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Podzim se loučí

Zima
Evička a Adámek
dali pusu na zámek.
Hodní chtějí býti jen
vždyť je dneska Štědrý den.
Celý čas se budou hrát
dříve nežli půjdou spát.
Jak zacinká zvoneček
rozsvítí se stromeček.

Podzim se loučí,
ve větru posledním lístkem mává,
zoraná pole i větve stromů
bílou přikrývku očekává.
Již první stříbrné vločky
z nebe poletují, chlad vrývá
se nám do tváří.
Ptáci ke krmítkům cestu hledají
v zimě potravu jinde nemají.
Za oknem sýkorka se ukáže
a hejno vrabců štěbetá
jak zimu přežít dokáže.
ZIMA je tady a ujala se vlády.
Vánoce radostně ji přivítají.
Zas usednou rodiny k prostřeným
stolům, plných dobrot.
Hlahol zvonů a hlasy koled zaznějí.
Mír, klid a štěstí lidem předají.
Čas vánoční k novému roku chvátá
Silvestr radost vyvolává.
Skleničky na zdraví pozvedneme
společně štěstí sobě popřejeme

Tiše vstoupí Ježíšek
dárků plný košíček,
pod stromeček naloží
každému, co zaslouží.

Zima/2013

Obě děti hodné byly
a Ježíška pozdravily.
Za písničky, básničky,
dal jim pěkné dárečky.
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USNESENÍ č. 19/2013
z jednání zastupitelstva obce ze dne 4. 12. 2013
Zastupitelstvo obce
po projednání bodů programu:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

II. S c h v a l u j e:
Prodej části pozemku p. č. 98/2 o výměře cca
150m2 M. Mikulkovi za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku
Odkoupení pozemku p. č. 77/58 o výměře
71m2, 74/3 o výměře cca 72m2 a části pozemku p. č. 1172/212 o výměře cca 367m2 za cenu
100Kč/m2.
Rozpočtové opatření č. 4
Odpisový plán na rok 2013 ve výši 2 631 972 Kč
Rozpočtové provizorium na rok 2014 ve
výši 3 420 tis. Kč. Z toho 120 000Kč pro MŠ,
500 000Kč pro ZŠ, 2 mil. Kč na běžné výdaje
obce a 800 000Kč na práce, které budou fakturovány v měsíci lednu na akci Muzeum –
myslivci a pytláci v Chřibech.
Místní program obnovy venkova na roky
2014 - 2017
Členy kontrolního výboru Jiřího Bajaju, Alexandra Bilíka, Milana Býčka, Mária Mikulku
Předsedu kontrolního výboru Martina Molka
OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

OÚ informuje
Jediné oficiální webové stránky obce Babice
najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky
stránek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat si odběr aktuálních zpráv – důležité informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na akce.
Budete tak tyto zprávy dostávat přímo do svého
mobilu.
Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční
v sobotu 4. ledna 2014. Věříme, že i tentokrát
u vás najdou koledníci otevřené dveře a štědrou dlaň a společně tak všichni přispějeme
k pomoci potřebným.
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odpadů
10. Bezúročnou půjčku Z. Chodúrové ze sociálního fondu ve výši 15 000Kč na vybavení
bytu.
11. Nabídku daru pozemků p. č. 1305/77, 1306/2
od p. Psotkové
12. Radě obce pravomoc provádět úpravu rozpočtu do výše 500 000Kč v příjmech i výdajích v období od 5. 12. Do 31. 12. 2013.

1.
2.

3.
4.

III. U k l á d á:
s t a r o s t o v i:
Sledovat evidenci měření hladiny vody ve
studních.
Finančnímu výboru provést do konce roku
2013 kontrolu plnění rozpočtu v MŠ a ZŠ za
rok 2012 a první pololetí roku 2013.
Kontrolnímu výboru vyhodnotit čerpání
energií v objektu FC Babice
Kontrolnímu výboru posoudit technický stav
domu č. p. 382 T – březen 2014

v š e m z a s t u p i t e l ů m:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat
o dění v obci.

Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního hřbitova v době pohřbu – zejména v době
odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple,
aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli,
případně vyčkali odjezdu smutečního vozu. Děkujeme.
Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu
je 520Kč/osobu/rok. U rekreačního objektu je
to částka 520Kč/objekt/rok. Děti do tří let a osoby nad 70let platí polovinu tj. 260Kč/osobu/rok.
Svoz komunálního odpadu je každý čtvrtek
v sudý týden tj. 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3.,
20. 3., 3. 4., 17. 4.
Zima/2013
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V měsících leden a únor 2014 bude sběrný
dvůr otevřen jen v pátek a to od 13 do 16hod.

aby tak v zimních měsících zaparkovanými vozidly nebránili úklidu komunikací a chodníků.

U pošty byl umístěn nový kontejner, kam je
možné odkládat staré oblečení, bytový textil,
hračky.

Žádáme občany, aby větší množství plastů
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.

Svoz plastů – první středa v měsíci: 8. 1.,
5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. Pytle na plasty lze zakoupit
v prodejně U Kopřivů nebo v kanceláři starosty.
Cena 10Kč/ks.

Od 1. 1. 2014 se zvyšuje cena vodného na
24,50 Kč/m3, pevná složka za vodoměr a rok je
139, 20 Kč.

Před nadcházející zimní sezónou žádáme řidiče, aby si zajistili parkování mimo komunikaci,

Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je
31. 3. 2014

INVESTIČNÍ AKCE
KOMPOSTOVÁNÍ – v měsíci červnu proběhlo výběrové řízení. Nabídku podaly tři firmy,
z nichž nejlepší byla nabídka firmy Elkoplast
CZ. Firma by do konce února 2014 měla dodat zařízení a to kontejnerový nosič, kontejnery
o objemu 10m3 – 5ks, kontejnery o objemu 5m3
– 10ks, drtič/štěpkovač, překopávač kompostu
a rotační síto. Zařízení by mělo stát 4 458 850Kč
a je hrazeno z dotace Státního fondu životního
prostředí.

MUZEUM MYSLIVCI A PYTLÁCI V CHŘIBECH – v současné době se dokončuje stavba
nové části muzea, byla položena venkovní dlažba, buduje se voliéra. Stav prací měli občané
možnost zhodnotit při akci Vepřové hody, která
se zde konala 30. listopadu. Všechno by mělo
být dokončeno v jarních měsících, slavnostní
otevření se plánuje na začátek léta.
Akce je financovaná z Regionálního operačního programu.

Zima/2013

ZABEZPEČENÍ AKCESCHOPNOSTI SDH
– V závěru roku podpořil Zlínský kraj činnost
naší jednotky SDH ještě další dotací a to ve výši
160 000Kč.

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. Celkové náklady jsou odhadovány ve
výši 6,8mil. Kč.

BEZPEČNÝ PŘECHOD
Na akci se podařilo získat dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
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BEZPEČNÉ PŘECHODY V BABICÍCH NA I/55
Vážení spoluobčané,
jistě jste si již všimli, že na konci měsíce listopadu byly dokončeny stavby realizované v akci Bezpečný
přechod. Jedná se o výstavbu ostrůvku a osvětlení přechodu v Souhradech, osvětlení přechodu u lékárny
a realizace světelné signalizace a osvětlení nového přechodu na Ceronech.
Pevně věříme, že tyto úpravy výrazně zvýší bezpečnost chodců při přecházení tak frekventované komunikace v naší obci.
Skutečnost, jak výrazně se místa přechodu přes vozovku podařilo zlepšit, dokumentuje série fotografií,
které jsem pořídil před a po realizaci staveb.
Situace na přechodu v Souhradech

Situace u lékárny
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Situace na Ceronech

V jarních měsících, jak to počasí dovolí, čekají ještě přechody nátěry speciální plastickou hmotou, která zvýší
jejich viditelnost.
V souvislosti s pracemi na komunikaci v Souhradech byla na křižovatce instalována nová vpusť a odvodnění,
aby již nedocházelo k častému hromadění vody v tomto prostoru.
Mgr. Richard Fritscher – místostarosta obce

Knihovna
V knihovně proběhly tyto akce:
PERU A BOLÍVIE očima Hany Kolaříkové
Poutavé vyprávění Hany Kolaříkové nás v úterý
22. října zavedlo na slavná místa i zapomenutý
kraj Peru a Bolívie – viděli jsme štíty hor, fotogenické lamy, barevná jezera, krokodýlí řeku,
záhady pouště i pestré kroje žen.

Zima/2013

KROJ NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
Beseda s PhDr. Ludmilou Tarcalovou proběhla
ve čtvrtek 14. listopadu v přísálí KD. Byla doplněná výstavkou Babické kroje v proudu času.
Po besedě o historii krojů na Uherskohradišťsku jsme si nad fotkami, které si někteří sami
přinesli, zavzpomínali, co se nosilo přímo v Babicích.

strana 5

Babický zpravodaj
která prezentovala svou knihu Utajený svět. Zájemci si mohli rovněž zakoupit české nebo anglické knižní publikace.
Velké poděkování patří všem, kdo ochotně přišli pomáhat. Ať už to bylo při organizování výtvarných dílniček, prodeji knih nebo děvčatům
z Kaliny, která se starala o bufet. Snad se podaří
pokračovat v založené tradici a můžeme se těšit
na další ročník Dne pro dětskou knihu.

Beseda s PhDr. Ludmilou Tarcalovou
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – poprvé v sobotu 30. listopadu mohly děti prožít pěkné odpoledne s knihou. A to v rámci VII. ročníku celostátní akce Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR Dne pro dětskou knihu, který
pořádala babická knihovna. V dnešním přetechnizovaném světě to bylo milé zastavení, kdy
se povídalo o knihách, děti si vyráběly přání
a drobné dárky, bavily se při pohádkách sehraných dramatickým kroužkem ze základní školy. Líbili se i žáci třetí třídy s veselým tanečním
vystoupením. S dětmi přišli rodiče či prarodiče, takže to byl opravdu den pro celou rodinu.
Všichni se pak společně nasmáli při Kouzelném
šou veselého Toma v podání herce Slováckého
divadla Tomáše Šulaje. A protože to byl den zasvěcený knihám, přečetl herec také dva pohádkové příběhy. Program doplnila autorským čtením mladá spisovatelka Valentina Montevecchi,
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Poslední půjčovní den v tomto roce je čtvrtek
19. prosince 2013
Od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 se v knihovně
nepůjčuje.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky, radost ze života, pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2014 přeje
knihovnice Zoja Chodúrová

Zima/2013
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
BUDAPEŠŤ
V pátek 25. října 2013 jsme se v brzkých
ranních hodinách vydali v rámci Kroužku
společenské výchovy na dlouhou cestu. Zcela zaplněný autobus vyrazil s žáky 6. - 9. tříd
do hlavního města Maďarska - do Budapešti.
Po skoro šestihodinové jízdě jsme vystoupili
ve městě plném slunce a historie. Od našeho vynikajícího pana průvodce Dr. Kočího,
se kterým jsme podnikli již několik výprav,
jsme se mnohé dozvěděli. Třeba i to, že řeka
Dunaj, která protéká Budapeští, rozděluje
toto město na dvě části: na Budín a na Pešť.
Dopoledne jsme navštívili Budín. Viděli
jsme tu Královský palác, Prezidentský palác
(i výměnu hradní stráže), Matyášovu fontánu
(u té jsme se společně vyfotili), chrám sv.Matyáše a Rybářské bašty. Odtud jsme měli možnost shlédnout na řeku Dunaj a na nádherné
mosty (třeba most Alžběty Bavorské zvané
Sisi, která byla v Maďarsku velmi oblíbená)
a na část Pešť. A naopak z Pešti byl krásný výhled na Budín. Po poledni nás autobus zavezl
do Pešti - trochu dál od Dunaje. Tady jsme se
prošli po náměstí Hrdinů s Památníkem Milénia. Na tomto náměstí jsme si prohlédli sochy
nejvýznamnějších hrdinů v celé historii Uher.
Kousek odtud stojí Vajdahunyádský hrad.
Zajímavá byla cesta zpátky do centra města.
Svezli jsme se totiž historickým metrem. Starší metro mají už jenom v Londýně. V centru
Budapešti jsme navštívili překrásný chrám
sv. Štěpána. Přesunuli jsme se na Váci utca (něco
jako náš „Václavák“ v Praze) a mohli tu utratit nějaké forinty a koupit si něco na památku.
V 17:00 hodin se náš autobus vydal na cestu
domů. Po 800 najetých kilometrech, které jsme
si zpříjemnili ne jednou písničkou, jsme kolem
22. hodiny dorazili do Babic. Už se moc těšíme
na další výpravu.
Mgr. Martina Horňáková
Zima/2013
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ON-LINE LOGICKÁ SOUTĚŽ
Bobřík informatiky – 5. ročník
V pátek 15. listopadu se žáci 5. ročníku zúčastnili celostátní on-line soutěže Bobřík informatiky. Test obsahoval 12 logických úloh
a doba řešení byla 30 minut. Test probíhal ve
školní počítačové učebně. Soutěže se zúčastni-

lo 20 žáků a 6 z nich bylo vyhodnoceno jako
úspěšní řešitelé. (V. Grebeníček, M. Omelková,
D. Říha, J. Vejrosta, T. Macková, M. Drda).
Všem úspěšným řešitelům blahopřeji a ostatním řešitelům přeji více zdaru v dalších soutěžích.
Mgr. Iveta Miklová – třídní učitelka

VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
V pondělí 18. listopadu již od brzkého rána
směřovaly jednotlivé třídy naší základní školy (vyjma žáků 1., 2. a 3. třídy – jsou přece jen
příliš malí) do budovy nedalekého Obecního
úřadu Babice. Tam byla připravena zajímavá výstavka, která připomínala nadcházející
100. výročí vzniku československých legií. Několik desítek panelů s výkladovými texty, dobovými fotografiemi i mapkami, maketa legionářského vlaku i letáčky a jiné tiskoviny týkající se
legií. To vše bylo nainstalováno v sále. Ve vestibulu pak organizátoři výstavy navíc připravili
10 panelů plných informací vztahujících se speciálně k těm legionářům, kteří pocházeli přímo
z Babic. A že jich nebylo málo. Celkem 33 babických mužů vstoupilo za světové války do legií. Žáci se mohli seznámit nejen s jejich jmény,
ale i s fotografiemi, dopisy a často také vzpomínkami jejich žijících potomků, kteří zareagovali na výzvu organizátorů výstavy a podělili se
o informace o svých předcích.
Po prohlídce obou částí výstavy dostali žáci
za úkol správně odpovědět na několik otázek
předem připraveného vědomostního testu. Pracovali v malých skupinkách a informace sami
aktivně vyhledávali na jednotlivých panelech
výstavky. Tímto způsobem si osvojili alespoň ty
nejzákladnější vědomosti o československých
legiích. Po vyhodnocení testu musím konstatovat, že byli při hledání správných odpovědí
velmi pečliví a rozhodně si zaslouží pochvalu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
organizátorům za přípravu tak zdařilé akce
a také za to, že našim žákům umožnili tuto výstavu navštívit.
Mgr. Jitka Škrabalová
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ŠKOLNÍ AKADEMIE BARVY PODZIMU
Ve středu 20. 11. 2013 proběhla v sále školy akce s názvem Barvy podzimu. Byla to
vlastně velká školní akademie, do které se
zapojili skutečně všichni. Nejstarší žáci z devátého ročníku si vzali na starost technické
zajištění (ozvučení, pouštění hudby, osvětlení pódia, pomoc mladším spolužákům s přípravou scény) i konferování celého večerního programu. V 16.30 byl školní sál zaplněn
rodiči, prarodiči, sourozenci, ale i bývalými
žáky do posledního místečka. Při vstupu do
sálu navíc dostávali diváci vytištěný program,
aby věděli, v jakém pořadí budou účinkující
vystupovat. A pak už to začalo.
Vystoupení jednotlivých tříd byla proložena folklórními ukázkami (krojovaní žáci
II. stupně zahráli, zazpívali i zatančili), rozpustilým tanečkem dětí školní družiny a také
pohádkami, které si připravil dramatický
kroužek školy. „Sůl nad zlato“ znali asi všichni, ale pohádka „Čtyři jablíčka“ byla pro mnohé zajímavým překvapením. Diváci odměňovali po zásluze všechny účinkující velkým
potleskem. Závěr však byl skutečným vyvrcholením celého večera. Všichni vystupující
se seřadili na pódiu i pod ním a za klavírního
doprovodu společně zazpívali píseň „Chválím
tě, Země má“. Lepší (a snad ani dojemnější)
tečku akademie ani mít nemohla. Ohlasy byly
velmi pozitivní. Diváci odcházeli spokojeni
a se slovy chvály na rtech.
Nesmíme zapomenout na jeden praktický
aspekt této akce. Návštěvníci měli možnost
při vstupu svým finančním příspěvkem, který
byl samozřejmě dobrovolný, podpořit školu
v projektu Adopce na dálku. Již několik let pomáháme jedné africké holčičce, které umožňujeme získávat vzdělání. Chtěli bychom
touto cesto velmi poděkovat všem dárcům za
jejich štědrost, protože celková vybraná částka činila 3 147,- Kč. Všechny takto získané
peníze poputují samozřejmě naší chráněnce
do Afriky.
Mgr. Jitka Škrabalová
Zima/2013
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Sněhurka a sedm trpaslíků
Ve středu 27. 11. 2013 navštívili žáci třetího
až sedmého ročníku základní školy představení v Janáčkově divadle v Brně. Baletní pohádka o krásné Sněhurce, zlé maceše a sedmi trpaslících. Příběh, ve kterém se mísí pohádkové

kouzlo, napětí a neobyčejná odvaha, začíná
u kouzelného zrcadla. Kdo je na světě nejkrásnější? Zajímavostí je, že premiéra tohoto představení byla v Brně již v roce 1973.
Ing. D. Kloudová

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Pro posílení nadšení do čtení textu, byli žáci
5. třídy nalákáni do literární soutěže. Výhrou
má být víkendový pobyt pro celou třídu v krajině České Švýcarsko.
Na základě dobré spolupráce s knihovnou
jsme zakoupili knihu Neobyčejný kluk od autorky R. J. Palaciové a začali jsme číst. Tématem
knihy je integrace fyzicky postiženého chlapce
mezi ostatní děti. Knihu, která má kolem 300

stran, si půjčovali jednotliví žáci páté třídy
domů. Na přečtení měli 3-5 dní. Následným
úkolem žáků bylo napsat pokračující kapitolu
knihy podle vlastní fantazie. Práce od čtyř žáků
byly zaslány do soutěže. Prosím, držte nám pěsti, ať se podíváme do Švýcarska. Vyhlášení soutěže proběhne v lednu 2014.
Mgr. Iveta Miklová – třídní učitelka

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Letos již popáté se naše škola zapojila do
humanitární akce – VÁNOČNÍ HVĚZDA.
Zakoupením vánoční hvězdy jsme pomohli
těžce nemocným dětem. Tuto akci uskutečňuje Sdružení Šance – Sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí
(www.sancecz.org). Výtěžek z prodeje byl věnován Dětskému hemato-onkologickému oddělení
v Olomouci a je zdrojem finančních prostředků, které jsou použity na zpříjemnění nemocničního prostředí tak, aby alespoň trochu připomínalo dětem i jejich rodičům domovy.
Žáci, učitelé a zaměstnanci školy měli možnost
si koupit vánoční růži za 100,- Kč. Přispěli jsme
tak částkou 17 000,-Kč.
Všem, kteří si VÁNOČNÍ HVĚZDU koupili, patří velký DÍK!!!
1.třída
18 kusů
2.třída
10 kusů
3.třída
12 kusů
4.třída
14 kusů
5.třída
18 kusů
6.třída
12 kusů
strana 10

7.třída
8.třída
9.třída
zaměstnanci
ostatní

6 kusů
14 kusů
10 kusů
23 kusů
33 kusů
Mgr. Martina Horňáková
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ČEMU SE VĚNUJÍ DEVÁŤÁCI ………?
- Navštívili Pracovní úřad v Uherském Hradišti
Stejně jako každý rok i letošní deváťáci se budou muset rozhodnout, kam nastoupí po ukončení základní školy. Abychom jim toto rozhodování
usnadnili, již tradičně připravujeme pro ně i jejich
rodiče v rámci školního kariérového poradenství
několik akcí.
První z nich se uskutečnila 14. 10. 2013 na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti. Žáci navštívili
Informační a poradenské centrum, kde se jim věnovala paní Bc. Úlehlová a seznámila je s možnostmi
studia po ukončení základní školy, s jednotlivými
typy středních škol a s uplatněním po jejich absolvování. Poznali jednotlivé profese a jejich pracovní
náplně. Vyzkoušeli si test zájmů a předpokladů, jehož výsledkem byl seznam nejvhodnějších povolání. Dostali možnost se na cokoliv ptát nebo si domluvit individuální konzultaci i s rodiči.
Věříme, že tato návštěva pro ně byla prvním
krůčkem v důležitém rozhodování a současně jim
přejeme, aby byla nejen první, ale i poslední návštěvou pracovního úřadu.
- Prohlédli si Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě
Důležitým krokem deváťáků v rozhodování
o volbě střední školy je získání co největšího počtu informací o dané škole, k nimž samozřejmě
patří i návštěva vybrané školy. Mají možnost navštívit společně s rodiči kteroukoliv střední školu
ve Dnech otevřených dveří. Navíc jsme jim umožnili poznat vybrané střední školy v našem okrese.
V úterý 15. 10. 2013 navštívila celá 9. třída
Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii
v areálu Slováckých strojíren v Uherském Brodě.
Součástí velmi dobře připravené exkurze byla beseda o současné situaci na trhu práce a o důležitosti
správného rozhodování, která probíhala v moderní
skleněné budově Inovačního a rozvojového centra.
V počítačové učebně s 3D monitory si žáci mohli
sami prohlédnout prezentaci školy, byly jim představeny jednotlivé studijní obory školy.
Zájemci o strojírenské obory (tentokrát mezi
nimi byla i jedna dívka) měli možnost si prohlédnout učebny i dílny, kde se studenti připravují na
budoucí povolání. Zájemce o ekonomické a sociální obory (i v této skupině se výjimečně objevil
Zima/2013
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jeden chlapec) čekala odborná prezentace těchto oborů a prohlídka učeben. Na závěr byli všichni
odměněni nejen vzdělávacím, ale i zábavným filmem v kvalitním 3D kině.
Věříme, že to byl další krok, který našim žákům i jejich rodičům pomůže při rozhodování a že si
uvědomí, kam směřuje moderní výuka a výroba.
- Zkusili si Scio testy
Protože i letos budou všichni žáci, kteří se hlásí na střední školy ukončené maturitou, skládat přijímací zkoušky formou Scio testů, umožnila naše škola i letos každému žáku zkusit si tyto testy nanečisto hned 6. 11. 2013. Celé dopoledne všichni svědomitě řešili testy z matematiky, jazyka českého,
jazyka anglického a obecných studijních předpokladů. Výsledky jsou již zveřejněny na stránkách
společnosti Scio, ale v papírové podobě je škola obdrží až v lednu a žákům následně předá současně
s pololetním vysvědčením.
- Přispěli ke zdárnému průběhu Školní akademie
Jako nejstarší žáci školy rádi pomohli s organizací Školní akademie. Nejenže svou energii vybili
ve svižném tanečním vystoupení
na píseň Call me Maybe, ale ujali se i moderování a ozvučení celé
akce. Valča Martinková a Terka
Mikesková se osvědčily v roli moderátorek a Martin Doležal a Mirek Prokeš na úrovni profesionálů
zajistili všem bezchybný hudební
doprovod.
- Zasoutěžili si na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město
Další školu, kterou poznali po stránce praktické výuky,
bylo detašované pracoviště Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, které sídlí v prostorách bývalé Střední odborné školy technické na Mojmíru v Uherském Hradišti. Tady
probíhá praktická výuka oborů mechanik seřizovač, mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik a truhlář.
V rámci Dnů otevřených dveří tato škola uspořádala
29. 11. 2013 Soutěž zručnosti pro všechny zájemce z řad
dívek i chlapců, nesoutěžící žáci si měli možnost prohlédnout jednotlivá pracoviště a povzbudit své odvážné spolužáky. Z našich žáků se soutěže zúčastnilo sedm statečných,
z toho dvě dívky. Soutěžili na čas v řezání železné trubky, zatloukání hřebíků, šroubování různých druhů šroubků a vyměňovali kolo u auta. Ti nejrychlejší a nejšikovnější postoupili do dalšího kola soutěže, které proběhne
10. 1. 2014. Z našich žáků postoupil z 8. místa David Bartoň
a z 9. místa Petr Lukáš a mezi děvčaty byla nejlepší Lenka
Balcárková a Vanda Ondrašíková. Držíme jim pěsti a věříme, že někdo z nich získá první cenu, kterou je letos Tablet.
strana 12
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- Zjistili, co se studuje na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti
Ve čtvrtek 12. 12. 2013 jsme využili pozvání a vydali se do Střední školy průmyslové, hotelové
a zdravotnické v Uherském Hradišti, která každoročně pro deváťáky připravuje Zážitkové dopoledne. Žáci se formou zajímavých aktivit, které vedou samotní studenti, seznamují s náplní některých studijních oborů této školy. Součástí programu je ukázka soutěže Formule 1, které se studenti
SŠPHZ každoročně úspěšně účastní. Program byl tradičně velmi dobře připravený a žáci si odnesli
spoustu nových informací.
- Připravili pro žáky Mateřské a Základní školy v Babicích nezapomenutelný Mikulášský zážitek
Přes všechny úkoly a povinnosti nezapomínají deváťáci ani na zábavu a na mladší spolužáky, sourozence a kamarády. Ve čtvrtek
5. 12. 2013 pro ně připravili Mikulášské překvapení spojené s nadílkou drobných sladkostí.
Na programu se podílela celá třída, takže Mikulášskou skupinu tvořil nejen obzvlášť vysoký Mikuláš, pět nádherných z nebe spadlých
andělů, ale i 18 čertů různých stupňů strašidelnosti a odpudivosti. Každou třídu si odvedli do hezky vyzdobené učebny, nejhodnější
žáky zapsané v Mikulášově knize odměnili okamžitě, ostatní si museli odměnu zasloužit písničkou
nebo básničkou a ty nedobré poslal mocný
Lucifer do pekla pro starou bramboru. Někteří nenapravitelní hříšníci skončili v pytli,
ale i ti, když slíbili polepšení, byli nakonec
odměněni. Přestože tato akce stála všechny hodně práce, sil i sebeovládání, odcházeli ze školy s dobrým pocitem. Odměnou
jim byly rozzářené i ustrašené oči dětí mateřské školy a nižších tříd základní školy.
Mgr. Jandásková Vlasta, třídní učitelka
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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.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Obec Babice věnuje nemalé úsilí a peníze na podporu seniorů, občanů se zdravotním postižením nebo sociálně slabších. Ať je to provoz pečovatelské služby, Klub důchodců, příspěvky na
obědy či další služby… Tady je malé shrnutí.
PODPORA CHARITĚ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Obec se v tomto roce podílela na hrazení služeb
poskytnutých našim občanům Charitou Uherské
Hradiště. Celkem bude zasláno 20.000 Kč jako
podpora za pomoc, kterou využívalo 42 lidí
z naší obce. Jednalo se o následující služby: domácí zdravotní péči, zapůjčení kompenzačních pomůcek, občanskou poradnu, služby
střediska TULiP a Sv. Sáry a dvěma občanům
byla poskytnuta přímá pomoc z Tříkrálové
sbírky.
SENIOŘI
Seniorům starším sedmdesáti let věku přispívá obec 10 Kč na každý odebraný oběd. Již
několik let je podporována činnost Klubu důchodců. Finance jsou použity na zájezdovou
a přednáškovou činnost. Jednou ročně pořádá
obec Besedu s důchodci s bohatým programem, hudbou a občerstvením. Členky sociální
komise navštěvují starší občany při příležitosti jejich kulatých narozenin (od 80 let věku),
tradicí se staly návštěvy spoluobčanů, kteří žijí
v domovech důchodců.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba by nemohla existovat
bez finanční podpory řady podporovatelů.
Samozřejmě je to především Obec Babice,
která financuje převážnou část její činnosti.
Z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme
letos obdrželi dotaci ve výši 226.000 Kč, což
bylo nejvíc za celou dobu fungování babicstrana 14

ké pečovatelské služby. Mimořádné finanční
prostředky nám byly dány také ze Zlínského
kraje – 54.000 Kč a v dubnu se nám podařilo
získat dotaci od Výboru dobré vůle Nadace
Olgy Havlové ve výši 10.000 Kč (za tyto peníze byly zakoupeny nové jídlonosiče s termoobalem, které jsou zapůjčovány strávníkům
zdarma).

V listopadu jsme museli řešit otázku pořízení nového automobilu pro účely pečovatelské služby (původní dosloužilo). Byl zakoupen starší vůz Peugeot Partner, který slouží
jak pro rozvoz klientů, tak pro dovoz obědů.
Je pro nás smutné, když se musíme navždy
rozloučit s lidmi, se kterými jsme se při naší
práci blíž seznámili a kterým jsme pomáhali.
V tomto roce bylo takových odchodů jaksi
víc. Protože jsme opravdu malá pečovatelská
služba, nejsou pro nás naši klienti nijak ano-
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nymní. Každý z nás nám svým způsobem přiroste k srdci, každý je pro nás v něčem obohacením, za které jsme vděčni.
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují. Ať finančně nebo vyjádřením, že jsou rádi, že služba tady je.
Přejeme pěkné prožití svátků vánočních
a rok 2014 plný klidu a vzájemné úcty.
Pečovatelská služba
Děvčata z pečovatelská služby ->
pomáhají i jinde.

Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Také podzimní setkání Klubu důchodců přinesla přítomným nejen pěkné chvíle, ale i poučení. Při tom listopadovém se například dozvěděli řadu zajímavostí z úst sběratele podpisů
a písemností slavných osobností pana Foltýna.
Jeho sbírka obsahuje přes 4 500 podpisů, které má pečlivě seřazeny, doplněny fotografiemi
a o každém z nich umí poutavě vyprávět. Ve
svém povídání se vrátil do samého začátku, kdy
jej tento koníček uchvátil. Prvním podpisem,
který získal, byl ten od známého vypravěče a humoristy Vaška Mlýnka. A pak přicházely další od
herců, zpěváků, sportovců, politiků i astronautů
(Jurij Gagarin). Prioritou p. Foltýna je, aby jeho
sbírka obsahovala především podpisy, které se
mu podařilo získat osobně a ne jen prostřednictvím aukcí na burzách. Někdy je cesta k získání
i dobrodružná, jak se přítomní dozvěděli. Bylo
to opravdu zajímavé povídání s člověkem, který
svou duši upsal zajímavému koníčku.
V předvánočním duchu se neslo prosincové
setkání Klubu důchodců. Stalo se již tradicí, že
právě v tomto čase zvou naši senioři na posezení seniory z Bzinců pod Javorinou. Letos to
bylo již potřetí. Přísálí kulturního domu dýchalo Vánocemi: vykládalo o tom, co se v které obci
během roku podařilo, srovnávalo se, jak se žije
u nich a u nás. Zpestřením bylo vystoupení dětí
z třetí třídy a školní družiny ze základní školy.
Zima/2013

Líbily se také děti z Kalinky.
První setkání klubu v roce 2014 se uskuteční
ve čtvrtek 9. ledna a můžete se těšit na povídání
o Baťově kanále.
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Rybáři
Pozdrav od rybářů
Rok uplynul jako voda a s blížícími se svátečními dny opět nastal čas bilancování. Uplynulý rok byl pro místní skupinu rybářů v Babicích, která je nedílnou součástí MO Uherské
Hradiště, opět velmi pestrý. Hned první víkend
po novém roce jsme pro rybáře z blízkého okolí
zajistili výběr sumářů a krátce po té i výdej nových povolenek pro nadcházející rok a to přímo v obci Babice. Následovalo období vhodné
pro plnění brigádnických povinností jednotlivých členů. V letošním roce jsme se zaměřili na
údržbu břehů revíru Výrovka, který spadá do
katastru obce Huštěnovice. V období od ledna
do března jsme téměř každý víkend organizovali brigády na tomto revíru a to se samozřejmě
promítlo i na jeho současném vzhledu. Břehy
jsou mnohem snadněji přístupné a podařilo se
nám odstranit téměř všechny do vody popadané stromy.

strana 16

S blížícím se letním obdobím nastal čas zaměřit se na sportovní vyžití široké rybářské veřejnosti a to ve formě uspořádání rybářských
závodů. V letošním roce se nám opět podařilo
zorganizovat dvě sportovní akce tohoto typu.
Již na začátku června jsme dali příležitost těm
nejmladším z našich řad a i přes mírnou nepřízeň počasí byla účast hojná a bohaté úlovky
byly zaslouženou odměnou pro všechny zúčastněné. V polovině června pak dostali příležitost
utkat se naši dospělí rybáři na již tradičním
24. hodinovém klání. Více než sto startujících bylo dokladem stále rostoucí popularity
této události. Pokud se snad někomu nedařilo
v rybaření, mohl zkusit štěstí v tombole, do které se nám podařilo zajistit více než stopadesát
hodnotných cen. Celé závody pak probíhaly
v příjemné atmosféře a všichni zúčastnění zcela
jistě odcházeli s dobrým pocitem po příjemně
stráveném čase u vody.
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Výše jmenované aktivity patří k nejvýznamnějším událostem, které se odehrály v uplynulém roce.
V průběhu celého roku bylo nutné zajistit celou řadu dalších činností spojených s chodem naší místní
skupiny, ale výčet všech drobných akcí by pravděpodobně ztrácel v tomto krátkém ohlédnutí smysl.
Závěrem bych rád jménem výboru místní skupiny popřál všem rybářům, rybářkám a všem našim
příznivcům šťastné prožití svátků vánočních a pevné zdraví v novém roce!
Výbor MS Babice

Přehled akcí pro rok 2014:
Výběr sumářů
Výdej povolenek
Dětské rybářské závody
Rybářské závody dospělých
ukončení v neděli 11:00

klubovna MS Babice
klubovna MS Babice
revír Babice 2
revír Babice 1 a Babice 2

5. 1. 2014
8:00 – 11:00
18. 1. 2014 8:00 – 11.30
31. 5. 2014 7:00 - 13:00
start v sobotu 9:00,

ZAHRÁDKÁŘI
Přijímáme nové členy
Kdo se chce stát členem, hlaste se u pana
Josefa Stalzera, předsedy Základní organizace
ČZS Babice, telefon č. 776203353, členský poplatek na rok je 100,- Kč.
Milí čtenáři Babického zpravodaje.
Blíží se vánoční svátky, přivítáme další rok,
za okny bude padat sníh, třeba uslyšíme i meluzínu, sluníčko několik dnů nezasvítí, a v této
době poklidu si někteří z nás rádi něco pěkného přečteme, i když hlavními zdroji informací jsou v dnešní době počítače, ale pořád ještě
i televize a rádio. Jak jsem zjistila, stoupá popularita časopisu Zahrádkář. Tento časopis, který
vydává Český zahrádkářský svaz, se stal ve
2. - 3. čtvrtletí roku 2013 opět nejčtenějším měsíčníkem v kategorii zahrada, hobby. Zahrádkáře každý měsíc prolistuje 369 000 čtenářů, což
je o 60 000 více než v případě druhého v pořadí
- časopisu Receptář. Oborné zaměření i dlouholetá tradice časopisu Zahrádkář jsou zárukou, že se ke čtenářům dostanou vždy aktuální,
špičkovými českými pěstiteli i praxí prověřené
informace. K pravidelným autorům, se kterými se na stránkách časopisu setkáte, patří mj.
rostlinolékař Jaroslav Rod či dlouholetý ředitel
Botanické zahrady na Slupi Václav Větvička.
Rubriku o pranostikách vede a četné rozmary
Zima/2013

počasí vysvětluje moderátorka a meteoroložka
Alena Zárybnická. Předplatné časopisu bývá
mnohdy vhodným dárkem pod vánočním stromečkem.
Blíží se vánoční svátky, snad v každém domě
je ve vázičce, či visí nad stolem nebo dveřmi,
větvička jmelí. Jmelí bílé (Viscum album) je
rostlina opředená mnohými pověrami a mýty,
za které převážně může způsob jejího růstu
na nepřístupných místech v korunách stromů
a plody dozrávající v zimě a připomínající bílé
perly. Je to stálezelená poloparazitická rostlina.
Šíření jmelí ze stromu na strom se děje zásluhou
ptáků, kteří si na podzim a v zimě pochutnávají
na bílých bobulích, které ukrývají semeno. Trusem potom roznášejí semena po lese. K tomuto způsobu šíření jmelí přispívá u nás přibližně
třicet ptačích druhů. Jmelí je téměř nezničitelná
rostlina, umírá až se stromem, na kterém žije.
Jmelí hrálo důležitou roli v náboženské tradici
u mnoha evropských národů. V předkřesťanském období lidé věřili, že ztělesňuje živoucího
ducha a bylo symbolem života i ochranným talismanem. V křesťanské tradici se jmelí udrželo jako celosvětový symbol vánočních svátků.
Podle jedné z nejznámějších štědrovečerních
zvyklostí rostlina zajistí do domu štěstí a požehnání, pokud hlava rodiny za prvního kuropění
zavěsí nad štědrovečerní stůl snítku zelených,
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stříbrných nebo pozlacených větévek. Každému
stolovníkovi pak splní přání, pokud jej zašeptá do ohně první zapálené svíčky na vánočním
stromečku. Magický účinek rostliny se umocňuje, je-li snítka darována, nikoli zakoupena.

Podle počasí, nikoliv podle astronomů, je
leden prostředním měsícem zimy. Průměrné
teploty ovzduší jsou -1oC v nadmořské výšce
200 m a na každých sto metrů se snižují téměř
o půl stupně a tak v 600 m je průměr -2,9 oC. Vegetace je v hlubokém útlumu, půda je promrzlá
v celé orniční vrstvě. Ochlazování pokračuje až
do konce ledna o další 2 oC. Často se vyskytují námrazy a ledovice. Den trvá o Novém roce
8,05 hodin, na konci ledna již 9,15 hodiny a slunečního svitu je pouze okolo 50 hodin, což je jen
3 % z celoroční sumy. Leden, jako měsíc hlubokého vegetačního klidu, dopřává zahrádkářům
ještě relativní odpočinek od intenzivní práce na
zahrádce. Každý by si měl důkladně rozmyslet,
co bude následující rok na své zahrádce pěstovat, s čím byl loni spokojen a čemu se naopak
na zahrádce nedařilo. Nejprve, než budete obcházet obchody s osivem, si prohlédněte zásoby
z minulých let. Osivo si podržuje klíčivost i několik let. Např. cibule, pór, mrkev, petržel, čekanka, salát, špenát klíčí i po třech letech, košťálová zelenina, rajče, paprika asi 5 let a okurky
a tykve až 10 let. Před nákupem si můžete klíčivost vyzkoušet na malém vzorku, pro orientaci stačí jen 10 semen, ty zanořte do vlhkého
papíru na talířku a zakryjte tak, aby nevyschly.
Za jeden až dva týdny na teplém místě budete
vědět, jak na tom osivo je. Statistická chyba z
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malého vzorku pro hrubou orientaci není podstatná, neboť obvykle sejeme větší množství
a sadbu přebíráme nebo na záhonu jednotíme.
Před výsevem se osivo doporučuje mořit, to je
možné na sucho tak, že jej promícháte s přebytkem mořidla, které na sítku odstraníte, nebo při
mokrém moření odvážené množství mořidla
vmícháte do navlhčeného osiva, to pak necháte
vyschnout a poté vyséváte. Pamatujte, že by se
osivo mělo uchovávat v originálních obalech,
zvláště pokud se jedná o vícevrstevné kovoplastové fólie a na místě, kde teplota nepřekračuje
12 oC. Na zeleninových záhonech přezimují
některé druhy kořenových, ale i košťálových
zelenin - pastinák a kořen, růžičková kapusta,
kadeřávek, pór, polníček nebo i špenát. Využíváme jejich mrazu odolnost a podle potřeby je
sklízíme za příznivých podmínek postupně až
do jara. Kadeřávek sklízíme odřezáváním listů
od okraje, společně s růžičkovou kapustou je
můžeme sklízet i za mrazu. Po sklizené zelenině záhony za bezmrazého počasí co nejdříve
zryjte. Uskladněnou zeleninu ve sklepě je nutné pravidelně a pečlivě kontrolovat. Houbové
choroby dokáží za příznivých zvláště vlhkých
podmínek celou skládku rychle zničit, sklep je
nutné pravidelně větrat i pokud mírně mrzne.
Je nutné ihned odstranit případná ohniska napadení. Naopak písek pro založenou kořenovou
zeleninu je nutné mírně vlhčit, aby kořeny nepřeschly. Podle potřeby odebíráme ze zahrady
kadeřavou petržel, kterou je dobré před příchodem zimy zakrýt chvojím. I když není k dispozici sklep, poskytne nám zahrádka tuto zeleninu čerstvou během celé zimy. S déletrvajícími
mrazy a sněhovou pokrývkou je nutné předem
počítat a část přezimující zeleniny pro kuchyňskou potřebu si připravit v zakrytém pařeništi.
Zelinařit v tomto období může i ten, kdo
nemá žádnou zahrádku ani menší záhonek pod
oknem, či balkon. V bytě lze narychlit pažitku, která poskytuje čerstvou, zdravou a chutnou nať. Pro své rychlení chce jen teplo a světlé
místo. Stačí jí na podzim přesadit do květináče
a nyní přenést na teplé a světlé místo. Podobně
lze v této době rychlit i nať petržele, naťového
celeru, cibuli zimní-sečku, či čekanku salátoZima/2013
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vou. Postupným výsevem se dá v bytě pěstovat i řeřicha, které jako pěstební substrát stačí
vlhká buničitá vata na tácku, či v nepotřebném
kelímku. Do vytápěného skleníku, či teplého
pařeniště můžeme koncem měsíce začít s výsevem celeru, protože má dlouhou vegetační
dobu, pro rychlení vyséváme salát (JANTAR,
SMARAGD), ředkvičky, rané kedlubny (např.
PRAGA, DVORANA nebo modrý AZUR). Ve
studeném pařeništi můžete pěstovat i salát HUMIL, který dobře snáší nízké teploty.

Únor - poslední zimní měsíc bývá skutečně
chladný, někdy dokonce mrazivější než leden.
Průměrná teplota je -0,3 oC v nadmořské výšce 200 metrů a na každých sto metrech se sníží
o 0,52 oC, takže ve výšce 600 m je průměrně
2,4 oC. Zvyšují se rozdíly teploty mezi dnem
a nocí. Slunce v polovině února je nad obzorem 10 hodin, koncem měsíce už 10, 45 hodin.
Ze slunečního svitu připadá na únor 85 hodin
tj. 5 % celoročního úhrnu. Pro zeleninovou část
zahrádky začínáme v únoru s předpěstováním
sadby v pařeništi, či foliáčku a kdo tyto možnosti nemá, může začít alespoň v malém doma
u okna. Nejdříve se vysévají rané kedlubny
(DVORANA, MORAVIA, EXPRES, OLMIA),
rané zelí (CHESMA, MUSKETER), kapusta, květák (EXPRES, AGORA), salát k rychlení (KAMEX, RAPID, SMARAGD) a celer. Na
záhony ve foliáčku se vysévají ředkvičky, raný
salát, příp. karotka. Máme-li teplý skleníček,
můžeme začít s výsevem rajčat a paprik či předpěstovat za oknem. Na ošetření zimního česneku proti houbomilce česnekové je třeba paZima/2013

matovat již v únoru, kdy se celý záhon přikryje
bílou netkanou textilií, kterou tam ponecháte
až do dubna.
V měsíci březnu si připravíme půdu pro zeleninové záhony mělkým zkypřením a uhrabáním po podzimním rytí a tam, kde půda na
podzim nebyla zryta, učiníme tak co nejdříve,
kdy to stav půdy dovolí, aby se půda před urovnáním stačila slehnout. Ze zelenin vyséváme
nejdříve kořenové - mrkev, petržel, pastinák
a černý kořen, s raným výsevem nezapomeneme příp. na mák. Oseté záhony se doporučuje
utužit širokou lopatou, nebo lehkým válcem.
Uspíšení zrání až o 12 dnů u v březnu vysazeného salátu je možné docílit zakrytím záhonu
netkanou textilií. Také s výsevem ledového salátu se začíná v březnu. Výsev je obdobný, jako
u běžného hlávkového salátu, výhodou je odolnost vybíhání do květu a větší snášenlivost vyšších teplot. Sadbu celeru si zahrádkáři připravují doma v teplé místnosti a teplém pařeništi.
Vysévá se nejpozději v první polovině března
do truhlíků a po zakrytí ovlhčeným sklem semenáčky v teple do měsíce vzejdou. Při prvním
pravém listu se přepichují do teplého pařeniště
5 x 5 cm a běžně se ošetřují. V druhé polovině měsíce se sází jarní česnek, koncem měsíce
se do volné půdy vysévá ředkvička, vodnice,
špenát a kopr. Pro pěstování raných brambor
je třeba sadbu předklíčit. Nenarašené hlízy se
ukládají v jedné vrstvě do bedniček a umísťují
se v světlejší místnosti, kde je teplota 12 - 14 oC.
Sadba by měla do doby výsadby, s ohledem na
polohu a počasí, vytvořit klíčky 1 - 2 cm dlouhé.
Vzhledem k tomu, že jsem pro Vás, čtenáře
Babického zpravodaje vybrala pro další měsíce
informace, týkající se převážně k přípravě na
pěstování zeleniny, dávám vám jeden osvědčený recept na zdravý pokrm:
Brokolice zapečená s kuřecím masem:
Množství: 6 porcí
1 brokolice, 4 kuřecí prsní řízky, 500 g brambor,
3 vejce, 1 smetana zakysaná, 1 cibule, 4 lžíce
oleje, 3 lžíce másla, 1 lžička kari koření, 1 lžička
soli, 1 lžička kmínu, špetka pepře
Oloupané brambory nakrájíme podélně na
čtvrtky a přibližně 10 minut vaříme v osolestrana 19
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né vodě s kmínem. Kuřecí maso nakrájíme na
kousky a osmahneme na oleji. Cibuli nakrájíme na proužky a osmažíme na oleji dozlatova.
Brokolice rozdělíme na růžičky a spaříme v sítu
vroucí vodou. Zapékací mísu vymažeme olejem, vložíme vrstvu brambor, posypeme osmaženou cibulí, poklademe kousky masa a růžičkami brokolice. Opět dáme vrstvu brambor,
cibulku, maso a brokolici. Zalijeme zakysanou
smetanou, ve které jsme rozšlehali vejce se solí,

kari a pepř. Poklademe plátky másla, vložíme
do trouby vyhřáté na 200° C a pečeme dozlatova. Podáváme s okurkovým salátem.
Závěrem bych chtěla vám, milí čtenáři, za
sebe i za všechny babické zahrádkáře, popřát
veselé vánoční svátky a do dalšího roku hodně
zdraví, štěstí, osobních i rodinných úspěchů.
Za ZO ČZS Babice:
Jiřina Grebeňová

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Zimní čas, čas krmení zvěře
A začíná nám zima, období strádání zvěře.
Většinu lesních zvířat čeká v zimě těžká zkouška o přežití. I když se snažíme krmelce a zásypy
pravidelně doplňovat. Z toho důvodu se naše
myslivecké sdružení připravuje, aby zvířatům
v období nouze pomohlo. Určitě budeme přikrmovat. Dělají to tak, pokud vím, všechna myslivecká sdružení. Pokud bychom nechali všechno
jen na přírodě, riskovali bychom zbytečné úhyny již tak malého stavu drobné a spárkaté zvěře.
Doba dokrmování přitom začíná už na podzim.
S dokrmováním pernaté zvěře by se mělo začínat už po sklizni, která pro ni znamená citelný
úbytek potravy. Ostatní zvěři potom začínáme
doplňovat jídelníček tehdy, jakmile začne mrznout. V současné době ale jako hlavní problém
vidím spíš nedostatek zvíře obecně. Problém
s úbytkem zvěře bychom měli vyřešit přednostně, aby vůbec bylo za pár let co dokrmovat.
Pomoc potřebuje všechna zvěř. Ta menší mívá
problém, jakmile víc nasněží. Stěžuje jim pohyb. Srnci zase mívají o zmrzlou půdu podřená
kopýtka. Nejrozšířenější naší zvěří je srnec, který se v zimě přizpůsobuje životu na otevřeném
prostranství. Srny se rády stahují k polím, kde
hledají potravu. Živí se listy a větvičkami dřevin,
různými trávami a zemědělskými plodinami.
V zimě jsou dokrmovány senem. Srnčí zvěř můžeme vidět v páru nebo jako celou rodinku nebo
strana 20

se shlukují do větších stád v počtu i několika desítek kusů. V naší honitbě se vyskytuje také liška
obecná. Tato je nesmírně opatrná, a navíc žije
nočním způsobem života, takže uniká lidské
pozornosti. Liška na lovu snadno pohubí velké
množství drobných hlodavců. Také dříve hojný
zajíc polní, který se zde ještě v malém množství
vyskytuje, to nemá lehké. Zajíci v zimě naběhají
maratón za potravou, přežívají jen ti nejzdatnější, živí se suchou trávou a kůrou. V zimě okusují kůru stromů. Také je můžeme pozorovat na
svých zahradách při okusu mladých stromků,
které jsme si včas před zimou nezabezpečili. Na
dokrmování naše sdružení používá zemědělské
plodiny. Příkrmy rozdělujeme na dvě skupiny.
První je objemová, kterou zpravidla tvoří seno.
Druhá je dužnatá, tou je třeba řepa. Zásoby si
naše sdružení připravuje předem. Dříve se nám
celkem snadno dařilo shánět tzv. „plevy“, které
zbudou po třídění kvůli horší kvalitě. Z těchto zásob si potom jednotliví myslivci berou na
doplňování svých zásypů a krmných zařízení.
Ty nevyužívá jenom lovná zvěř, ale také drobné ptactvo. Peníze na dokrmování se nicméně
shánějí každým rokem obtížněji. Většinou to
děláme tak, že do krmiva investujeme například
výtěžek z myslivecké akce, např. Mysliveckého
večera apod. Získat v této věci nějaké spolufinancování je totiž prakticky nemožné. Kromě
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potravy je potřeba doplňovat také sůl. Zvěř už
je totiž navyklá, že ji najde u krmelců. Pokud by
nebyly solné lizy připravené, zvěř by měla zdravotní problémy. Při přikrmování může pomoci
každý občan. Zvěři můžeme přilepšit žaludy,
kaštany, jablky, mrkví, nebo také suchým chlebem a brambory. Ptáčkové ocení zejména špek
či lůj a různá semena, kterými se přikrmují na
krmítku. Nejběžnějšími hosty krmítek je sýkorka, vrabec a kos černý. Každý z těchto ptáků má
své oblíbené zobání. Třeba sýkorky mají rády
slunečnice. Kosi se živí bobulemi ptačího zobu,
černého bezu, jeřabin, plody hrušek a jablek.
Sýkorky mají v oblibě mimo loje semena slunečnice, máku a také drcené ořechy. Vrabcům
můžete nabídnout v zimním období pšenici,
oves či strouhanku.
Něco také o součastném dění v našem sdružení. Na Mýtince se pomalu ale jistě „finišuje“.
Hrubá stavba bývalé hospodářské části je již
hotová a také elektrické rozvody jsou v konečné fázi. Přistavěná nová část je s novou fasádou
a dobovými okny pěkným doplňkem již stávající vstupní části Mýtinky. Také dvůr se pomalu
dostává do podoby určené architektem a náspy
a přístupové cesty jsou dlážděny kamenem.
V zadní části zahrady se buduje voliéra pro pernatou zvěř, zde se bude chovat bažant. Občané,

kteří se zúčastnili „Vepřových hodů“, které naše
sdružení za podpory obecního úřadu pořádalo,
jistě ocenili krásný nový vzhled Mýtinky. K pořádané akci bych jen chtěl poděkovat občanům
za hojnou účast a doufám, že kdo se zúčastnil,
byl spokojený. Tímto bych také chtěl poděkovat
všem členům našeho mysliveckého sdružení za
heroický výkon při přípravě zabijačky.
Jelikož se blíží konec roku, chtěl bych popřát
všem občanům všechno nejlepší do Nového
roku, krásné a šťastné Vánoce, hodně zdraví a
také, aby byli příznivě nakloněni našemu mysliveckému sdružení Cerony Babice, kterému
mimo jiné přeji hodně mysliveckých zážitků
a rovné broky.
Mário Mikulka - jednatel

KALINKA
Jak už jste si jistě všimli, posunuli jsme se
do posledního kalendářního měsíce - prosince. I Kalinka se musela v tvorbě posunout,
a to k vánočním koledám, básničkám a pomalu
i k samotným Vánocům. Všechny skupinky pilně nacvičovaly své vystoupení, a to jak jejich
snažení dopadlo, jste mohli vidět i vy.
V jednom víkendu Kalinka absolvovala tři
vystoupení. To první bylo ve čtvrtek na KD
v Babicích, kde menší Kalinka potěšila svým
vystoupením klub důchodců. Další následovalo
v pátek kolem 16:00, co jsme se všichni (velcí,
malí i ti nejmenší) sešli v Kunovicích v Domě
Zima/2013
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pro osoby se zdravotním postižením. Byl to
krásný předvánoční dárek pro tyto lidi. Přivezli
jsme jim i nějaké dárečky – malé děti nakreslily a vystříhaly vločky na okna, umotali jsme
a upekli domácí vánočku a vyrobili malé andělíčky na stromeček. Všichni byli moc rádi za naše
vystoupení i dárky, a dokonce i my jsme byli obdarováni – andělíčky různých barev a tvarů.
Po vystoupení se Dívčí pěvecký sbor přesunul do Uherského Hradiště do restaurace

U hejtmana Šarovce. Zde se konala Mikulášská
beseda u cimbálu s CM Bálešáci a právě s Dívčím pěveckým sborem Kalinka. Celý večer se
náramně vyvedl a slyšely jsme i chválu na svůj
výkon.
Tento perný víkend jsme završili vystoupením u nás v Babicích na Vánočním jarmarku.
Děti si vystupování velmi užili a po Vánocích
a Novém roce se těší na další úspěchy.
Petra Obdržálková

Vánoční vystoupení Kalinky a Kalinečky
Dne 6. prosince v 16.00 hodin se v prostorách jídelny Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice – Cihlářská uskutečnilo
vánoční vystoupení dívčího pěveckého sboru
Kalinka, folklórního souboru Kalinka a Kalinečka a Cimbálové muziky MABALIGOMA.
Klienti našeho zařízení se vystoupení zúčastnili v hojném počtu a s radostí si zanotovali známé vánoční koledy spolu s vystupujícími.
Bylo hezké sledovat, jak nekomunikující, těžce postižený uživatel v taktu klepe do vozíčku
a přitom se usmívá.
Dívčí pěvecký soubor Kalinka nás navštívil
již podruhé a musím konstatovat, že jejich vystoupení, byť bylo loni výborné, letos bylo ještě
lepší, propracovanější. Bylo znát, že děvčata na
sobě pracují. Děti z folklórních souborů přednesly a zazpívaly koledy, a i když se těm nejmenším někdy samou nervozitou třepotaly hlásky,
bylo vidět, že se v nich skrývá slibný potenciál
k udržení slovácké tradice v našem regionu. Na
závěr děti předaly našim klientům obrovskou
vánočku a vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. Na oplátku obdržely nádherné zápichy
do květináčů ve tvaru andílků a ti nejmenší
i malou sladkost.
Je krásné, že především v této předvánoční
době se daří udržovat milé a vstřícné vztahy
mezi našimi zdravotně postiženými občany
a těmi nejmenšími. Je krásné, že se tímto způsobem daří napomáhat větší tolerantnosti
ve společnosti, ke které dospějeme výchovou
a osvětou již od toho neranějšího věku, kdy
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děti ještě tolik nevnímají rozdíly mezi lidmi.
Klienti, vystupující i jejich rodiče a my –
pracovníci domova – jsme se rozcházeli s pocitem naplnění, radosti, sounáležitosti a vánoční
nálady. Všem účinkujícím moc a moc děkujeme!
10. 12. 2013, Kunovice,
napsala Mgr. Marcela Trvajová

BABIČTÍ (24)

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.

MARTINA KRYŠKOVÁ

Zima/2013

„Zavřete oči a přesuňte se do slunné, levandulí provoněné Provence, vychutnejte si jemnou
vůni santalového dřeva či delikátní vůni skořice....,“ píše na svých internetových stránkách
Mgr. Martina Kryšková, která těmito poetickými slovy představuje ručně vyráběná mýdla.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tomu tak
je a navíc její mýdla jsou pastvou pro oči, neboť
hýří celou škálou barev a obrazců. Každé je originální a jakoby odráží náladu či pocity, které
v tu chvíli jejich tvůrkyně měla.
Zajímalo mě nejen jak mýdla „přichází na
svět“, ale především, kde se zrodil nápad něco
takového vyrábět. „Poprvé jsem jejich výrobu
viděla v televizním pořadu Sama doma a připadalo mi to docela jednoduché,“ vzpomíná
na začátky Martina a pokračuje: „Půjčila jsem
si různé publikace, návody, ale i knihy o histostrana 23
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rii mýdla a zkoušela jsem.“ Z jejího dalšího vyprávění jsem se dozvěděla, že vyrábí dva druhy – přírodní a glycerinová. Vznik přírodního
mýdla si vyžaduje delší čas a jeho vytvoření je
obtížnější. Naopak tvorba těch glycerinových
chce hodně kreativity a člověk si s nimi víc vyhraje. Bloky, které vzniknou, se krájí na různě velké kousky (cca po 100 g) a balí do průhledných obalů, aby byla vidět jejich struktura.
Martina si vymyslela i své visačky, ze kterých
lze vyčíst složení, hmotnost, do kdy se má spotřebovat a kontakt na výrobkyni. Mně se moc
líbí milé názvy, které pro jednotlivá mýdla vymyslela. Tak můžeme vyzkoušet Jarní louku,
Ovocnou fascinaci, Victory... Každé z nich má
v sobě jinou přísadu, každé jiný odstín barvy.
Pokud se týká přísad, najdeme v nich například
kozí mléko, med, třtinový cukr a samozřejmě
olej a glycerin, které jsou hlavními složkami.
Olej bývá palmový, olivový či třeba s přísadou
kakaa. Velmi důležitou složkou jsou vůně. Těch
je opravdu široká paleta: ať už je to jemná levandule, něžná vůně růží, hřejivá skořice či trochu
neobvyklá, kterou se vyznačuje santalové dřevo.
„Ve dnech, kdy zrovna vyrábím mýdlo, máme
provoněný celý dům a příchozí hádají, jaké to
mýdlo dnes bude,“ přibližuje Martina chvíle,
které má při této činnosti hodně ráda. Své produkty doplňuje speciálními košíčky upletenými
z papíru, které mohou být originálním obalem
pro malé dárky.
Dřív se věnovala i drátkování, ale v současné
době jí na tohoto koníčka nezbývá čas. Od září
se vrátila po mateřské dovolené do zaměstnání,

které je vlastně její další zálibou. Kromě výuky
angličtiny pokračuje i v druhém vystudovaném
oboru – prevence rizikových jevů. A co se skrývá pod tímto názvem? Dozvěděla jsem se, že se
zaměřuje na předcházení a řešení případů, kdy
se mezi žáky objeví například šikana či různé
závislosti (ať na automatech, ale třeba i počítačích a v neposlední řadě návykových látkách).
Samozřejmě nejvíce času se Martina snaží
dávat své vlastní rodině. S manželem podporují
zájmy všech čtyř dětí, i když někdy je opravdu
obtížné skloubit čas tak, aby se na nic nezapomnělo a všechno se stihlo. Starší dcera a syn
mají navíc náročného koníčka, kterým je společenský tanec a to dokonce na celorepublikové
úrovni.
Protože s Martinou jsem si povídala v předvánočním čase, vzpomněly jsme i tyto svátky
a to jak je prožívá její velká rodina. Pokud se
týká dárků, je zastánkyní takových, které pomáhají rozvíjet fantazii dětí a dávají jim duševní hodnoty. Mezi její priority tak patří knihy,
vlastnoručně vytvořené dárky a naopak trochu
se obává přílišného používání techniky u těch
nejmladších.
Děkuji Martině za zajímavé povídání a přeji
hodně radosti z dětí i koníčků.
Marie Dostálková
P.S. Pokud chcete někoho potěšit milým dárkem, můžete si vybrat některý z výrobků, které
prezentuje Martina Kryšková na internetových
stránkách http://www.u-modreho-andela.cz.
Nebo se jen potěšit jejich prohlídkou.

Sport a kultura
O BABICKÝCH LEGIONÁŘÍCH
Pod názvem „Živá kronika-Vlčí máky válečným veteránům“ uspořádala Obec Babice v úterý 19. listopadu 2013 velkou výstavu věnovanou
legionářům. Výstava se uskutečnila v rámci blížícího se 100. výročí vzniku Československého
vojska ve Francii, Itálii a na Rusi. Iniciátorem
byl Mgr. František Trávníček z Nadačního fonstrana 24

du LEGIE 100, který poskytl podrobné materiály. Velkou pomocí byla také publikace Českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu
Uherské Hradiště, kterou vydal Státní okresní
archiv Uherské Hradiště, ve které je uvedeno
všech 33 babických legionářů. Do pátrání po
životech, rodinách, potomcích vojáků se pustil
Zima/2013
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šestičlenný pracovní tým. Díky mravenčí práci se podařilo sestavit portrét téměř každého
z nich. Kromě data narození, úmrtí, rodinných
vztahů, vojenské kariéry, byly údaje doplněny
i o řadu historek a vzpomínek na potomky, kteří
nasazovali životy v dobrovolnické armádě československých legionářů.
Babická výstava proběhla v prostorách kulturního domu. Takovým vyvrcholením dne byl

benefiční koncert Orchestru lidových nástrojů
VUS Ondráš, jehož vystoupení nadchlo přítomné. Dobrovolné vstupné bylo věnováno ve
prospěch Nadačního fondu LEGIE 100.
Na výstavu a následný program byli osobními dopisy pozváni potomci babických legionářů, kteří měli možnost společně zavzpomínat
a myšlenkami se přenést do nelehkých životních roků svých předků.

SPONZOŘI BABICKÝCH HODŮ
Také letošní hody se konaly díky finanční podpoře firem. Většina z nich patří k těm, které zachování této tradice podporují již řadu let. Všem patří veliké poděkování.
Rada obce Babice
Sponzory letos byli: Stavebniny Kodrla, Zámečnictví Mlčák, Martin Slíva - Hostinec U Jakuba,
Investa, Pomoraví, Nábytek Hejda, Biowaste, Kovobath, Hemar, Kartusek –Ekostav, Koupelnové
studio Haberl, Hamé.
Zima/2013
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VÝZVA
V příštím roce tomu bude 100 let od chvíle, kdy propukla I. světová válka. Bojovalo se
v Evropě, Africe i Asii. V letech 1914 – 1918
bylo mobilizováno přes 60 miliónů vojáků.
V tomto obrovském počtu bylo také přes sto
našich občanů. Právě jim chceme věnovat vzpomínku formou sepsání jejich jmen, případně
osudů. Zatím jsme ve fázi pátrání po tom, kdo
všechno byl odveden. Věřte, že to není jednoduché, protože Obecní kronika z té doby se ztratila, v jiných obecních záznamech není mnoho
zmínek. Hodně nám pomohla kronika Národní
školy, kde bylo uvedeno přes padesát jmen těch-
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to vojáků. Jenže je to jen jméno a příjmení, chybí
číslo popisné nebo jiné identifikační údaje.
Proto se obracíme na všechny, kteří ví, že jejich předek (z Babic) bojoval v I. světové válce, aby byli nápomocni a sdělili nám informace
(stačí číslo popisné domu, ve kterém žil).
Děkujeme za ochotu a věříme, že se nám
společným úsilím podaří shromáždit co nejvíce informací o lidech, kteří nasazovali životy
v krutých podmínkách válečných útrap.
Informace můžete předat na Obecním úřadě
p. Šuranské
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Prosincové akce v Babicích

20. 12.

Světlo ať na cestu září nám - vánoční pořad FS Cifra
s hosty FS Kalina a Hradišťánek

26. 12.

Štěpánská zábava FC Babice

27. 12.

Předsilvestrovský večer na Krájance

31. 12.

Půlnoční setkání s ohňostrojem před KD

Redakční rada děkuje těm,
kteří v tomto roce svými články a fotografiemi
přispěli do zpravodaje.
Všem čtenářům zpravodaje přeje
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti
zastupitelstvo obce a redakční rada zpravodaje.
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Stalo se - prosinec v Babicích

5. 12. Mikuláš s andělem a čerty obchází dědinou

7. 12. Vánoční jarmark s vystoupením Kalinky, pěveckého seskupení ZeSrandy a mužského souboru
Lajbl z Kostelan a Chlapčiska ze Spytihněvi + Mikulášská nadílka pro děti

13. 12. Vánoční dílničky v ZŠ

Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 500 ks.
Redakční rada: Zoja Chodúrová, Marie Šuranská, Marie Dostálková, drobné kresby Iva Bičanová
Babický zpravodaj najdete na internetové adrese: www.babice.eu, e-mail: zpravodaj@babice.eu
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