento monument sundán
a tehdejší Československé dráhy nechaly zhotovit jednoduchou desku, která byla připevně-

na na současném mostě. Také rodina Miloslava
Čevely nechala brzy po tragické události zhotovit malý pomníček, pro který vybrala místo před
mostem a vysadila u něj smuteční vrbu. V roce
2011 byl pomník renovován – devadesát procent nákladů financovalo Ministerstvo obrany,
deseti procenty se podílela obec. Bohužel následující rok byl poničen vlivem bouřky, a to natolik, že jeho oprava byla nemožná a bylo třeba
jej zhotovit zcela znovu. Původní deska, kterou
vyrobili spolužáci M. Čevely, se nachází v předzahrádce domku U Přívozu.

O Lípě svobody

strom vedle Vrankového humna (číslo popisné
1). Bohužel původní lípa nevydržela dlouho. Po
několika letech uschla a byla vysazená nová (na
stejném místě). V roce 2008 zasáhl, tento druhý a již vzrostlý strom, blesk a lípa již neopukla.
Dřevo z jejího kmene a silnějších větví bylo použito k vytvoření díla, které je věnováno památce padlých spoluobčanům v první světové válce.
Autorem je Mgr. Jiří Salajka, učitel uherskohradišťského Gymnázia, který několik let působil
na Základní škole v Babicích. Vytvořil velice pů-

Nevím, kolik spoluobčanů zná babickou Lípu
svobody. Proto bude zajímavé se dozvědět nejen, kde ji najdeme, ale i historii tohoto pojmu.
Lípy svobody se sázely jako symbol radosti
z ukončení války. V naší obci byla první vysazena v roce 1919. V roce, který znamenal konec
válečným útrapám I. světové války a také první rok mladé Československé republiky. Tehdy
naši otcové, stařečci, prastařečci vysadili tento
strana 20

Léto/2014

Babický zpravodaj
sobivý monument sloupu, do něhož je vsazeno
třiatřicet kovových hrotů – každému padlému je
věnován jeden. Dílo je umístěno v obřadní síni
našeho obecního úřadu.
V roce 2009, v den státního svátku 28. října,
byla vysazena nová lípa. Zatím je to stále mladý nenápadný stromek. Ale až pojedete kolem,
možná si připomenete, že pojem Lípa svobody
z něj dělá symbol, který bychom měli nosit ve
svých srdcích.
Marie Dostálková
Dana Žaludová
Já Lípa
Když jako malé semínko
jsem padala z velkého stromu,
měla jsem touhu vyklíčit
a vyrůst vysoko nad střechy domů.

Má abstraktní vize je v ryze
konkrétní podobě já budu slavnější než lípa
na hradě Buchlově!
Ať už mě dáte jméno
Lípa of freedom, forever či friendly,
budu zde hrdě stát dokud mě
nezničí blesk, vandalové nebo červi.

Přála jsem si, ať mě mladou zasadí
ve středu krásné a pokrokové vesnice,
abych mohla sledovat kam jedou auta,
chodí lidé a směřují cyklisté.
Možná se zdá, že na první pohled
vypadám jako měkká palice,
ale vězte, že v mých kořenech dřímají
veliké ambice.

Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
Tenisový turnaj
V neděli 27. 4.2014 proběhl na tenisových kurtech v Babicích turnaj čtyřher v tenise.
Letos se turnaj kvůli počasí musel o jeden
den přesunout, ale ani to neodradilo účastníky,
kterých se zúčastnilo celkem šestnáct. Akce přilákala i tenisty z okolních vesnic. Medailové pozice však zůstaly v rukou babických hráčů.
Výsledky:
1. místo: Fusek Igor a Koukal Michal
2. místo: Huťka Bohuš a Říha Jaroslav
3. místo: Belant Oldřich a Koukal Miroslav
Cena útěchy: Kokojan Josef a Maňásek Aleš
Léto/2014

tenisový turnaj 27. 4.,
cena útěchy

tenisový turnaj 27. 4.,
1. místo
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Cyklovýlet
V sobotu 3. 5. proběhl letošní
první cyklovýlet. Za velmi chladného až mrazivého počasí se jej
zúčastnilo deset odvážlivců. Trasa se ráno upravovala kvůli počasí a vedla Babice - Sušice - Jalubí
- Modrá - Velehrad - Salaš - Bunč
- Kostelany - Kudlovice a Babice.
Celkem se ujelo 42 km.

Cyklovýlet 3. 5. 2014

Cyklovýlet na Pálavě
Jako loni i letos proběhl cyklovýlet mimo území našeho kraje. V termínu od 6. 6. do 8. 6. se
ho zúčastnilo 12 cykloturistů. Tentokrát jsme
měli sraz v pátek 6. 6. v 15:00 hod. U Rybičky,
odkud jsme se po cyklostezce přesunuli do Starého Města, kde nám odjížděl vlak 15:56 směr
Zaječí. Ve vlaku panovala ze strany paní průvodčí trochu nervózní nálada, asi proto, že tolik
cestujících lidí s koly pohromadě ještě neviděla.
V 17:20 jsme dorazili do vinařského městečka,
které se proslavilo natáčením české komedie
Bobule. Kemp Pálava, kde jsme byli ubytovaní,
leží asi 3 km za městem Zaječí. Ubytování a úroveň kempu nás letos velice příjemně překvapila.
V sobotu už proběhl samotný cyklovýlet.
Trasa byla dlouho dopředu naplánovaná.
V 9:30 hod. jsme vyrazili z kempu směr Lednice

Cyklovýlet Pálava 7. - 9. 6. 2014
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- Sedlec - Březí u Mikulova - Dobré Pole - Novosady - Drnholec - Pasohlávky - kemp Merkur
- Strachotín - a podél Novomlýnské nádrže jsme
dorazili ve 20:30 hod. zpět do kempu. K samotnému cyklovýletu bych zmínil
85 najetých km, nádherné počasí, ale i věci, které ke kolu patří, nepříjemný pád i defekt. Opět
se nám potvrdilo, jak nádherná krajina a kolařům zaslíbená je Mikulovská vrchovina. Večer
proběhlo zhodnocení a už se pomalu plánovala
další cyklo akce v příštím roce.
V neděli byl odjezd 11.04 hod. směr Staré Město
a už jenom krátké posezení U Rybičky.
Na závěr bych poděkoval Pavlu Látalovi, který
všechno dopředu perfektně naplánoval a zařídil
s tím, že po dobu celé akce nenastal žádný sebemenší problém.
L. Salvet

Cyklovýlet Pálava 7. - 9. 6. 2014
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DEN PRO MAMINKY
Tentokrát připravila obec pro maminky k jejich
svátku netradiční dárek. Zajistila divadelní představení současného anglického autora Robina Hawdona s názvem Dokonalá svatba. Tuto bláznivou
komedii plnou vtipu s chutí zahráli herci ochotnického divadla ze Slušovic. Kdo přišel v neděli
11. května do kulturního domu, mohl strávit příjemné chvíle i při besedování po představení, kdy
si ještě diváci poseděli při sklence vína, kávě, čaji.
Každá žena obdržela také dárek – muškát. Obecnímu úřadu patří poděkování, že každoročně pořádá pro ženy toto pěkné odpoledne. Škoda jen, že se
nezúčastňuje více mladých maminek.

MUZEUM OTEVŘENO
V neděli 15. června bylo slavnostně otevřeno
Muzeum myslivců a pytláků ve Chřibech a muzeum vesnice. Kdo přišel, mohl si prohlédnout nově
vzniklé expozice, popovídat s průvodci jednotlivých oddělení, pobavit se při bohatém programu,
ve kterém nechyběla ukázka výcviku dravců, vábení zvěře, laserová střelnice, ale i třeba taneční pásmo dětí z mateřské školy či různé soutěže určené
dětem. Zpestřením bylo vystoupení skupiny trubačů ZATRŽE a harmonikářů (skupina MAMAMU). Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení.
Zorganizovat takový program dalo hodně práce
a byla do něj zapojena řada lidí. Všem patří poděkování za obětavost, přiložení ruky k dílu a dobré
nápady. Takovým poděkováním byla i hojná účast
návštěvníků (průběžně se vystřídalo až 500 hostů).
Program moderoval David Pavlíček, který si
zval k popovídání autory jednotlivých expozicí
a také hosty. Tak se u mikrofonu vystřídali starosta obce Miloslav Maňásek, Marie Šuranská,
Josef Vranka, František Maňásek, Antonín Cablík mladší, Jiří Severin, Jiří Jilík. Za Zlínský kraj
promluvil náměstek hejtmana Ivan Mařák a radní
pro kulturu Ladislav Kryštof. Došlo i na oceňování. Myslivecké sdružení Cerony předalo ocenění
svému nejstaršímu členovi panu Antonínovi Cablíkovi staršímu, pamětní list obdržel od myslivců
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i starosta Miloslav Maňásek.
O muzeu jste se pravidelně a často dozvídali na
stránkách zpravodaje i na internetových stránkách
obce. Tak možná zmíníme jen několik doplňujících informací. V domě Na Mýtince číslo popisné
121 najdete hodně zajímavostí. Asi každého návštěvníka ohromí hned vstup do dvora (vrata jsou hlavním vchodem pro veřejnost), kdy se jakoby dostane
do zcela jiného světa. Dýchne na něj atmosféra klidu, která je cítit snad z každého koutu. Ať je to prostá
kamenná dlažba, vonící lípa uprostřed, malá okénka
plná veselých muškátů a všechno je ještě umocněno máváním křídel bílých holubic sídlících v jakoby pohádkovém holubníku. Pak už máte možnost
si vybrat, co chcete vidět: zda něco ze života našich
předků, o myslivosti nebo se projít humnem a obdivovat živá zvířata ve voliérách.
Myslím, že je škoda poodhalovat více z místa,
které se podařilo vybudovat a které by se mělo stát
i místem pořádání různých akcí.
Zveme všechny k osobní návštěvě.
Nakonec by bylo jistě vhodné zmínit se o původním majiteli domu na Záhumení, v němž muzeum
sídlí a který je občas také nazýván „na Horákovém.“
To proto, že jeho posledním majitelem byl pan Miloslav Horák (říkávalo se mu Milošek). Narodil se
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v roce 1926 do zemědělské rodiny. Tomu odpovídala
i stavba obydlí, kde nechyběly velké chlévy, stodola
a všechno, co k takovému hospodářství patřívalo.
Miloslav pracoval v babickém zemědělském družstvu, kde jezdil s traktorem. Byl takovým všeumělem, o čemž svědčilo, že měl snad všechno nářadí:
našly se u něj dláta, šídla, různé přípravky na výrobu nástrojů. Nikdy se neoženil a po smrti rodičů žil
v domě sám. Sousedi vzpomínají, že byl přátelský,
rád si povykládal s lidmi a jeho zálibou byla také hra
na harmoniku. Tu brával hlavně v neděli odpoledne
a přehrával na ní spoustu krásných písniček. „Byly to
takové sváteční chvíle, zaposlouchat se do veselých
i táhlých tónů, co chytly za srdce,“ vzpomínají Maňáskovi odvedle. Milošek měl život rád a nemyslel na
jeho konec. Říkával: „Já se ještě nechystám umřít.“

Možná i pro to nemyslel na odkázání domu a majetku někomu z rodiny, když sám neměl přímé potomky. Když v roce 1995 zemřel, zůstal po něm nejen
dům s vybavením, ale i 8 hektarů polí, 450 000 Kč na
vkladních knížkách. Všechno zůstalo státu. Tehdejší
zastupitelstvo obce začalo jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby stavení
se zahradou mohlo získat. Výsledkem bylo, že dům
obdržela obec zdarma a humno musela odkoupit za
265 000 Kč. Obec se postarala o to, aby bylo upraveno místo posledního odpočinku Miloslava Horáka.
Nechala vytesat jeho jméno do rodinného pomníku
a hrob zakrýt deskami z terasa. Tolik o panu Horákovi, který by měl možná radost, že jeho dům se zahradou budou „žít“ v duchu starých tradic.
Marie Dostálková

Pečovatelská služba
kontakt: Dům s pečovatelskou službou, Babice 594, telefon: 724 149 246,
mailová adresa: pecovatelska.babice@seznam.cz,
provozní doba: PO-PÁ 7:00-15:30 hodin.

PŘIPOMÍNÁME
Připomínáme, že na naši pečovatelskou službu se můžete obrátit nejen, když budete potřebovat pomoc s dovozem obědů, donesením
nákupu, praním, zajištěním léků, ale také potřebujete-li zavést k lékaři. Rádi vám pomůžeme
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i při vyřizování různých příspěvků – například
na péči, na mobilitu apod. Pro informace si
můžete zajít do sídla Pečovatelské služby Babice na Patnáctku (každý pracovní den od 7:00
hodin do 15:30 hodin) nebo zavolat na telefon
724 149 246.
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BUDE VYDÁNA OJEDINĚLÁ PUBLIKACE
Babičtí a ceronští vojáci I. světové války
Po zdařilé výstavě věnované legionářům, která proběhla v Babicích vloni v
listopadu, vznikla myšlenka uspořádat
získané údaje do knihy. Hlavní iniciátorkou byla paní Františka Němcová,
která si dala práci a pečlivě zjišťovala
údaje nejen o babických legionářích, ale
všech mužích, kteří se z naší obce zúčastnili bojů v I. světové válce. A tak se
podařilo zmapovat osudy 168 vojáků. U některých
se povedlo dohledat jen několik málo údajů, u jiných naopak i celé životní příběhy včetně fotografií. Velkým přínosem je, že u každého zaznamenaného muže jsou uvedeny navíc i rodinné vazby,
takže takový malý rodokmen. Samozřejmě bez
podpory Obce Babice, především vstřícnosti a veliké pomoci starosty Miloslava Maňáska, by bylo
obtížné publikaci vydat. Je třeba uvést, že „ruku

k dílu“ připojila řada dalších lidí, kteří
se zápalem pomohli s tím, co jim bylo
blízké. Také jejich jména jsou uvedena
v knize, jejímž vydáním se vzdává hold
našim předkům, kteří žili v období pro
náš národ tak těžkém. Symbolické je,
že kniha bude slavnostně pokřtěna letos 28. července, tedy v den, kdy před
sto lety začala I. světová válka.
Srdečně všechny zveme na program, při němž
bude publikace s názvem Babičtí a ceronští vojáci
Velké války poprvé představena veřejnosti. Pořad
bude moderovat herec Zdeněk Junák. Součástí
této akce bude také výstava děl vytvořených akademickým malířem Pavel Vavrysem. I ony jsou
spojeny s tématy legionářství, války apod.
Program začíná v 18:00 hodin v sále kulturního
domu.

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2014
červen - prosinec
28. 6.
30. 6.

1. - 4. 7.
28. 7.
23. 8.
4. 9.
20. 9.
20. 9.
2. 10.

Nohejbalový turnaj
Vernisáž výstavy Jiřího Smětáka
a Marka Jelínka
(výstava potrvá do 11. 7. 2014 v KD)
Kinokavárna – 20:00 KD
Křest knihy Babičtí a ceronští
vojáci I. světové války
Burza krojů
Klub důchodců
Dětský bazárek
Folklórní večer
Klub důchodců

4. 10.
18. – 19. 10.
6. 11.
6. – 11. 10.
30. 11.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
31. 12.

Scrabble - 9. kvalifikační turnaj
Slovácké hody s právem
Klub důchodců
Týden knihoven s výletem
Za pověstmi našeho kraje
Den pro dětskou knihu
Klub důchodců
Vánoční koncert
Vánoční jarmark s Mikulášskou
nadílkou pro děti
Půlnoční setkání před OÚ

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu
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přeje
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15. 6. 2014 Slavnostní otevření Muzea Na Mýtince

Expozice Hospodářské stroje

Expozice Myslivost a pytláctví
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Expozice Vesnice
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