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Barevné jaro
Už voníš jarem, rodná zemi.
Tu vůni chci si vychutnat,
slastně ji vnímat smysly všemi
a Tebe, JARO, přivítat.
Rána jsou někdy chladná,
paprsky slunci krade mlhy čas,
však louky jsou již plné
něžných a skromných sedmikrás.
Pole se zelenají osením,
do větví stromů míza nová proudí,
potůčky zurčí písní vesele
blatouchy k vodě se kloní –
krásu svou zlatavou
v zrcadle vody vidí.
Na drátech řada vlaštovek
svůj pozdrav švitoří nám všem
domů vrátily se z dálek,
zde mají svoji rodnou zem.
Těch smyslů jara je mnohem více
vylétlo včelek na tisíce
a bzučí písní vesele:
Jaro je tady, přátelé!
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Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na letošní rok byl sestaven na základě podkladů, které poskytly ZŠ, MŠ, jednotlivé
spolky a organizace. Rozpočet je sestaven jako schodkový a rozdíl v příjmech a výdajích je hrazen
z výsledku hospodaření minulých let. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním
výborem, radou obce a následně schválen zastupitelstvem obce dne 20. 2. 2014.
Rozpočet 2014 - příjmy
schváleno dne 20.2.2014 usnesením č.22/2014 (v tis. Kč)
Polož Text
rozpočet 2014
1111 daň z příjmů fyz.o.ze záv. č.
3320
1112 daň z přij. fyz. os. ze SVČ
110
1113 daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů
330
1121 daň z příjmů právnických osob
3400
1122 daň z příjmů pr.osob za obce
130
1211 DPH
7360
1361 správní poplatky
30
1340 poplatek za komunální odpad
830
1341 poplatek ze psů
14
1343 poplatek za užívání veř.prostranství
5
1351 odvod výtěžku z provoz. loterií
150
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
600
1511 daň z nemovitostí
1600
2460 splátky půjček soc. fondu
5
4111 neinv.přij. dotace
25
4112 neinv. přijaté dotace ze SR souhrn
745
4116 ost.neinv. dotace ze SR
258
4121 neinv.přijaté dotace od obcí
40
4213 inv. transfery ze st. fondů
3970
4223 Inv.transfer od reg. rad
1074
2132 pronájem kanalizace a ČOV
286
2122 nařízený odvod odpisů MŠ
105
2122 nařízený odvod odpisů ZŠ
438
kultura
150
2111 příjmy za služby
5
sdělovací prostředky
3
ostatní zál. sděl. prost.-zpravodaj
15
využití volného času dětí a mládeže
25
2132 nájem domek u přívozu
70
2132 bytové hospodářství-nájmy
350
2111 platby za plyn a stočné - byty na ZŠ
100
2132 příjmy z pronájmu nebyt.prostor
260
2139 pronájem hrobového místa
35
pohřebnictví
10
2131 příjmy z pronájmu pozemků (buňky)
54
2111 sběr a svoz komunálních odpadů
140
2111 péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5
2132 nájmy DPS
185
2111 služby z nájmů
287
příjmy-SDH
40
2329 ostatní nedaňové příjmy
10
rozpočtové příjmy celkem
26569
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Rozpočet 2014 - výdaje
schváleno dne 20.2.2014 usnesením č. 22/2014 (v tis. Kč)
Para text
rozpočet 2014
2212 silnice
1620
2219 chodníky
530
2221 dopravní obslužnost
154
2310 pitná voda
32
2321 odvádění a čištění odp. vod
50
2333 úpravy drobných vodních toků
200
3111 předškolní zařízení
950
odpisy MŠ
85
3111 investiční akce MŠ
300
3113 základní škola
2218
3113 neinv.dot.obcím+odpisy ZŠ
444
3113 neinv. dotace
25
3314 knihovna
500
3319 kultura
845
3341 rozhlas
80
3349 zpravodaj
75
3391 mezinárodní spolupráce v kultuře
526
3399 zál.kultury-spol.a soc. komise
80
3412 sport. zař. v maj. obce
105
3419 tělovýchovná činnost j.n.
429
3421 využití volného času dětí a mláděže
160
3429 ostatní zájm.činnost a rekreace
377
3612 bytové hospodářství
260
3613 nebytové hospodářství
2173
3631 veřejné osvětlení
490
3632 pohřebnictví
70
3639 komunální služby a územní rozvoj
300
3722 Sběr a svoz ostatních odpadů
1250
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
4700
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2627
4359 Ostatní služby a činnost
v oblasti sociální péče
1025
5212 Ochrana obyvatelstva
1
5512 Požární ochrana
536
6112 Zastupitelstva obcí
1320
6115 Komunální volby
35
6114 Volby do Parlamentu ČR, Senátu
35
6117 Evropský parlament
30
6171 místní správa
2560
6310 služby peněžních ústavů
25
6320 převody vlastním fondům v rozp.
120
6330 převody vlastním fondům v rozp.
25
6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
130
6409 příspěvky MAS a ost.
150
Výdaje celkem:
27647
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USNESENÍ č. 22/2013
z jednání zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2014
II. S c h v a l u j e:
1. Hospodaření obce za rok 2013
2. Rozpočet pro rok 2014 jako schodkový. Závazné ukazatele – příjmy, výdaje, financování.
Schodek bude krytý z přebytků minulých let.
3. Hospodaření ZŠ Babice za rok 2013 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 147 649,28Kč
do fondu odměn 50 000Kč, do rezervního fondu 97 649,28Kč.
4. Hospodaření MŠ za rok 2013 a převedení hospodářského výsledku ve výši 11 714,85Kč do
rezervního fondu.

III. U k l á d á:
Starostovi:
1.Sledovat evidenci měření hladiny vody ve studních.
Kontrolnímu výboru
1. Kontrolnímu výboru vyhodnotit čerpání
energií v objektu FC Babice

OÚ informuje

ZŠ Babice ve dnech 14. - 16. 4. pořádá sběr
starého papíru. Papír nachystejte před své domy.
Karton se bude sbírat v omezeném množství.

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.

Jediné oficiální webové stránky obce Babice najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky stráU pošty je umístěn kontejner, kam je možné
nek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat odkládat staré oblečení, bytový textil, hračky.
si odběr aktuálních zpráv – důležité informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na akce. Budete tak tyto
Svoz plastů – první středa v měsíci: 7. 5., 4. 6.
zprávy dostávat přímo do svého mobilu.
Pytle na plasty lze zakoupit v prodejně U Kopřivů
nebo v kanceláři starosty. Cena 10Kč/ks.
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního
hřbitova v době pohřbu – zejména v době odjezdu
Žádáme občany, aby větší množství plastů
smutečního vozu od hřbitovní kaple, aby přispěli a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
k pietě této chvíle, nepředjížděli, případně vyčkali přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
odjezdu smutečního vozu. Děkujeme.
Obec Babice uvažuje o změně svozu plastů
Poplatek za svoz tuhého domovního odpa- s tím, že by svoz prováděli obecní zaměstnanci
du je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objek- novým autem Fiat Ducato s kontejnerem. Občatu je to částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let nům by byly předané zdarma plastové pytle výa osoby nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/ měnou za naplněné.
rok.
Upozorňujeme občany na platnost Vyhlášky
Svoz komunálního odpadu je každý čtvrtek 2/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučv sudý týden tj. 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6. ných činností. Tato vyhláška zakazuje o nedělích
a státních svátcích veškeré práce spojené s užíSvoz nebezpečného odpadu proběhne v pá- váním zařízení a přístrojů způsobujících hluk –
tek 2. 5. a v sobotu 3. 5. v době otevření sběrného např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
dvora. Kromě nebezpečného odpadu je možné pil, křovinořezů apod.
odevzdat i všechny druhy pneumatik.
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je
13. 6. 2014
Jaro/2014
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DOMEK U PŘÍVOZU – NOVÁ SEZÓNA
Domek U Přívozu slouží zájemcům o rekreaci již sedmou
sezónu. Od té první, která byla
zahájena uprostřed léta 2008,
prošel několika rekonstrukcemi. Každá větší či menší úprava znamenala vylepšení. Letošní rekreanti se mohou těšit na
nový vstup, zrekonstruovaný
prostor v garáži, opravenou

dřevárku. O tom, že zájem
o rekreaci v tomto pěkném
místě neubývá, svědčí, že jsou
termíny pro letošní rok všechny objednány a rok 2015 je také
z velké části obsazen.
Vloni se v domku vystřídalo 153 rekreantů. Od července do října převládaly týdenní
pobyty, ostatní měsíce to byly

prodloužené víkendy. Přijíždějí
rybáři, rodiny s dětmi, cyklisté.
Domek a jeho zahrada se stal
také vyhlášeným místem rybářských závodů, které bývají
pořádány Moravským rybářským svazem, místní skupinou
Babice, pravidelně v červnu.
Marie Dostálková

NESPRÁVNÉ PARKOVÁNÍ V OBCI
Vážení spoluobčané,
po čase bych vás rád informoval o situaci parkování vozidel v naší obci. Oproti našemu
šetření v minulém roce se bohužel zlozvyk nesprávného parkování některých našich spoluobčanů nezměnil – viz. foto.
Je potřeba říct, že vedení
obce nadřazuje fakt, že většina
občanů může parkovat na svém
pozemku (ve dvoře, v garáži,
v průjezdu, před domem) –
zkrátka mimo vozovku, chodník či travnatý pás, argumentu,
že nemají jinou možnost než
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porušovat daná pravidla.
Naší určitou benevolencí jsme umožnili v minulém
období, aby někteří občané
zpohodlněli a parkovali svá
vozidla na místních komunikacích, chodnících a přilehlém
zeleném pásu. Ohrožují tak
bezpečnost jiných účastníků
silničního provozu v naší obci.
Jsme povinni vás, kteří stále
parkujete na místech, kde nemáte, informovat o skutečnosti,
že této problematice se začala
věnovat Policie ČR, která v naší
obci provedla v měsíci březnu

dvakrát šetření a někteří občané
již byli za nesprávné parkování
pokutováni. V této činnosti budou pokračovat i nadále.
Naopak si vážíme převážné
většiny našich občanů, kteří ctí
daná pravidla a přibližují naši
obec vyspělému zahraničí, kde
se jednoduše zákony dobrovolně dodržují.
Richard Fritscher, místostarosta
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Společenská kronika - 2013
Narození:
1. Horsák Matěj
2. Fajtlová Nina Dorota
3. Volfová Ester
4. Smékal Augustýn
5. Novotný Jiří
6. Čevelová Justýna
7. Tomancová Julie
8. Vitásková Anna
9. Kartusková Nikol
10. Jančík Matěj
11. Veliká Michaela
12. Němec Max
13. Maňásková Zuzana
14. Pavič Bruno
15. Chybíková Natálie
16. Škrabalová Nicol

Babice 500
Babice 539
Babice 312
Babice 297
Babice 613
Babice 226
Babice 274
Babice 377
Babice 488
Babice 340
Babice 393
Babice 583
Babice 139
Babice 608
Babice 437
Babice 352

Všem jubilantům do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Počet občanů ČR k 31. 12. 2013 v naší obci je: 1 756
-

Muži
Ženy

861
895

Cizí státní příslušníci:
Průměrný věk občanů v obci:

29
40 let

Spoluobčané, se kterými jsme
se museli v roce 2013 rozloučit:

Jubilanti:
85. let
Vidrmanová Marie
Mitáček Ignác
Kolomazník Alois
Bičáňová Marie
Grebeň Jan
Blahová Františka
Bajajová Ludmila
Němcová Ludmila
Vojtík Josef
Huťková Drahomíra

Babice 397
Babice 282
Babice 466
Babice 468
Babice 340
Babice 127
Babice 310
Babice 274
Babice 566
Babice 220

80. let
Kurtanský Jozef
Dostálková Olga
Mimránková Julie
Tománková Helena
Mitáčková Marie
Dřinka Antonín
Malachová Vlastimila
Joch Josef

Babice 381
Babice 355
Babice 117
Babice 306
Babice 282
Babice 1
Babice 195
Babice 442

Jaro/2014

Nejstarší občankou v obci je paní Helena Gebauerová, která v září 2013 oslavila 96. narozeniny.
V roce 2013 oslavila paní Ludmila Čevelíčková
91 let, pan Ratislav Dovrtěl 89 let, paní Josefa Novotná 89 let a paní Bohuslava Čechmánková 88 let.

1. Hanáková Milada
2. Janeček Oldřich
3. Novotná Terezie
4. Měrka Josef
5. Rozsypálek Miloslav
6. Doležal Václav
7. Lapčíková Věra
8. Červenka František
9. Panáček Antonín
10. Lahola Antonín
11. Musilová Františka
12. Cablík Alois
13. Rozumková Antonie
14. Froncová Jarmila
15. Rozumková Zdenka
16. Skoumal Karel
17. Vranka Jaroslav
18. Kořínek Oldřich

Babice 80
Babice 213
Babice 116
Babice 271
Babice 594
Babice 480
Babice 602
Babice 461
Babice 517
Babice 114
Babice 329
Babice 6
Babice 472
Babice 221
Babice 113
Babice 179
Babice 492
Babice 48

V. Šurmánková, matrikářka
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Investiční akce
KOMPOSTOVÁNÍ – Již v roce 2012 podala naše obec žádost o realizaci projektu Kompostárna a zavedení sběru biologického odpadu. 4. září 2013 zaslal Státní fond životního
prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
Cílem projektu bylo komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
ve spádové oblasti obcí Babice, Huštěnovice
a Kudlovice. Dále pak zřízení kompostárny, zavedení odděleného sběru biologického odpadu
(který tak neskončí v běžných popelnicích),
úspora nákladů obce při svozu komunálního
odpadu a v neposlední řadě výrazné snížení počtu pálení biologického odpadu občany
a tím zlepšení čistoty ovzduší v obci.
Projekt se nám daří realizovat a již na jaře
tohoto roku se dočkáme očekávaných změn.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok
2014, ve kterém se počítá s úhradou vzniklých
nákladů v celkové výši 4 459 000Kč, kdy bude
obci následně vráceno 90% vložených prostředků. Na roční provoz kompostárny je počítáno z rozpočtu obce cca 241 000Kč.
Kompostárna byla zřízena v Kudlovicích za
obcí směrem ke Kudlovické dolině. Jedná se
o zpevněnou plochu, včetně záchytné nepropustné jímky o objemu 150 m3 a příjezdové
komunikace. Zaměstnanci obce zde připravili oplocení vstupní části s bránou. Na místě je
již instalovaná buňka určená pro provoz kompostárny.
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Kompostárnu bude provozovat obec Babice
a výsledný kompost bude smluvně odebírat ZD
Pomoraví a. s. Následně bude kompost použit
pro hnojení zemědělské půdy – na pozemcích
společnosti ZD Pomoraví a také bude v omezeném množství k dispozici občanům zúčastněných obcí.
Výběrové řízení na dodavatele mechanizace
vyhrála, po vyhodnocení nabídek, firma Elkoplast CZ s.r.o. Zlín a to na dodávku vybavení,
které zahrnuje: celkem 15 ks kontejnerů – 5 ks
o objemu 10 m3 a 10 ks o objemu 5 m3. Obce je
budou využívat následovně: 3 velké a 4 malé kontejnery obec Babice, 1 velký a 3 malé kontejnery
obec Kudlovice a stejný počet obec Huštěnovice.

Součástí technického vybavení je také drtič dřeva, překopávač kompostu a rotační síto.
Zatímco překopávač kompostu a rotační síto jsou
nedílnou součástí technologie výroby kompostu
v kompostárně, v případě drtiče dřeva se uvažuje
o jeho využití i pro občany zúčastněných obcí.

Jaro/2014
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Poslední technikou, kterou jsme z projektu
Kompostárna a zavedení sběru biologických odpadů získali, je nosič kontejnerů zn. Fiat Ducato
a bude využíván pro mnohé potřeby obce. Ten již
je připraven k provozu a proběhlo také nezbytné
zaučení určených zaměstnanců naší obce k jeho
bezchybné obsluze.
Vedení obce Babice bude vás, naše spoluobčany, podrobněji informovat o zahájení prací
v kompostárně, o organizaci svozu biologického
odpadu a také o místech a dnech přistavení kontejnerů v obci.
Toto vše je zatím v přípravném řízení, nicméně jsme připraveni tento projekt k prospěchu
občanů Babic realizovat co nejdříve, v průběhu
jarních měsíců tohoto roku.
Richard Fritscher,
místostarosta obce

MUZEUM MYSLIVCI A PYTLÁCI
V CHŘIBECH – V měsíci únoru proběhla kolaudace stavby. V současné době probíhají práce
spojené se shromažďováním exponátů a přípravy
ke slavnostnímu otevření muzea, které proběhne
v neděli 15. 6. 2014.
Stavební část byla
financovaná z Regionálního operačního
programu.
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, úprava 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. Kč.
Jaro/2014

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 by měly
být ve výši
2 310tis. Kč.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci na provoz pečovatelské služby pro letošní rok ve
výši 258 000Kč

bec získala

SDH - Dotace ve výši 120 000Kč na zajištění akceschopnosti jednotky SDH poskytl
Zlínský kraj.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – Obec
se dlouhodobě zabývá zvýšením bezpečnosti obce v případě ohrožení povodní. K těmto
opatřením patří např. instalace povodňového hlásiče na Kudlovickém potoku a rozšíření
obecního rozhlasu na Ceronech, které budou
instalovány v nejbližších dnech. Dalším rozsáhlým připravovaným opatřením je úprava
břehů Trávníčkového a Kudlovického potoka
a vyčištění navazujících odtokových kanálů.
Akce je hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí. V současnosti je projekt ve fázi
zpracování projektové dokumentace. K tomu
je potřeba získat souhlas všech majitelů dotčených pozemků. Řada majitelů už tento souhlas
dala, řada ovšem váhá či souhlas udělit nechce.
Tito lidé by si ale uvědomit, že voda rozlitá do
polí je daleko menším zlem než voda, která zaplaví domy.
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Knihovna
Akce knihovny, které proběhly a které se chystají:
Ve středu 8. ledna zahájila místní knihovna
letošní cyklus přednášek, zajímavých posezení,
výstav. Uvedený podvečer patřil povídání o aromaterapii, které připravila paní učitelka Danuše
Kloudová. Vyprávěla o historii rostlinných esenciálních olejů, o tom, jak se získávají, i možném
vlivu na kvalitu života. Zpestřením byla praktická ukázka vůní, při níž si mohli přítomní udělat
svůj žebříček těch, které jsou jim nejpříjemnější.
Bylo těžké se rozhodovat… někomu voněl víc
jalovec, někomu heřmánek, další dal přednost
vůni majoránky nebo benzoinu.

V dubnu je připraveno setkání s panem Tiote
Siaka Shabbou, který se s rodinou přistěhoval do
Babic – seznámí nás s životem v Africe a možná
si i zatančíme. Na květen se domlouvá muzikoterapie Aleše Hanuše.
A co knihovna připravila pro děti?
19. ledna v rámci projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka to byla beseda Z pohádky
do pohádky – povídali jsme si o čarovném světě pohádek a nakonec někteří zahráli pohádku
O koblížkovi.

Aromaterapie 8.1.

Z pohádky do pohádky

O jarních prázdninách 3. – 6. března proběhVe středu 19. března proběhl rukodělný seminář Recycling – Ze starého nové, který při- lo již tradiční Prázdninové hraní v knihovně pravila Lydie Kaštánková. Ukazovala nám růz- vyráběli jsme si jarní a velikonoční dekorativní
né techniky tvorby s papírem - šperky, ozdoby,
dekorativní předměty..... bohužel přišlo málo
lidí.

Seminář Recykling 19.3.
strana 8
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Jaro/2014

Babický zpravodaj
předměty, četli z knížek pana Ondřeje Sekory,
zahráli jsme si Člověče nezlob se… a podívali do
ZOO Lešná Zlín – byl nás letos plný autobus dětí
již od dvou let, maminek a babiček.

Beseda L. Rožnovské pro 1. tř.

Prázdninové hraní v knihovně

Beseda L. Rožnovské pro 1. tř.
ZOO Lešná Zlín - Prázninové hraní v knihovně
Únorové setkání se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou jsme pro velkou nemocnost dětí museli
odložit až na 27. března. Proběhlo veselé a milé
autorské čtení nad knížkou Školačka Kristýnka
pro 1. třídu ZŠ Babice. Paní Rožnovská pak ještě
navštívila MŠ s knížkou Statečná lvíčata.

L. Rožnovská v MŠ

L. Rožnovská v MŠ
Jaro/2014

V pátek 4. dubna se knihovna po třinácté zúčastnila celostátní akce NOC S ANDERSENEM
tentokrát společně s dětmi z Babic u Šternberka.
strana 9
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Návštěva dětí z Babic u Šternberka v Babicích
u Uherského Hradiště, v rámci akce knihovny
„Noc s Andersenem“ ve dnech 4. 4. – 5. 4. 2014
Základní škola v Babicích u Šternberka se zúčastnila 4. 4. - 5. 4.2014 akce knihovny v Babicích
u Uherského Hradiště „Noc s Andersenem.“
Děti se vzájemně poznávaly a seznamovaly
v pátek v dopoledních hodinách. V Základní škole v Babicích u Uherského Hradiště nás
přivítal pan ředitel. Děti měly možnost si prohlédnout prostory školy, učebny, školní družinu, jídelnu, tělocvičnu, krásná sportovní hřiště
s posilovacími prvky, průlezkami, skluzavkami,
houpadly, horolezeckými stěnami apod.
Žáci 1.stupně nám na sále základní školy předvedli kulturní představení – pohádky
a taneční vystoupení. Paní ředitelka ZŠ Babice
u Šternberka, Mgr. Marie Řeřuchová, poděkovala panu řediteli i všem pedagogům za milé přijetí
a děti předaly drobné dárky. Filípek Gabrhel, žák
ZŠ Babice u Šternberka, daroval ZŠ v Babicích
u Uherského Hradiště zarámovaný, vlastnoručně malovaný obraz.
Své sportovní i zručné dovednosti mohly děti
mezi sebou porovnat během společného klání
při plnění úkolů na stanovištích na hřišti. Velmi
je zaujalo hledání pokladu, střílení z luků na cíl,
lovení ryb, chůze na chůdách, petang, házení na
cíl atd.
Oběd v jídelně všem chutnal. Moc děkujeme
paním kuchařkám, i za výborné koláčky.
Po krátkém odpočinku v přísálí kulturního
domu nás zavedla paní knihovnice na procházku k řece Moravě a k přístavišti Baťova kanálu,
kudy vede i nová cyklostezka.
Příjemné bylo i setkání s Kalinkou – folklórní
skupinou. Děti si společně zahrály hry, zazpívaly
si a učily se lidové tance.
Po večeři začala probíhat „Noc s Andersenem“. Děti si krátce oddechly v knihovně na
koberci při působivém čtení pohádky Sněhová
královna, v podání naší paní ředitelky Marie Řeřuchové. Průběžně pak přicházely děti z Babic
u Uherského Hradiště, vzájemně se představostrana 10

valy, hovořily o své škole, obci, kamarádech, zálibách. Děti oněměly při příchodu tajemného pána,
kterým byl samotný „pan Andersen“. Povídali
jsme si, ve které době žil, o jeho životě, o krásných
pohádkách, které nám zanechal.
Přešli jsme do přísálí kulturního domu, kde
na nás dýchlo kouzlo Číny. Čínská hudba, čtení
čínské pohádky, čínské zvyky, soutěž o vykreslení
nejhezčího draka. Moc děkujeme paní Bilíkové.
Následovalo vystoupení dětí ZŠ Babice u Šternberka o Orientu. Děti nás zaujaly orientálním tancem v kostýmech, četbou pohádky o Šeherezádě.
Všechny děti skládaly puzzle, vyplňovaly kvíz
k danému tématu a vykreslovaly omalovánky. Svého úkolu se děti zhostily na výbornou a patří jim
poděkování. Na závěr paní ředitelka předala paní
knihovnici knihu o naší obci, o ZŠ a MŠ, jako upomínku na společné setkání.
Zavítala za námi indiánka, která děti upoutala
svým povídáním a hrami. Děti si mohly vyrobit
své originální indiánské tričko, namalovat indiánský obličej.
Venku se setmělo a někdo zaťukal. Byla to čarodějnice z pohádky. Děti se teple oblékly a za jejího doprovodu došly do nově zrekonstruovaného Muzea Na Mýtince. Uprostřed dvora plápolal
oheň a k čarodějnici se přidaly další pohádkové
bytosti – vodník a rozverný čertík. Společně jsme
si zazpívali, popovídali si o pohádkách. Opečené
špekáčky, výborné, ještě teplé buchty a horký čaj
nám všem přišel vhod.
Pak nás čekalo ještě jedno překvapení – vystoupení kouzelníka.
V pozdních večerních hodinách jsme si slíbili,
že naše společné setkání nebylo určitě poslední.
Hvězdičky dobrou noc, já už jdu spát …Kolem
půlnoci jsme ulehli do spacáků a pomalu zavírali
oči při čtení pohádky na dobrou noc.
Co ještě dodat ? Akce „Noc s Andersenem“
měla určitě smysl, zanechá v dětech nejen vzpomínku na celý život, ale snad i potřebu klasického
Jaro/2014
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čtení. Bylo to moc příjemné setkání s mnoha obětavými lidmi, kteří dokázali v dnešní uspěchané
době alespoň na chvíli odpoutat děti od počítačů,
od konzumního způsobu života. Otevřít knížku,
poslouchat ty krásné nekonečné příběhy...
Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění akce
podíleli. Ředitelům obou škol, starostům obcí Babice u Uherského Hradiště, Babice u Šternberka,
paní knihovnici, pedagogům, dětem, rodičům,
mysliveckému sdružení...
Někdy zase na shledanou.....
V Babicích u Šternberka, dne 5. 4. 2014
Zapsala Danuše Nováková

Mateřská škola
Zápis dětí do mateřské školy Babice V poslední době se čím dál častěji setkáváme
s otázkou rodičů, zda mohou nastoupit i děti mladpro školní rok 2014-2015
Je potřeba, aby k zápisu přišli všichni rodiče,
kteří s nástupem svého dítěte do MŠ počítají od
1. září 2014 do 31. července 2015. Na webu obce
www. babice.eu/organizace a spolky/mateřská
škola a ve vitríně MŠ Babice v obci jsou vyvěšeny
podrobné informace k zápisu.
Stanovená doba pro doručení vyplněných,
podepsaných a lékařem potvrzených žádostí do
MŠ je v pondělí 14. dubna 2014 od 16,00 - 17,00
hodin a v úterý 15. dubna 2014 od 9, 30-11,30
hodin a od 16,00 -17,00 hodin. Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií, přičemž přednost mají
děti pětileté, děti starší 3 let a děti s bydlištěm
v naší obci. Přijaté děti mohou nastoupit po dovršení 3 let věku.
Jaro/2014

ší t.j. 2 - 3 leté. Odpověď je taková, že je rozpor
mezi sociálním zákonem a mezi školským zákonem. Sociální zákon umožňuje rodičům dát dítě do
předškolního zařízení už od dvou let, ale jsou tím
myšleny spíše dětské jesle nebo jiné obdobné zařízení. Rozdíl mezi nároky na uspokojení potřeb ať
už osobních nebo vzdělávacích u dvouletého a tříletého dítěte je obrovský. Proto také školský zákon
říká, že mateřská škola je určena zpravidla pro děti
3. - 6. leté. MŠ není zařízením zajišťujícím prioritně
hlídání dětí, i když dohled nad dětmi je také součástí práce MŠ. MŠ je povinna s dítětem od jeho
nástupu pracovat podle Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání a to klade také
požadavek na úroveň vyspělosti jednotlivých dětí,
která odpovídá hranici věku 3 roky.
Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice
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Tradiční dětský karneval

dič co nevíce věnovat svému dítěti, ale při organiProběhl v neděli 23. března 2014 v sále kultur- zaci se lze vystřídat. Snad se příští rok najde ochotního domu s hudbou a soutěžemi bratří Chabi- ných rodičů více. Radost dětí za obětování trochy
čovských k plné spokojenosti dětí. Zúčastnilo se času určitě stojí.
Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice
přibližně 90 rodičů se svými dětmi.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci karnevalu a také všem rodičům,
kteří k jeho úspěšnému průběhu přispěli finančním či jiným darem do bohaté tomboly. Zvláštní
poděkování patří žákům 9. třídy ZŠ Babice - Lindě Fabryové, Valerii Martinkové a Radimovi Kocurovi a dále studentkám Marušce Kraváčkové,
Kamile Trvajové a Šárce Ulmanové. Bez jejich
obětavé pomoci by se karneval letos nepodařilo
zorganizovat. Celkový zájem rodičů podílet se na
organizaci byl letos menší. Jistě se chce každý ro-

Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
PROJEKT ŠKOLA PRO ŽIVOT
30. 11. 2013 byl ukončen projekt ZŠ Babice
s názvem „Škola pro život“, který byl veden pod
reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.2052, realizovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a hrazený z prostředků Evropské
unie. V průběhu dvou a půl roku byla škola vybavena 13. kusy nových počítačů, 16. kusy notebooků, 6. kusy interaktivních tabulí a dataprojektorů
s celkovými náklady ve výši 1 103 662,- Kč.
Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali
4 školení a zpracovali 480 digitálních učebních
materiálů, které byly postupně v rámci 5 monistrana 12

torovacích zpráv o průběhu projektu odesílány ke
kontrole MŠMT.
11. 2. 2014 byla ministerstvem závěrečná monitorovací zpráva schválena s tím, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných
výstupů ve 100% poskytnuté částky dotace. Všechny vynaložené výdaje jsou považovány za způsobilé.
Poděkování patří všem učitelům školy, kteří se
zasloužili o zdárný průběh projektu a díky nimž
mohla být škola vybavena další moderní technikou, která je již využívána žáky všech ročníků.
Mgr. Pavel Hubáček
Jaro/2014
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZŠ BABICE V POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ
Žáci loňského 8. ročníku ZŠ Babice se v roce V přiložené tabulce je vidět úspěšnost naší školy
2013 zapojili v rámci České republiky do mezi- ve srovnání s testovanými školami v našem kraji.
národního šetření ICILS (International Com- ZŠ Babice je v tabulce na pátém místě.
Mgr. Iveta Miklová
puter and Information Litaracy Study), které je
zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti. Šetření ICILS 2013 je organizované Mezinárodní
asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání
a je do něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat
proběhl v České republice na jaře roku 2013 ve
170 školách. Naše škola byla náhodně vybrána
mezi 170 testovaných škol a v konečném výsledku
v počítačové gramotnosti žáků skončila výborně.

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY, KTERÉ PROBĚHLY ČI PRÁVĚ PROBÍHAJÍ
Již tradičně se žáci naší školy účastní různých
soutěží, olympiád a přehlídek, ve kterých často
dosahují i velmi pěkných výsledků.
Letos již máme za sebou olympiádu v českém
jazyce, kde po vítězství ve školním kole postoupily
do okresního kola dvě žákyně 9. třídy – Lenka Balcárková a Petra Kaňovská. V dějepise nás v okresním kole vzorně reprezentovala žákyně 8. třídy
Eliška Palánková. Nejvíce různých typů soutěží se
žáci účastní v matematice. Jsou to: Matematická
olympiáda, Pythagoriáda a Matematický klokan.
Matematická olympiáda je každoročně připravována pro 5. – 9. ročník. Každý ročník má svůj
vlastní termín soutěže, a tak se stalo, že například
vítěz školního kola z 9. ročníku Martin Doležal
nás již stihl reprezentovat i v okresním kole, zatímco nejlepší řešitel ze 7. třídy Jiří Grebík se na
své účinkování v okresním kole teprve chystá.
Pythagoriáda je další matematická soutěž, které se účastní žáci 5. až 8. ročníku. V polovině března byla jejich výsledková listina zaslána pořadateli
okresního kola, které proběhne 7. května ve Starém Městě.
Nejčerstvěji mají žáci v paměti školní kolo mezinárodně organizované soutěže Matematický
klokan, která má několik kategorií. Od malých
druháků (kategorie Cvrček) až po nejstarší deváťáky (kategorie Kadet). Aby byla zajištěna objektivita soutěže, píše se vždy v jediném termínu. Tím
byl letos 21. březen.
Jaro/2014

Recitační soutěž se také vyvedla. Žáci a žákyně několika věkových kategorií prvního i druhého stupně, kteří vyhráli ve školním kole, nás
reprezentovali i v kole okrskovém a později dokonce okresním. Největší úspěch zaznamenala
kategorie žáků 6. a 7. tříd. Všechny tři žákyně
této kategorie (M. Drinková, M. Hlavačková,
P. Matušová) nás skvěle reprezentovaly v okrskovém kole a Pavlína Matušová se dostala dokonce
jako vítězka i do kola okresního, které se odehrálo v prostorách Gymnázia Uherské Hradiště.

Recitační soutěž
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Ve dnech 19. a 20. února 2014 proběhlo na
ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti oblastní kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce, v němž
naši školu reprezentovali dva žáci: Kristýna Kašná ze 7. třídy v kategorii I.A a Giacomo Montevecchi z 8. třídy v kategorii II.A (A = základní
školy). Tito žáci byli vybráni poté, co ve školním kole porazili své spolužáky v poslechové,
gramatické a konverzační zkoušce. Přestože se
v konkurenci všech základních škol našeho
okresu neumístili na předních místech, oba dva
tuto zkušenost hodnotili jako velmi přínosnou
a jsou rozhodnuti se příští rok soutěže opět zúčastnit a pokusit o zlepšení výsledku.
Ze sportovních klání, kterých se naši žáci
zúčastnili nebo zúčastní, můžeme jmenovat
např. dvě kola školské softbalové ligy (proběhla
25. února a 27. března) či Coca cola Cup – fotbalový turnaj, který odehrají naše děvčata druhého stupně na hřišti TJ Sokol Babice 11. dubna.

Softbalová soutěž
Pro žáky, kteří mají zájem o přírodu a ekologii, je již tradičně připravena přírodovědná soutěž Poznej a chraň, jejíž okresní kolo proběhne
v Centru ekologické výchovy Žabka v Uherském Hradišti a případní vítězové by postoupili
do krajského kola.
Mgr. Jitka Škrabalová

ŠMOULYMPIÁDA V DRUŽINĚ
Ve čtvrtek 20. února se ve školní družině pořádal šmoulí karneval, který nesl název Šmoulympiáda. Děti měly v tento den přijít oblečeny
za šmoulíky. Při příchodu do družiny obdržely
jmenovky se šmoulí čepičkou a barvou svého
družstva. První šmoulí družstvo bylo Bílé, druhé Modré.
Šmoulympiáda byla zahájena zapálením
ohně a poslechem šmoulí hymny. Poté již vypukly šmoulí hry. Při celém jejich průběhu sbírala družstva body za plnění disciplín. Jednotli-
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vé disciplíny byly zaměřeny na zimní olympijské
sporty. Šmoulíci si mohli vyzkoušet: jízdu na lyžích, střelbu hokejkou na bránu, skok na lyžích,
krasobruslení, curling. Mezi soutěžemi si šmoulíci i zatančili.
Na závěr už všichni netrpělivě čekali na vyhlášení vítězů. První se umístilo družstvo Modrých a získalo zlaté medaile, druzí skončili Bílí
se stříbrnou medailí.
M. Hrňová a E. Bachanová
(vychovatelky školní družiny)

Jaro/2014
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Ve středu 5. února proběhl v naší škole letošní
zápis budoucích prváčků. To, že jich přijde k zápisu tolik, jsme věru nečekali. Poprvé po mnoha
letech jsme přivítali více než třicet malých budoucích školáků! Mile nás překvapili a potěšili především rodiče pěti dětí ze Sušic, kteří si pro své
ratolesti vybrali právě naši školu. S radostí jsme
přivítali i čtyři děti ze sousedních Huštěnovic, tři
z Kudlovic a jednu holčičku až ze vzdáleného Zlína (ta se k nám ale v brzké době přistěhuje).
Po vstupu do školy byli budoucí školáci přivítáni pohádkovými bytostmi, které je přivedly
k samotnému zápisu. Rodiče vyplňovali potřebné dokumenty. Naše paní učitelky z prvního stupně si přebraly odvážně se tvářící (někdy

snad i malinko stydlivé) děti. Většina jich ale po
chvilce váhání srdnatě a nebojácně přednesla
básničku, zazpívala písničku, pochlubila se se
svými znalostmi o svých nejbližších i o sobě, nakreslila obrázek, hravě rozeznala barvy či tvary
předkládaných předmětů. Paní učitelky tak nenásilnou formou zjistily sociální, grafomotorickou i somatickou vyspělost dětí, zkontrolovaly
úroveň mluveného projevu či správný úchop
psací potřeby. Každé dítě pak bylo náležitě pochváleno a odměněno. S rodiči si následně paní
učitelky pohovořily o svých zjištěních a zeptaly
se na další důležité okolnosti týkající se dětí.
Vzhledem k tomu, že příchozí děti byly
opravdu šikovné, mohly paní učitelky rovnou
říci 22 rodičům, že jejich syn či dcera jsou zralí
a dobře připravení stát se v příštím školním roce
našimi žáky. Deset rodičů si ještě vzalo čas na
rozmyšlenou, obrátí se o radu na pedagogicko-psychologickou poradnu a vyžádají si odborné doporučení, zda svému dítěti nedopřát ještě
roční odklad školní docházky.
Mgr. Jitka Škrabalová

PLES SRPDŠ
V sobotu 22. února se konal již tradiční ples
SRPDŠ, na kterém vystoupili žáci 9. ročníku Základní školy Babice. Již koncem října začalo čtrnáct tanečních párů nacvičovat polonézu s pomocí Mgr. Davida Voráče z Dance Studia Starlight
Zlín a třídní učitelky Mgr. Vlasty Jandáskové.
Ples byl zahájen předtančením polonézy, na
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kterou navázal valčík. Poté následovalo předání
něžných růžiček maminkám jako vyjádření díků
a sólo s rodiči. Zpestřením celého plesu bylo vystoupení juniorského tanečního páru z Dance Studia Starlight Zlín, který se pravidelně zúčastňuje
soutěží po celé ČR. Po 21.00 hodině proběhlo slavnostní pasování Absolventů ZŠ Babice 2014.
Velké
poděkování patří
vedení
školy,
organizátorům
- SRPDŠ, všem
rodičům a sponzorům. Speciální dík si zaslouží
rodiče Martina
Doležala, Daniela
Poisela,
Tomáše Jurčíka
a Lenky Balstrana 15
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cárkové. Ti zajistili jednotné
oblečení chlapců, květinovou
výzdobu a videozáznam z plesu. Doufáme, že se vystoupení
líbilo, všichni se dobře bavili
a užili si příjemný večer.
žáci 9. třídy
a Mgr. Martina Horňáková

PROJEKT PLANETA ZEMĚ
Ve čtvrtek 27. února se 5. až 9. třída zúčastnila zeměpisné exkurze Madagaskar - příběh pradávné Lemurie. Akce se uskutečnila v Uherském
Hradišti - v kině Hvězda. V zaplněném sále kina
žáci viděli zajímavý dokument o čtvrtém největším ostrově světa. Tuto akci organizuje tým profesionálů v čele s Adamem Lelkem, zakladatelem
projektu Planeta Země 3000. Byla to moc pěkná
podívaná. Už teď se těšíme na další projekt, který
se v příštím roce bude věnovat Indonésii.
Mgr. M. Sečen

LYŽAŘSKÝ KURZ 2014
Ve dnech 9. - 14. března se měl uskutečnit lyžařský výcvikový kurz pro sedmou třídu. Z důvodu nepříznivých lyžařských podmínek (nedostatek
sněhu způsobený nezvykle vysokými zimními teplotami) bylo několik dnů před odjezdem rozhodnuto, že letošní kurz neuskutečníme. Sedmáci se
však nemusí bát. Provozovatel chaty Spartak v are-

álu lyžařského střediska Kohútka, kam již tradičně
jezdíme, nám vyšel vstříc a nabídl náhradní řešení.
V příštím školním roce vyjede na lyžařský výcvikový kurz nejen sedmá třída, ale i budoucí osmáci,
kteří o svůj letošní zážitek z lyžařského kurzu kvůli
enormně teplému počasí a nedostatku sněhu přišli.
Mgr. M. Sečen

Seminka
V letošním školním roce se žáci šestého roční- sazovat na školní zahradě. V další reportáži na
ku společně s paní učitelkou Pavlicovou a Kloudo- konci školního roku a na podzim se dozvíte, jak se
vou zúčastní etwiningového projektu What grows nám vše podařilo.
Ing. D. Kloudová
where?
Společně pracují žáci z Maďarska, Portugalska,
Polska, Řecka, Česka, Chorvatska a Rumunska.
Naši šesťáci si jednotlivé školy rozdělili po skupinkách a poslali svým kamarádům semínka stromů
a rostlin, které si zkusí ve svých zemích vypěstovat.
Zatím se nám vrátilo pět obálek se semínky
a pozdravy a čekáme jen na skupinu z Řecka, jestli
nám pošlou jejich semínkové překvapení.
Rostliny budeme rychlit ve skleníku, a pak vystrana 16
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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.

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Od března tohoto roku si mohou zájemci,
kteří potřebují informace o konkrétní sociální
službě, ji vyhledat v novém elektronickém katalogu. Bude umístěn na internetových stránkách na adrese www.socialnisluzbyzk.cz a také
naší obce www.babice.eu - tady jej najdete pod
záložkou Pečovatelská služba. V katalogu jsou
přehledně seřazeny všechny sociální služby, kte-

ré jsou dostupné v našem kraji a navíc je možné získat detailní přehled o všech možnostech,
jak řešit v této oblasti konkrétní životní situaci.
Pokud nemáte možnost připojit se k internetu,
rádi vám pomůžeme se na tento katalog podívat
v naší Pečovatelské službě na Patnáctce. Pracovní doba je každý pracovní den od 7:00 hodin do
15:30 hodin, telefon 724 149 246.

NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ
Z BABICKÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V uplynulém roce jsme se starali o sedmdesát občanů, jak seniorů, tak lidí, kteří mají nějaké
zdravotní potíže (průměrný věk uživatelů byl 77,5 roku). Některé služby spočívají jen v dovozu
a předání obědů, ale více než šedesát procent z uvedeného počtu využívá i další pomoci. Obědů
jsme vloni ze školní kuchyně rozvezli 8 838 při tom jsme najezdili 2 188 kilometrů, v přímé péči
bylo stráveno u uživatelů 1135 hodin. K rozvozu obědů mají strávníci možnost používat jídlonosiče s termoobalem, které jsou jim zapůjčovány zdarma. Vloni se nám navíc podařilo získat
z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové finanční prostředky na nákup nových jídlonosičů. Takže jsme dokoupili dalších dvacet kusů.
Pro tento rok nám byla z Ministerstva práce a sociálních věcí přidělena dotace ve výši
258 000 Kč. Další příjmy Pečovatelské služby tvoří úhrady od uživatelů a příspěvek zřizovatele,
tedy obce. Také letos budeme hledat cesty, jak získat finanční prostředky i z jiných zdrojů.

Centrum denních služeb
pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti
svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být
sami celý den doma? A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak
skloubit zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete
zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího
prostředí do našeho zařízení? Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak naše
Jaro/2014

sociální zařízení Centrum denních služeb pro
seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat
strana 17
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do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke
každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství,
spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do dění
v zařízení.
Služby, které centrum nabízí, jsou placené
a mezi základní poskytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování se v prostorách centra, podávání a příprava stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při osobní hygieně,
výchovně-vzdělávací a aktivizační programy
(např. procvičování jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční a dechové
cvičení, trénink paměti a mnoho dalších aktivit),
sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy
divadla, vernisáže, akce pro seniory atd.). Dále

centrum nabízí placené fakultativní činnosti
a mezi ně patří doprava z domácího prostředí
do zařízení a zpět, doprovod při procházkách,
výletech, obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit
svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD
7:00 do 15:30 hod., naleznete v UHERSKÉM
HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní
nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo
na emailu cds@uhradiste.charita.cz či na tel.č.
v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Jak bylo avizováno v loňském roce, první letošní setkání Klubu důchodců bylo věnováno
Baťovu kanálu. O jeho historii i současnosti poutavě vyprávěl Mgr. Jiří Barouš, současný projektový manažer Baťova kanálu. Ve své přednášce
se vrátil do úplných začátků vzniku myšlenky
na vybudování kanálu coby vodní cesty. Zpestřením bylo nahlédnutí do starého vojenského
mapování vodních toků, které protékají naší oblastí. Přítomní se dozvěděli rovněž několik důležitých dat spojených s Baťovým kanálem, jako
například: rok 1918 – ustavení Ředitelství vodních cest (funguje dodnes), rok 1934 – zahájení
stavby kanálu, 2. 12. 1938 – zahájení nákladní
přepravy po kanále, rok 1960 – ukončení přepravy a rok 1995 – obnovení plavby (jedná se
pouze o rekreační přepravu). Dle statistických
údajů se v loňském roce pohybovala návštěvnost plaveb kolem 70 tisíc účastníků. Přilehlou
cyklostezku využilo přes 300 tisíc lidí, kteří zde
projeli na kole, kolečkových bruslích nebo prošli pěšky. Současná splavnost Baťova kanálu je
53 kilometrů a můžeme jet od otrokovického
strana 18

Bělova do slovenské Skalice. A jaké
jsou plány do budoucnosti? I o těch
pan Barouš hovořil: „Měly by být vybudovány
dvě plavební komory (Bělov, Sudoměřice-Skalica), čímž by se splavnost rozšířila o více jak
20 kilometrů,“ doplnil svou přednášku. V závěru nastínil také problematiku protipovodňových opatření, o které se rovněž přítomní živě
zajímali.
Pro velký úspěch přednášky paní učitelky
Kloudové, která v lednu vyprávěla na besedě
v knihovně o aromaterapii, požádali senioři, zda
by nepřišla i do únorového Klubu důchodců.
Rovněž tady se přiblížení k přírodnímu bohatství, které máme kolem nás, setkalo s pozorností a přítomní odcházeli obohaceni o poznatky
a také s odhodláním vyzkoušet něco jiného.
Březnové setkání patřilo usměvavé cestovatelce Hance Kolaříkové, jejíž přednášky o zemích, které navštívila, se staly pravidelnými
a oblíbenými. Pomyslné cestování po Mauretánii a Mali nám Hanka přiblížila přes své dojmy
a často neuvěřitelné zážitky, které tam prožila.
Jaro/2014
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Zpestřením byly časté video vstupy, které v těchto zemích natočila a samozřejmě její nádherné
fotografie, které provázely celou přednášku.
S velkým ohlasem se setkal například její foto
seriál „Africké královny.“ Hanka vyprávět
opravdu umí, o čemž svědčilo i to, že přes čtyřicet posluchačů udrželo pozornost celé dvě hodiny, ve kterých se dozvídali zajímavosti o těchto
exotických zemích. A na závěr se už ptali, kdy
přijde s novými cestovatelskými zážitky příště.
A jaký je plán Klubu důchodců v následujících
měsících? V dubnu se zájemci sejdou dvakrát.
V prvním týdnu měsíce při besedě se spisovatelem Jiřím Jilíkem, na konci dubna je naplánována beseda o včelách a včelařství, v květnu
se pojede na výlet na Vysočinu. Na červen jsou

naplánována opět dvě setkání. Jedno bude patřit
besedě (o tématu se zatím jedná), druhé bude
společné s přáteli z Bzinců pod Javorinou, se
kterými bude uspořádán výlet do okolí.

Únorový Klub důchodců

Lednový Klub důchodců

Březnový Klub důchodců

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Jaro v naší honitbě MS Cerony Babice
Letošní zima jako by ani nebyla. Ten jeden týden trochu zimou zastrašil, ale jak přišel tak rychle odešel. Zima tedy nebyla pro zvěř nijak zvláště
krutá. I přesto naše sdružení pravidelně přikrmovalo jak granulemi pro srnčí zvěř, tak i zásypy byly doplňovány krmivem pro pernatou zvěř.
Ceny objemných i jadrných krmiv, stejně jako
ceny pohonných hmot, jsou v součastné době vysoké a silně zatěžují rozpočet našeho mysliveckého sdružení i když dotace jsou stále stejné i přes
snahu starosty a radu obce. V součastné době je
Jaro/2014

nutné zkontrolovat zdravotní stav zvěře a při zjištění úhynů postupovat v souladu s veterinárním
zákonem. V naší honitbě proběhlo sčítání zvěře,
kdy stavy napočítané jak pernaté tak srnčí zvěře
jsou již v alarmujících číslech. Ve většině mysliveckých sdružení se odlov v loňském roce zastavil a hony se zrušily pro velmi nízký stav drobné zvěře. Velice špatný rok 2013 byl pro bažanty
a zajíce, tedy drobnou zvěř. Chladno bylo hlavně
v době hnízdění a kladení vajec. Hůře se projevily také některé kroky zemědělců. Naopak teplá
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zima přispěla k lepšímu přezimování zvěře. Srnčí
se drží zhruba na stejných stavech jako předchozí
roky. Otázkou ale zůstává, zda to přispělo k dobru
věci, jelikož přezimovaly i slabé a nemocné kusy
zvěře, které teď půjdou do dalšího reprodukčního
cyklu. Přezimovalo také nemalé množství škůdců a parazitů. K nízkému stavu bažantů a zajíců
jistě v nemalé míře přispěl zvyšující se stav škodné, jako jsou lišky, jezevci, kuny, ale také přemnožená káně. Naši mladí členové se snaží tuto zvěř
tlumit, kdy se v poslední době podařilo odlovit
tři kusy lišky, za co jim patří velký dík.
V měsíci březnu by se měli již na polích začít
vyskytovat mladí zajíčci. Prosím, aby v případě
jejich nálezu je občané ponechali na svém místě a nesnažili se je zachraňovat, každý takto „zachráněný“ zajíček do tří dnů zahyne. K tomu by
také přispělo, kdyby občané při svých procházkách se svými čtyřnohými miláčky je měli řádně zabezpečené na vodítku a snažili se, aby pej-

skové neplašili nebo neštvali zvěř, která se snaží
buď zahnízdit, nebo má již na polích a přilehlých
travnatých plochách své pelíšky. Dopřejme mláďatům, aby se dočkala léta a mohla tak zdobit
okolní krajinu svým výskytem.
Naše sdružení nyní čeká mnoho práce, kdy
se podílí na dokončování areálu Mýtinky. Bylo
zde zbudováno devět voliér pro odchov bažantů
a jiné pernaté zvěře. Připravuje se místnost pro
bažantí kuřata. V poslední době se sdružení podílí na výměně střešní krytiny na stodole Mýtinky. Dokončují se také poslední úpravy ve vnitřních prostorách budoucího muzea a podkroví.
Také zde proběhne akce našich mladých čtenářů,
pod záštitou místní knihovny, kdy v prostorách
Mýtinky se bude číst a děti by zde měly prožít
větší část dne. K tomuto se musí připravit také
klubová místnost, kdy zde bude nově natřená podlaha a budou zde nové lavice a stoly, které taktéž
projdou úpravou a budou nově natřeny.

Ještě pár typů na myslivecké akce:
Kynologické akce:
10. 5. 2014 - Hluk: Zkoušky vloh OH + MP (ohaři + malá plemena)
14. 6. 2014 - Hluk: Norování
26. 7. 2014 – Slavkov – Lesní zkoušky ohařů a MP
6. 9. 2014 – Slavkov – Podzimní zkoušky OH + MP
20. 9. 2014 Bystřice pod Lopeníkem – Barvářské zkoušky honičů
Střelecké akce:
5. 4. 2014 – Salaš střelnice – Okresní přebor kulový
6. 4. 2014 – Salaš střelnice – Okresní přebor brokový
15. 6. 2014 – Salaš střelnice – Závod tříčlenných družstev a jednotlivců, vysoká věž
15. 6. 2014 – Salaš střelnice – Závod tříčlenných družstev MS okr. UH, vysoká věž
15. 6. 2014 – Bojkovice střelnice – Střelecký den
14. 9. 2014 – Salaš střelnice – Baterie 100

Kalendárium:
27. 3. Začínají kvést modříny
29. 3. Kladení muflončat
30. 3. Přilétá čáp bílý
1. 4. Kvete blatouch bahenní
2. 4. Začíná tok tetřeva
3. 4. Probíhá tok jeřábka
4. 4. Vyčistit a dezinfikovat krmelce a krmná zařízení
5. 4. Hnízdí straka obecná
6. 4. Tok tetřívka
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Jednatel a místopředseda
Bc. Mário Mikulka
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ZAHRÁDKÁŘI
V letošním roce jsme na členské schůzi, která
se konala v neděli 23. 2. 2014, volili nového předsedu naší základní organizace. Za předsedu ZO
ČZS Babice byl na období dalších pěti let zvolen pan Augustin Navrátil. Za účasti zástupců
obecního úřadu se uskutečnilo posezení bývalého předsedy pana Josefa Stalzera se členy starého výboru a zároveň jsme mu popřáli všechno
nejlepší k jeho pětasedmdesátinám. Děkujeme
mu za jeho dlouholetou obětavou práci ve vedení babické základní organizace.

Ve Zprávě o stavu členstva za rok 2013, kterou jsem četla na členské schůzi, jsem uvedla,
že ke dni konání členské schůze máme 72 členů. Minutou ticha jsme uctili památku našich
členů, zemřelých v roce 2013 a v roce 2014 do
dne konání členské schůze: pana Aloise Cablíka,
Oldřicha Janečka, Josefa Retla, Josefa Sobola, Jaroslava Šimčáka a pana Josefa Vojtíka, kterého si
mnozí z vás pamatují jako předsedu zahrádkářů.
V letošním roce chceme uskutečnit jednodenní zájezd, podzimní výstavu ovoce a zeleniny
a předsilvestrovské posezení. Přes Územní
sdružení v Uherském Hradišti byly již letos pořádány dvě přednášky i s praktickými ukázkami
na téma „Roubování a očkování ovocných stromů“. Kdo máte zájem vstoupit do našich řad,
Jaro/2014

přihlaste se u našeho nového předsedy pana Navrátila, nové členy přijímáme.
Moje pozvánka na výstavu je do Věžek u Kroměříže, od 30. 4. 2014 do 4. 5. 2014 se uskuteční
zahrádkářská prodejní výstava pod názvem ZA-

HRADA VĚŽKY – JARO 2014, letní výstava pak
proběhne od 6. 8. 2014 do 10. 8. 2014 a podzimní
od 24. 9. 2014 do 28. 9. 2014. Není to od nás daleko a mnozí z vás už jste tam několikrát byli.
Na duben, květen a červen mám pro vás, milí
čtenáři, několik rad.
V dubnu dokončujeme výsadbu ovocných
stromků do jam, které jsme si na podzim připravili, aby dokonale vyvětraly. Broskvoně, které
sázíme výhradně na jaře, je dobré sázet do teplejší, sluncem prohřáté půdy, kde se lépe ujímají.
• Staré ovocné stromy je možné přeroubovávat,
jako technika je nejúspěšnější za kůru. Když si
během dubna zahřížíte bobuloviny, tak budete
mít na zahrádce do podzimu mladé keře. Poškozené dřevo - mrazové poškození, nádory
(např. po vlnatce krvavé) je třeba ostrým nožem vyřezat až do zdravého dřeva, nebo kůry
a rány zamazat voskem nebo latexovou barvou.
• Kmeny po ohryzu zvěří stojí za pokus zachránit - přemostěním (ohryz kolem dokola) nebo
zamazání v případě, že bylo zachováno kambium. Lepenkové pásy na zachycování květopase jabloňového je třeba každý týden prohlížet.
• Stromy s bohatší násadou květních pupenů je
dobré přihnojit ještě před květem dusíkem,
všechny ovocné dřeviny se hnojí i fosforečstrana 21
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nými a draselnými hnojivy. Nadměrná násada květních pupenů starých stromů (hlavně
jádrovin) se redukuje řezem. Málo plodící jádroviny, ale i bujněji rostoucí je vhodné v této
době řezat, u meruněk a broskvoní se provádí
jarní řez až ve fázi růžového poupěte.
V květnu nastává období intenzivního využívání nevytápěných skleníků a fóliovníků, do kterých vysazujeme již i teplomilnou zeleninu, zanedlouho se objeví tradiční škůdci – mšice a molice.
Při včasném přístupu je možné tyto škůdce udržet na přijatelné úrovni pomocí introdukce jejich
predátorů v systému biologické ochrany.
• Po období tzv. ledových mužů se vysazují na
záhony sazenice teplomilných plodových zelenin - rajčata, papriky, okurky, z ostatních
zelenin např. celer.
• Ten, kdo nemá zahrádku, může na balkonu,
nebo terase, či alespoň na ploše okenního
parapetu některé zeleniny pro svoji potřebu
vypěstovat. Nízkým keříčkovým rajčatům
stačí sáčky z umělé hmoty, vysoké tyčkové
odrůdy v polyetylénových pytlích, k tyčkovým fazolům vysetým do bedýnek je možno
z latěk a provázků do dvou metrové výše zhotovit vhodnou opěru. Na balkonu si můžeme
vypěstovat podobným způsobem i papriky,
nad kterými natáhneme na ohnuté dráty folii
v podobě krytu. Mimo užitkovou zeleninu nám balkón během vegetace poskytne
i okrasnou zelenou stěnu, ze které sklízíme
lusky.
• Pokud v dubnu nebyl čas, nebo vhodné podmínky pro vysazení révy, tak to ještě v květnu můžeme provést. Je však nutné mít půdu
pro dlouholeté pěstování řádně připravenou.
Když je u révy zřetelná násada budoucí úrody, vylamujeme neplodné letorosty a zálistky,
vyrůstající z úžlabí listů. Proti perenospoře,
padlí, obalečům a červené spále v této době
stříkáme.
Červen přináší majiteli zahrádky první čerstvé
ovoce. Již začátkem měsíce je možné sklízet některé nejranější odrůdy jahodníku. Jahody je doporučeno sklízet pokud možno dopoledne, aby
orosené plody alespoň zčásti oschly. Vlhké plody
(např. sklizené v deštivém období) se brzy kazí
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a proto je nutné včasné zpracování. Z porostu je
třeba odstraňovat a likvidovat nahnilé a mumifikované plody, které jsou zdrojem šíření infekce
- zvláště za vlhka, nebo v přehoustlém porostu.
• Tam, kde jsou příznivé klimatické podmínky, sklízí se v polovině měsíce - pokud jsou
plody dostatečně vyvinuté - zelený angrešt
pro kompotování. Pokud jsou plody po zanedbání ochrany napadené americkým padlím
angreštovým, tak je nepoužíváme ke konzervování, ani je nejíme čerstvé, ale likvidujeme
je ohněm nebo cestou odpadků do popelnice.
Potom nám již dozrávají rané odrůdy rybízu
a koncem měsíce i první maliny. Plody, které
chceme použít k přímému konzumu, nebo
zpracování (marmelády, sirupy apod.) se nechávají plně vyzrát.
• Na začátku měsíce (podle signalizace) ošetřete jabloně proti obaleči jablečnému některým z povolených přípravků.
• Nepropásněte ani termín chemického ošetření proti vrtuli třešňové, která způsobuje červivost plodů - po 10. červnu (obvykle
v době, kdy začíná kvést černý bez) a začíná
nálet škůdce. Jakmile se objeví první mšice,
postříkejte jen skutečná ohniska - organofosfáty likvidují i přirozené predátory mšic.
• V případě silného infekčního tlaku strupovitosti a padlí (podporováno vlhkým a teplým
počasím) ošetřujeme jádroviny během celého měsíce.
• Kontrolujeme místa roubování a všechny
falešné výhony, vyrostlé vedle přirostlého
roubu vylamujeme, čímž umožňujeme lepší
proudění mízy do roubu.
• I když ovocný strom sám redukuje počet nasazených plodů tzv. červnovým propadem,
je důležité v případě velké násady další ruční protrhávání – probírka, aby plody měly
co nejlepší podmínky pro vývoj. Ovoce tak
doroste do větší velikosti, lépe se vyvine a vybarví a strom se zbytečně nevyčerpá. Platí to
nejen o jablkách, ale rovněž o broskvích.
Za babické zahrádkáře vám přeji bohatou
úrodu.
Jiřina Grebeňová
Jaro/2014
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Rybáři
ZAČÁTEK RYBÁŘSKÉHO ROKU 2014
Úvodem mého příspěvku mně dovolte, abych
vás informoval o personálních změnách, které
nastaly začátkem tohoto roku. Po ukončení činnosti pana Mára Jiřího v Místní organizaci (dále
MO) Uherském Hradišti, byl zvolen jako místopředseda MO Uh. Hradiště pan Býček Milan
a na jeho pozici předsedy Místní skupiny (dále
MS) Babice zvolen Pištěk Jan. Tím pádem byl
doplněn výbor MS Babice panem Jurákem Pavlem dříve náhradník výboru.
Nyní k samotné činnosti výboru MS Babice.
V lednu proběhly dvě akce pro naše rybáře a to
výběr sumářů úlovků za uplynulý rok a výdej
povolenek na nastávající rok. Tyto akce pořádáme každoročně z důvodu, aby nemuseli naši
členové dojíždět do Uh. Hradiště. Od 15. ledna
začaly probíhat brigády organizované výborem
MS Babice, a to na rameni Uhliska. Trvat budou
až do 29. 3., kdy se uskuteční poslední brigáda
letošního roku na tomto rameni. Některé práce
jsou vykonávány pomocí strojní techniky, bez
které bychom se neobešli. Její pronájem je čás-

tečně hrazen i za finanční pomoci OÚ Babice,
za což srdečně děkujeme. Mrzí mě, že je tady
spousta spolků, které žádají o dotace OÚ na činnost. Jejich vedoucí však nejsou schopni dojít na
zastupitelstvo a přednést, jak tyto dotace budou
použity. Při tom nejde o malé peníze. Tak nějak
už jsme si zvykli „Napišme žádost a oni nám to
už odklepnou!“ Ale to jsem odbočil, omlouvám
se!
2. února byl zahájen kroužek mladých rybářů
v počtu deset dětí pod vedením mým a Jaroslava
Šůstala. Ukončení tohoto kroužku je naplánováno v měsíci dubnu. 31. 5. se uskuteční dětské
rybářské závody, kde mají možnost si zarybařit
všechny děti, které mají o rybářství zájem. Tyto
závody jsou organizovány v rámci Dne dětí, tudíž mají vše zdarma, včetně občerstvení.
21. 6. - 22. 6. se budou konat nonstop závody
pro dospělé.
Na všechny tyto akce vás srdečně zve Výbor
MS Babice.
S pozdravem Petrův Zdar
předseda MS Babice Pištěk Jan

brigáda 8.1.2014

brigáda 8.2.2014

Dětský kroužek rybářů 16.3.2014

Dětský kroužek rybářů 16.3.2014
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Pomoraví a. s. Babice
Současnost Pomoraví a. s. Babice
Náš zemědělský podnik hospodaří v katastrech obcí Babice, Kudlovice, Traplice, Jankovice a Košíky na pozemcích, které sahají od
jezu na řece Moravě ve Spytihněvi až po louky
v Chřibských lesích. Pomoraví a.s. zaměstnává celoročně 35 pracovníků, z toho je 15 místních. Kromě toho na pracích spojených s pěstováním osiva kukuřice se podílí každoročně
cca 40 pracovníků, především z Babic. Jedná
se hlavně o důchodce, ale i studenty v letních
a podzimních měsících.
Polní plodiny na orné půdě jsou na
1120 ha, rovinaté pozemky jsou v katastru Babice, ve zbývajících katastrech se téměř nevyskytují. Protože nás zajímá, jak budou pole a jejich ornice vypadat i do budoucna, tak plodiny
ohrožené erozí pěstujeme na Babicku. Cukrovka
a kukuřice má své místo hlavně tady v Babicích.
Co nového na poli
Rozhodujícími plodinami zůstávají pšenice,
řepka a osivo kukuřice. Výrazně se mění situace u cukrovky. Dochází k redukci plochy na
polovinu oproti minulým letům. Hlavním důvodem jsou nevýhodné dodavatelsko- odběratelské vztahy.
Stabilizace chovu dojnic
V plynulých dvaceti letech byla několikrát
zvažována likvidace stáda dojnic. Hlavní důvodem byla rentabilita výroby mléka. Především
realizační cena mléka byla velmi nízká (i pod

7Kč/litr) ačkoli jsme dosahovali a stále dosahujeme nejlepší kvalitu.
Likvidace se naštěstí nekonala, dnes dodáváme přes 4000 litrů mléka denně a tržíme více
než 9Kč/litr. Zvažujeme budování další stáje.
Kvalitní strojový park
Je nutno dodat, že také výkonný! Především
orientace na světově nejvýznačnější značku
John Deere. Představuje spolehlivost, výkon
a kvalitu Výrazně se zvýšila produktivita. Dnes
pozemky obhospodařuje ve srovnání se stavem
před deseti lety polovina pracovníků. Traktory mají dokonalé a výkonné závěsné nářadí na
dopravu, zpracování půdy, setí i aplikaci chemie. Sklízecí stroje jak vlastní tak i cizí jsou na
vysoké úrovni kvality práce i výkonu.
Společné programy s obcí Babice
Obec s družstvem spolupracuje v řadě oblastí. Dlouhodobě je např. uplatňována smlouva o údržbě komunikací v zimě. Letos bez
naplnění, chyběl sníh. Připravuje se program
kompostování. Pomoraví poskytlo prostory
pro zpracování kompostů na pevném hnojišti
v k. ú. Kudlovice. Zpracovávána bude především posečená tráva. Zemědělský podnik se
bude na technologii podílet také svou mechanizací. Vyprodukovaný materiál – kompost,
využije pro zlepšení půdní úrodnosti.
Služby pro cizí
Koncepce pěstování osiva kukuřice je propracována včetně koncovky tj. posklizňové
úpravy. Linka slouží i dalším zemědělským
podnikům, které mají sice dobré půdní podmínky pro pěstování, ale potřebují naše sklízecí stroje a hlavně ošetření po sklizni, až do stádia přírodního osiva. Tržby za tyto služby jsou
důležitým příjmem podniku.
Významný vliv holdingu
Náš zemědělský podnik Pomoraví a. s. Babice je součástí holdingu, který zastřešuje společ-
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nost Chemagra. Tato vazba přináší především:
• Možnost investovat (stroje, stavby)
v rozsahu pro malý podnik nereálném
• Jistotu v dodavatelsko-odběratelských
vztazích
• Organizační a technologickou propojenost s ostatními podniky holdingu
Na závěr
Podmínky práce v zemědělství jsou stále stejné, pokud jde o počasí. Sedlák nikdy

neví, čím ho nastávající rok překvapí. Jde jen
o to, aby se uměl s nepohodou se ctí vypořádat
a nenechal nic náhodě. Podmínky, které nám
připravuje EU, jsou někdy náročnější než počasí….
Přes tyto důležité vlivy jsem přesvědčen, že
náš zemědělský podnik je životaschopný a má
lidi, kteří umí! Ať už jsou na strojích, ve stájích,
nebo podnik řídí.
Ing. Maňásek František

Kalina
I V BABICÍCH SE TANČÍ
A ZPÍVÁ...
Kultura se má podporovat, a především tradice se mají udržovat. Nebylo tedy jen náhodou, že jsme uspořádali i letos Krojový ples.
Vždyť už po skončení hodové zábavy jsme si
říkali, že neukládáme kroj do krabic s tím, že
jej vytáhneme až další rok na hody. A měli
jsme pravdu.
Nevydrželo nám to moc dlouho a už
15. února 2014 jsme se všichni sešli na KD
v Babicích. Děvčata se chlubila krásnými barevnými fjertůšky, navázanými turčáky a bohatým vyšíváním, kluci se pyšnili s nažehlenými
kapesníky a dudovicemi, ozdobenými beranicemi s bílými kosárky a naleštěnými krojovými
botami, byla to nádhera.
V letošním roce jsme si taky zadali úkol, a to
nelehký. Rozhodli jsme se uspořádat pro naše
spoluobčany, sousedy a ostatní hosty přehlídku nejrozmanitějších krojů našeho okolí. Společně s naší krojovanou chasou si Moravskou
besedu zatančili také hosté z Hovoran, Buchlovic a Uherského Ostrohu. Dále pozvání přijali
a v hojném počtu se zúčastnili krojovaní z Kunovic, Březolup, Topolné, Valašských Klobouk,
Mařatic, Velehradu, Huštěnovic, Včelar, Otrokovic, a dokonce i Radošovce ze Slovenska.
Už od půl osmé se prostorami KD rozezněly písničky DH Šarovec a CM Slačáci. Každý si
přišel na své. Parket se postupem večera zaplnil
Jaro/2014

a o zábavu bylo postaráno. I ti, co netančili, se
měli na co dívat. Obdivovali například rozmanitost a odlišnost krojů, pozorovali úsměvy tanečníků a poslouchali líbivé tóny jak dechové
muziky, tak i té cimbálové.
Všichni krojovaní účastníci nejprve zahájili
večer slavnostním defilé, kdy protančili sálem
a ukázali se všem přihlížejícím ze všech úhlů.
A poté mohla začít zábava. Tančilo se, zpívalo,
popíjelo a nikdo se nenudil. Nachystaná byla
strana 25
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také bohatá tombola s více než dvě stě výhrami.
Kolem půl desáté v sále všechno utichlo
a tanečníci besedy, celí nedočkaví a seřazení za
dveřmi, s úsměvem na tváři nejprve obkroužili
kolem sálu, a pak už se přemístili na svá místa
a při prvních tónech se nechali unést hudbou
a zatančili Moravskou besedu. Tím měli tu nejdůležitější část večera za sebou.
Hudba se nesla po utichlé návsi do brzkých
ranních hodin a někteří se vraceli domů až ráno.
Celá akce se náramně vydařila a chasa se těší
a pomalu připravuje na Slovácké hody s právem
a možná i na další krojový ples.
Za hodovou chasu Petra Obdržálková

Kalinka
BABICKÝ SLAVÍČEK 2014
Tak jako každý rok, i letos se konal Babický slavíček pořádaný FS Kalinka. Soutěž se
uskutečnila v sobotu 15. března v 15:00 hodin
v Kulturním domě v Babicích.
Jako hosté vystoupili FS Hrozének z Traplic,
CM Bálešáci ze St. Města a domácí FS Kalinečka a Kalinka s Dívčím pěveckým sborem. Celou akci moderovaly Petra Obdržálková a Eva
Palánková. V porotě zasedli: Robert Botek, Gabriela Janečková a Monika Obdržálková. Soutěže se zúčastnilo 16 zpěváčků ve 2 kategoriích.
Celá akce se vydařila, všichni soutěžící byli
odměněni a všem zúčastněným děkujeme za
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příjemně strávené odpoledne.
I. kategorie: devět soutěžících z Traplic, Babic, Napajedel, a Kudlovic
1. místo: Zoe Tomaštíková - Traplice
2. místo: Veronika Batůšková - Kudlovice
3. místo: Ester Psotková - Napajedla
Monika Železníková - Babice
II. kategorie: sedm soutěžících z Traplic, Babic, Kudlovic, a Sušic
1. místo: Eva Obdržálková
2. místo: Amálie Oulehlová
Tereza Vlachynská
3. místo: Ondřej Březina
Za FS Kalinka Tereza Horňáková
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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.

MARIE BILÍKOVÁ
Jakoby do pohádkového světa
nás přenesou postavičky vyrobené z kukuřičného šustí, které
vznikají pod rukama paní Marie
Bilíkové (rozené Škárové). Můžeme obdivovat figurky děvčat
a žen, pasoucí husy, mají náruč
plnou květin, nesou dítě, lucerničky, košíky, hrábě, stloukají
máslo, vyšívají…, ale také uvidíme mužské postavy při různých činnostech (s nůší dříví,
píšťalkou, karabáčem, košem se
senem a spoustu jiných). A jak
taková titěrná dílka vznikají? „Především je třeba,
aby se urodilo dobré šustí. Například z toho loňského se obtížně vybíralo, protože kvůli nepříznivému počasí chytalo plíseň,“ zasvěcuje nás paní
Bilíková do základů výroby. „Šustí – listí z klasů,
po sběru suším na půdě.“ A dál se dozvídáme,
že se pak listí před prací vypere v horké vodě
a vysíří. Šustí se poté rozdělí podle velikosti a kvality: širší listy jsou vhodné na sukně, z dlouhých
se naopak dobře dělají rukávy, méně kvalitním se
vyplňují sukně. Má-li list přírodní zbarvení, třeba
do světle či tmavě hněda, použije se u panenek-děvčat na přední sukni, zástěrku, kordulku nebo
u kluků se z něj vyrobí například vesta. „Když potřebuji, aby šustí mělo opravdu odlišné zbarvení,
barvím jej barvou na textil. Nejvíce jej nabarvím
na postavy čertů, kteří musí být opravdu čertovsky tmaví,“ pokračuje paní Bilíková ve vyprávění.
Pracuje se s vlhkým šustím, protože jen takové je
poddajné a ohebné. I když na začátku její lidové tvořivosti byla výroba kraslic slámovou technikou, které zhotovovala pro ÚLUV (Ústřední
lidová umělecká výroba) v době, kdy byla na mateřské dovolené.
Jaro/2014

Po nástupu do zaměstnání
ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti začala poznávat
nové a nové techniky spojené
s lidovými tradicemi a řemesly.
A právě šustí jí doslova učarovalo. Možná i proto, že je ekologické a opravdu odpadní
materiál. Svou první panenku
z kukuřičných listů dostala od
sestry a dodnes ji má schovanou. Je pro ni symbolem začátku, který ji přivedl ke zhotovování prvních andělíčků,
čertíkůapostaviček.Figurkypaní
L. Kočišové jí natolik učarovaly,
že se přihlásila do kurzu pořádané Slováckým
muzeem a pod vedením paní F. Snopkové jej
v roce 2009 absolvovala.
Samotná kostra figurky je vyrobena pomocí
drátu, nití, vaty – tedy kromě drátků se jedná
o ryze přírodní materiál, což je pro výrobkyni
důležité, protože cítí jakýsi návrat k lidovým
kořenům a i proto se vlastně na tuto dráhu dala.
Ptali jsme se, jaká figurka je jejímu srdci nejbližší a které dělá nejraději. „Všechny jsou pro
mě milé, připomínají život našich předků, kdy
nebylo kolem nás tolik techniky,“ odpověděla paní Bilíková a pokračovala: „Jakmile beru
tvárné šustí do ruky, představuji si, co bude mít
figurka v rukou a jakou pracovní činnost bude
vyjadřovat. Jestli to bude děvčica parádnica
s rukávcama a bez šátku nebo naopak tetička,
maminka v šátku, muž s košem, či mládenec
s karabáčem a podobně. Při dokončování figurky jí dodělám hlavičku, natvaruji postavu
a ručičky a tím jí vdechnu život. Každá postava
je originál a vždycky v nějaké činnosti. Nemám
ráda panenky s prázdnýma rukama.“ V tom jí
hodně napomáhá manžel, který vyrábí z pedistrana 27
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gového proutí košíky nebo ze dřeva hrábě, máslenky, misky, píšťalky. V současnosti vyrábí paní
Bilíková kolem sedmdesáti druhů postaviček
a jejich škála se rozšiřuje. Letošní novinkou jsou
panenky s dížkou na těsto a kopistem. Samostatnou kapitolou jsou betlémy. Těch zhotovila
již celou řadu. Ať už malé se třemi základními
postavami (Maria, Josef, Ježíšek) nebo opravdu
rozsáhlé, kde jsou i Tři králové a koledníci rozmanitých řemesel. „Jen ta zvířata nedělám ráda,
to jaksi nemám v ruce,“ přiznává.
Také jsme se dozvěděli, že zákazníci nepreferují některou z figurek. Spíš je to sezónní záležitost: na jaře jsou žádány figurky spojené s tradicí
Velikonoc a košíčky na kraslice, v čase předvánočním ty, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří. „To pak nestačím dělat andělíčky, čerty
a koledníky,“ doplňuje paní Bilíková.
Také se ráda věnuje tkaní ze šustí. Této staré
a zapomenuté technice se naučila taktéž na kurzu lidové výroby, kde její učitelkou a velkým vzorem je paní R. Blažková. Tato technika je sice
pracnější záležitost, ale velmi zajímavá. Při práci
je třeba z listů stáčet – „šúlat“ provázky, které se
pak natahují na rám s hřebíčky a vytváří se osnova, do které se pak proplétá útkem jako při tkaní.
Vznikají tak různá prostírání a podložky. Touto
technikou se dají udělat i dózy, obaly na papírové
kapesníčky nebo na ubrousky. Výhodou těchto
výrobků je, že jsou opravdu odolné a vydrží roky.
Prakticky se stalo toto umělecké řemeslo pro
paní Bilíkovou součástí jejího života, kterému se
věnuje nyní již na profesionální úrovni. O tom
svědčí ocenění v podobě Certifikátu „Tradiční
výrobek Slovácka – výrobky z kukuřičného šustí,“ které získala na podzim loňského roku.
Paní Bilíková chodívá své výrobky prodávat
na menší jarmarky a předvádět na nejrůznější
akce pořádané kulturními institucemi. Bližší jsou
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jí ty komornější, kdy může s lidmi povyprávět
a pokud mají zájem, také je zasvětit do toho, co
krásného se dá vyrobit z obyčejného přírodního materiálu. Zúčastnila se předvádění v Jičíně
v rámci akce Jičín Město pohádky, tkaní předvádí na akcích v Parku Rochus, zajíždí do Bojkovic
a Kunovic, do lázní v Ostrožské Nové Vsi nebo
do muzea v Buchlovicích, do škol v okolí. Je stálou účastnící na vánočním jarmarku v Huštěnovicích a Babicích a na řadě akcí ve Zlínském
kraji a samozřejmě „stálé místo“ má při předvelikonočním a předvánočním předvádění ve Slováckém muzeu. Dobře se cítí také v Suché Lozi,
kde vyzařuje z místních obyvatel velké nadšení
pro tradiční řemesla. „Mile je mně rovněž mezi
dětmi ve školách, jen mě trochu mrzí, že se vytrácí manuální zručnost, kdy děti třeba ve třetí třídě
neumí udělat suk či uplést copánek,“ posteskla si.
Možná právě krásné výrobky z kukuřičného šustí
a poodhalení tajemství jejich vzniku pomohou
vracet se nejen k našim tradicím, ale i k rukodělné výrobě. Paní Marie Bilíková říká, že ráda naučí zájemce tomu, co umí a dodává: „Nebojím se
konkurence, protože každý máme svůj styl a ten
vyjadřuje, že každá figurka je opravdu jiná.“
Děkujeme za vyprávění a přejeme stále hodně nápadů, které přenáší do svých výrobků
a věříme, že se jí podaří opět obhájit ochrannou
známku Tradiční výrobek Slovácka. Ta se uděluje na dva roky, ve které komise, v níž zasedají
zástupci Slováckého muzea a Ústavu lidové kultury Strážnice, hodnotí, zda řemeslník stále dodržuje tradiční postupy.
A kde můžeme vidět výrobky Marie Bilíkové, včetně předvádění, v nejbližší době? Bude to
28. března v lázních Ostrožská Nová Ves, 12. dubna v Parku Rochus a před Velikonocemi 14. dubna
ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.
Marie Dostálková
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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…,“ budeme rádi.

„O kostelních varhanách“
Většina z návštěvníků kostela jaksi automaticky bere, že ke mši svaté patří zvuk varhan,
který ji dělá ještě slavnostnější. Ale ne všichni se
zamyslí nad samotným nástrojem, jenž dovede
naše duše jaksi povznést i pohladit.
Historii babických varhan nám sepsal současný varhaník pan Josef Omelka:
Kostel v Babicích byl až do roku 1937 kostelem filiálním, protože obec patřila do farnosti Spytihněv. V kostele nebyly pravidelné bohoslužby až do roku 1925, kdy byl v Babicích
ustanoven kaplan a pak v roce 1937 farář. A teď
k samotným varhanám. Nejprve byly v kostele na kůru instalovány malé klasické varhany
od firmy M. Strmiska a F. Imrich z Uherského
Hradiště. Měly pouze tři rejstříky v manuálu
a jeden rejstřík v pedálu. Tento nástroj darovala slečna Josefa Kučerová a v roce 1937 byl oceněn částkou 5 000 Kč. Dále jsme se dozvěděli, že
tyto varhany měly mechanickou trakturu, takže
impuls od klávesy se k ventilu pod píšťalou přenášel pomocí pák a táhel. Nedostatkem ovšem
bylo, že nástroj, podobně jako řada
starých typů, neměl dnešní temperované ladění, byl laděn níže. Také
pedálnice měla jiné rozměry než
soudobé nástroje, takže hra nohama
byla obtížná. A skříň varhan zabírala značnou část prostoru na kůru.
I údržba klasických varhan je drahá a jejich píšťaly se často rozlaďují
změnou teplot během roku. Proto
i v rámci liturgických úprav kostela byly klasické varhany nahrazeny
koncem roku 1994 moderními diJaro/2014

gitálními od firmy Ahlborn. Tyto varhany byly
slavnostně požehnány 8. ledna 1995, kdy byl
také na nich uskutečněn první varhanní koncert, což tyto varhany dokonale umožňují. Jsou
dvoumanuálové (mají dvě řady kláves), celkem
27 hrajících rejstříků, příslušné spojky manuálu
s pedálem, záznamové zařízení a vestavěný metronom. Jednotlivé rejstříky mají zvuk různých
nástrojů – například flétny, gamby, violoncella
a jiných. Nejjemnější rejstřík je Vox celestis-nebeský hlas.
Varhany jsou velmi vhodné zvláště pro výuku
hry na tento nástroj. Je tu možnost přepínat na
různá historická ladění. Pro interpretaci starší
varhanní hudby slouží ladění Chaumant, Tartini, Kellner a jiné. V těchto laděních dostávají
varhany zvuk podobný historickým varhanám.
Kromě toho je možno zvukově upravovat jednotlivé tóny, ovšem to je práce pro odborníky.
Pro malý kostel tyto varhany zvukově stačí, ale
většího efektu by se dosáhlo ozvučením celého
prostoru kostela. Je zajímavé, že potřebná částka (200 000 Kč) se vybrala sbírkou mezi občany
během velmi krátké doby.
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Ke královskému nástroji, jak
jsou varhany nazývány, patří člověk, který je dovede rozeznít. Prvním varhaníkem v Babicích byl
Vincenc Omelka, který byl soukromý rolník a kromě práce na polích
také hrál na varhany v kostele. Hře
se učil na Velehradě. Babickým
varhaníkem byl prakticky až do
své smrti 12. ledna 1972 (dožil se
87 let). Jeho syn Josef Omelka
ho zastupoval už od školních let.
Protože mu pozdější zaměstnání
u železnice nedovolovalo pravidelně hrát při bohoslužbách, působila jako varhanice po určitou dobu
paní Marie Hastíková.
Při kostele v Babicích působí také smíšený
sbor, který účinkuje zvláště při slavnostních bohoslužbách. V minulosti se zúčastnil i několika přehlídek chrámových sborů v Boskovicích,
několikrát zpíval na vánočních koncertech i při
jiných akcích v místě i okolí. Nezapomenutelná
jsou vystoupení sboru v Potštátě, Drahotuších, na
Velehradě, v Brně v katedrále na Petrově, v Měrotíně, na Provodově, ve Stříteži nad Ludinou,
v Žeravicích a zvláště společné vystoupení s francouzským sborem. Škoda, že sborový zpěv není
u mladých lidí „in“ a tak zpěvnost upadá. Slyšet

na přehlídce zpívat dvěstěčlenný sbor zpěváků
jednotně společnou skladbu je jedinečný zážitek.
Děkujeme panu Omelkovi za jeho pečlivý
popis, z něhož jsme se dozvěděli tolik zajímavého o varhanách našeho kostela. Varhaníkům
děkujeme za jejich nezištnou práci, kterou s láskou dělali či stále dělají a babickým varhanám
přejeme, ať stále tak pěkně zní.
Marie Dostálková
A na co se můžete těšit příště? Bude to povídání „O pomnících padlým a Lípě svobody.“

Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
Babičtí hokejsté opět neporaženi
V sobotu 5. 4. 2014 proběhlo přátelské mezinárodní utkání v ledním hokeji mezi Bzincemi pod
Javorinou a Babicemi.
Tentokrát se role domácího ujali slovenští přátelé. Utkání se hrálo v Novém Mestě nad Váhom.
Samotný zápas probíhal
v přátelské atmosféře,
nicméně se místy i hra
pořádně přitvrdila.
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Hokejsté Bzinců se v sobotu na zápas pořádně připravili, posílili kádr a našim hokejistům byli více
než vyrovnaným soupeřem. Konečný výsledek byl
12 : 9 pro Babice. Po zápase proběhlo nedaleko zimního stadionu pohoštění a zhodnocení dramatického zápasu.
Branky Babic - Hejda 4, Kraváček 3, Býček 2, Janošek, Lanšperk.
Sestavy Babic: Salvet, Lukáš - Valenta, Matuš, Kowalczyk, Vidrman - Mikoška , Hejda, Lanšperk, Ides, Býček, Janošek, Kraváček.
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14. 12. 2013 Turnaj ve stolním tenise

22. 2. 2014 Halový tenisový turnaj

V sobotu proběhl v Kulturním domě v Babicích
turnaj ve stolním tenise. Byli jsme rádi, že se
turnaje zúčastnilo i pět hráčů z naší spřátelené
obce Bzince pod Javorinou včetně pana starosty
Bahníka. Celkem už to byla šestá akce, kdy jme
měřili síly s našimi slovenskými přáteli. V turnaji bojovalo o vítězství celkem 15 hráčů. Na závěr
proběhlo v přísálí kulturního domu pohoštění
a zhodnocení sportovního odpoledne. Starostou
Bahníkem jsme byli pozváni 28. 12. do Bzinců,
kde probíhal turnaj v režii našich sousedů.

Jako každoročně proběhl v Kostelanech u Kroměříže halový tenisový turnaj ve čtyřhře mužů.
Akce se zúčastnilo 10 hráčů.
Výsledky: 1. místo - Koukal Petr + Říha Martin
2. místo - Macháček Petr + Fusek Igor
3. místo - Huťka Bohuš + Říha Jaroslav

Výsledky: 1. místo: Lubomír Mosný (Bzince)
2. místo: Miloš Podhradský (Bzince)
3. místo: Zdeněk Urbančík (Babice)

1. místo

Souběžně s turnajem ve stolním tenise proběhl
i turnaj v šachu. Akci zorganizoval Milan Karchňák. Byla jen škoda, že slovenští přátelé nedali dohromady šachisty a turnaje se nezúčastnili.
Z Babic se nakonec zapojilo šest hráčů.
Výsledky: 1. místo: Jaroslav Macháček (Babice)
2. místo: Milan Karchňák (Babice)
3. místo: Miloš Mráz (Babice)

2. místo

3. místo

22. 1. 2014 Stolní tenis žáků ZŠ
V sobotu proběhl v kulturním domě v Babicích
jako každoročně turnaj ve stolním tenise žáků ZŠ.
Letos se ho zúčastnilo celkem 11 žáků ve dvou
kategoriích v rozmezí 5. – 9. třídy.
Výsledky:
Mladší kategorie:
1. Místo: Marek Maňásek 6. třída
2. místo: Matěj Hromeček 7. třída
3. místo: Tomáš Hořínka 5. třída
Starší kategorie:
1. místo: Matěj Lanšperk 8. třída
2. místo: - Honza Muller 8. třída
3. místo: David Bartoň 9. třída
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8. 3. 2014 Přátelský zápas ve stolním
tenise
V sobotu 8. 3. proběhl přátelský zápas ve stolním
tenise. Utkali se proti sobě soupeři z Bzinců pod
Javorinou a z Babic. Utkání hostili naši slovenští
přátelé. Konečné skóre pro nás nebylo moc příznivé - 17 : 3, ale zvítězil především sport a dobrá
přátelská nálada, tak jako vždy.
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Plán akcí sportovní komise pro rok 2014
25. leden - Turnaj ve stolním tenise (mládež)
29. březen – Tenisový turnaj (sportovní hala)
Turnaj ve stolním tenise
29. březen - Šachový turnaj
26. duben - Tenisový turnaj čtyřhra
3. květen - Cyklovýlet
17. květen - Tenisový turnaj dvouhra
7. červen - Cyklovýlet

21. červen - Turnaj v nohejbale
12. červenec - Turnaj v plážovém volejbale
23. srpen - Tenisový turnaj (senioři)
30. srpen - Cyklovýlet
27. září - Burčákový tenisový turnaj
4. říjen - Cyklovýlet
22. listopad - Turnaj ve stolním tenise
29. listopad - Šachový turnaj

VZNIKÁ MUZEUM NAŠÍ OBCE
Opět se potvrdilo, že sny a plány se mohou
uskutečnit… V tomto případě tím myslíme vznik
babického vesnického muzea, které bude ukázkou
života našich předků. Myšlenka na založení muzea
vznikla před zhruba sedmi roky. Už tehdy se hledaly prostory, které by byly nejvhodnější a především finanční prostředky, ze kterých by se zaplatila
případná rekonstrukce. Nakonec byla obec úspěšná, když se jí podařilo získat dotaci na vybudování
Muzea myslivosti, které se dokončuje Na Mýtince.
Kromě samotných prostor určených pro exponáty
věnované tématice myslivosti, bude v přilehlé budově ve dvoře místnost určená pro muzeum vesnice. Myšlenkou je, aby vystavené věci odrážely život
rodiny v těch nejdůležitějších událostech, mezi něž
patří narození, mládí, svatba… a představily zároveň celý rok od Tří Králů, přes končiny, Velikonoce, dožínky, hody, Vánoce…
Základem muzea je samozřejmě to, co v něm
můžeme obdivovat. Proto se obracíme na vás
všechny, kteří máte zájem věnovat či zapůjčit věci
vhodné pro tyto účely, abyste tak učinili. Jedná se
nám o předměty cca do roku 1960.
A tady máte několik nápadů na to, o co máme
zájem:
Do oblasti týkající se narození hledáme: kočárky, dětské oblečky, peřinky, hračky, křestní knížky
apod.
Pro svátost svatého přijímání to mohou být například svíčky, upomínkové svaté obrázky.
Pro představení svatebního obřadu hledáme
svatební fotografie, svatební věnečky, písemnosti.
K vybavení kuchyně určitě najdete hodně věcí,
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jako jsou konvičky, talířky, příbory, váhy, hrnce,
hmoždíře, poklice, hrníčky, vyšívané kuchařky…
ale také nábytek (například kredence, stoly, židle,
štokrlata).
Věříme, že se nám podaří získat i exponáty, kterými byly vybaveny ložnice. Ať už jsou to postele,
stolky, šatníky, přehozy přes postele, parádní polštářky, lampičky, svaté obrázky…
Zvláštní pozornost chceme věnovat vybavení,
které bylo určeno praní prádla. Sem patří ruční pračky i valchy, stará mýdla, necky, plechové vanglíny.
Nu a pro prezentaci svátků, které se světívaly, bychom potřebovali masopustní masky, hrkače, klepače, kraslice, vánoční ozdoby.
Své důležité místo budou mít v muzeu oděvy
a kroje. Proto prosíme všechny, kteří by chtěli obohatit stálou výstavu, aby přinesli například vlňáky,
sukně, vyšívání, boty, baranice, klobouky, zástěry –
prostě to co se nosívalo.
A teď další důležité upozornění. Od 1. dubna
2014 je v prostorách vznikajícího muzea vesnice
každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin pracovnice,
která převezme věci, jež přinesete, případně můžete
přijít pro radu, když si nebudete jisti, zda to či ono
je pro muzeum vhodné. Všechny věci budou pečlivě zapsány a každému dárci či zapůjčovateli bude
vystaven náležitý doklad.
Těšíme se a děkujeme za vaši spolupráci, o které
věříme, že nebude omezená, protože babické muzeum bude patřit k těm „otevřeným“ – to znamená,
bude stále doplňováno.
Případné dotazy vám zodpoví Marie Šuranská,
telefon 572 585 061, mail: obecbabice@uh.cz
Jaro/2014
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PŘIPRAVUJE SE VÝSTAVA: Fabián Valenta a „Valenťáci“
K připravované podzimní výstavě věnované tématu „Historie firmy Fabián Valenta a Stavebního
strojírenství v Babicích“ zahajujeme sběr fotografií
k této výstavě. Rádi bychom poprosili pamětníky
a bývalé zaměstnance o pomoc. Pokud máte zachovalé fotografie či dokumenty, prosíme o jejich
poskytnutí. Sběr materiálu k výstavě bude probíhat na Obecním úřadě v Babicích u paní Marie
Šuranské. Vaše fotky budou uloženy do obálky
s popiskou, kde bude vaše jméno, adresa a počet
zapůjčených dokumentů. Jelikož není možné pro

naše účely fotografie pouze oskenovat a ihned vám
je vrátit, upozorňujeme, že fotky bychom si rádi ponechali po dobu min. 2 měsíců. Během této doby
budou vybrané fotografie vhodné pro naše účely
zdigitalizovány, popsány popisky a následně vráceny
majiteli.
Děkujeme za pomoc a věříme, že se nám podaří
přiblížit zajímavou historii firmy, kterou prošlo tolik
šikovných pracovníků.
Za přípravný výbor Tomáš Mlčák
Bližší informace na tel. 605 552 790

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2014
duben - prosinec
3. 4.
4. 4.
12. 4.
26. 4.
30. 4.
3. 5.
11. 5.
17. 5.
31. 5.
7. 6.
15. 6.
21. 6.
21. – 22. 6.
1. - 4. 7.
12. 7.
23. 8.
23. 8.
30. 8.
4. 9.

Klub důchodců
Noc s Andersenem
Dětský bazárek
Tenisový turnaj čtyřhra
Stavění máje
Cyklovýlet
Den matek
Tenisový turnaj dvouhra
Dětské rybářské závody
Cyklovýlet
Slavnostní otevření muzea
Turnaj v nohejbale
Rybářské závody
Kinokavárna
Turnaj v plážovém volejbale
Burza krojů
Tenisový turnaj (senioři)
Cyklovýlet
Klub důchodců

20. 9.
27. 9.
2. 10.
4. 10.
4. 10.

Dětský bazárek
Burčákový tenisový turnaj
Klub důchodců
Cyklovýlet
Scrabble - 9. kvalifikační
turnaj
6. – 11. 10. Týden knihoven s výletem
Za pověstmi našeho kraje
18. – 19. 10 Slovácké hody s právem
6. 11.
Klub důchodců
22. 11.
Turnaj ve stolním tenise
29. 11.
Šachový turnaj
30. 11.
Den pro dětskou knihu
4. 12.
Klub důchodců
5. 12.
Vánoční koncert
6. 12.
Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou pro děti
31. 12.
Půlnoční setkání před OÚ

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE
V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu
Jaro/2014
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Před čtyřiceti lety bylo otevřeno v naší obci
zdravotnické středisko sloužící i obyvatelům
okolních obcí. Jeho výstavba byla v několika
volebních programech tehdejšího Místního
národního výboru, ale až v letech sedmdesátých došlo k jeho realizaci. Výstavbou střediska byla vytvořena hodnota díla v částce
1,5 miliónu korun, včetně pozemku, projektu, okolních úprav. Stavba se prováděla v Akci
Z – tedy svépomocí, kdy třicet procent projektované částky muselo být vykonáno zdarma (brigádnickou prací). Myslím, že na takto
důležitém projektu výstavby, kdy většina z nás
někdy potřebovala služeb lékařů, se podílel
každý občan Babic. Středisko se stavělo dva
roky a každý den se připojilo k stálé pracovní
četě důchodců několik brigádníků - o sobotách to bývalo i několik desítek lidí. Zkrátka
tak jak tehdejší předseda školské a kulturní komise a ředitel základní školy Vladimír
Varmuža vyzýval v místním rozhlase občany
k účasti na brigádě zdravotního střediska pod
heslem „kde si všichni budeme chránit své
zdraví.“
Projekt střediska vypracovala jako diplomovou práci budoucí architektka Ing. Dufková z Brna, která se podílela i jako stavební
dozor při kontrolních dnech. Nutno podotknout, že projekt byl pro obec téměř zdarma.
Obsahoval dvě etapy výstavby: v první etapě
bylo vybudováno středisko tak, jak je známe
ze současnosti, ve druhé mělo být v příštím
volebním programu zajištěno vybudování
dětského oddělení a bytu pro lékaře. Bohužel
na tento plán se v dalším období již nenašly
finanční prostředky (také nějak opadl zájem
o dobudování), takže zůstaly jen vybudované
základy, které se nacházejí v oplocené části
zdravotního střediska. A tak nám i soused-
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ním obcím slouží praktický lékař, zubní oddělení, ordinaci využívá rovněž dětský lékař
a do konce loňského roku lékař ženský. V zadní části objektu byla později (již současným
majitelem) zbudována veterinární ordinace.
A kde sídlil v naší obci lékař před zbudováním střediska? Dlouhá léta to bývaly ordinace v nájemních domech soukromníků – třeba
v Souhradech v č. p. 177, jehož majitelkou byla
Barbora Varmužová, rozená Gabrielová. Tady
ordinoval praktický lékař MUDr. Kostelník
a zubní ordinaci vedl dentista pan Daněk,
který zde i bydlel. V domě rodiny Bilíkové na
Zběhoch č. p. 90 ordinoval MUDr. Jan Petrželka, který se do Babic přiženil (jeho manželka
Marie byla rozená Gabrielová). Kromě ordinace s malou čekárnou byl v domě i byt, kde
mladá rodina tehdy bydlela. Ke změně došlo,
když si Petrželkovi postavili nový dům v Souhradech (č. p. 332). Počítalo se nejen s bydlením pro rodinu, které bylo v prvním patře,
ale bylo vybudováno i prostorné a na tehdejší
dobu moderní zdravotní středisko. To se nacházelo prakticky v celém přízemí domu. Lékařskou praxi zde zpočátku vykonával stále
MUDr. Petrželka, který po tom, co se stal
posudkovým lékařem, ji předal MUDr. Ivo
Bychlerovi. Přišel však čas, kdy se Petrželkovi
rozhodli dům prodat a tak výstavba nového
střediska byla pro obec nutností. Pozemek, na
kterém budova současného střediska stojí, byl
zakoupen od manželů Aloise a Marie Škrabalových (paní byla rozená Gabrielová). Po dokončení stavby byla tato předána do majetku
Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ).
Prvním praktickým lékařem v novém středisku byl MUDr. Ivo Bychler, který po roce 1989
celý objekt od OÚNZ odkoupil.
Anežka Kolářová

Jaro/2014
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Příjemné prožití velikonočních svátků přeje
redakční rada zpravodaje
Jaro/2014
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20. 3. 2014 Kurz první pomoci v obci
pořádal Červený kříž

Kickboxer Lukáš Mrázek, vicemistr světa ve váhové kategorii do 81 kilogramů získal 3. místo v anketě nejlepší
sportovec Uherskohradišťska, kterou vyhlásil Dobrý den
s Kurýrem – blahopřejeme! První místo získal Michal Šlezar, motocyklový závodník Moto sport klubu Staré Město,
druhé Marika Mlýnková, motokrosařka z Vlčnova.

4. 4. 2014 Noc s Andersenem společně s dětmi z Babic u Šternberka – dopoledne v ZŠ a pak večer
a noc plné překvapení v knihovně a Na Mýtince. Velké díky všem pomocníkům!

22. 2. 2014 58. Moravský ples v Praze. Folklórní soubor Kalina a zástupci babické chasy reprezentovali
Babice. Ples se konal v prostředí Národního domu na Smíchově, kde si přes 1500 návštěvníků mohlo zatančit a zazpívat při dechové hudbě Podlužance a několika cimbálových muzikách. Kalina se v rámci slavnostního zahájení plesu představila se sedlckými z Částkova a poté i při volném tančení a zpívání zejména
u cimbálové muziky Žandár, babická chasa zatančila Moravskou besedu. Naši výpravu doplnil mužský
sbor z Kudlovic, který s dalšími mužskými sbory rozezněl velký sál při předpůlnočním společném zpívání.
Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 450 ks.
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