Podzim 2013

Cena 10 Kč

3/2013

zpravodaj@babice.eu

Krátce
z obsahu
OÚ upozorňuje
Investiční akce
Knihovna
ZŠ
Pečovatelská služba
Spolky
Osobnosti
Sport a kultura
Stalo se

Podzim
Podzim otevřel dveře dokořán
barevnou krásu odhalil.
Stejně tak jako každý rok
svou vládu pevně zahájil.

Rána jsou čím víc chladnější,
paprsky slunce nehřejí.
Poslední z nebe zmizel drak,
den krátí temný, deštný mrak.

Ptáci odlétli za teplem
z jihu až na jaře se vrátí.
Den stále víc a víc se krátí
a země voní podzimem.

Ptáci již dávno odletěli,
poslední úroda se sklízí.
Čas rychle letí den co den,
ze stromů listí mizí.

Chladno je větší čím dál víc
a neuděláš vůbec nic.
Na dveře paní ZIMA může zaklepat
a nezbývá než „dále, prosím,“ zavolat.

Poslední úrodu třeba sklidit
ať pluhy mohou pole poorat.
S větvemi vítr si jen tak pohrává
a češe listí víc a víc
až holé větve stromů nechává.
Těch chvilek podzimu bude čím dál
méně
a kvapem přiblíží se nové zimě.
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Babický zpravodaj

USNESENÍ č. 18/2013
z jednání zastupitelstva obce ze dne 1. 8. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání bodů
programu:
I. Bere na vědomí:
1. Informace v bodě 2, 3, 8, 9, 10
2. Bere na vědomí závěrečné účty za rok 2012
sdružení Baťův kanál, Mikroregion Staroměstsko, Vodovod Babicko, Sdružení měst
a obcí Východní Moravy

2.
3.
4.
5.

bytovému družstvu Slovácko za cenu
100,- Kč/m2
OZV č. 1/2013 o spalování suchých rostlinných materiálů v obci
OZV č. 2/2013 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
Rozpočtové opatření č. 2
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za
rok 2012 ve výši 89 836,97 do rezervního
fondu.

II. Ruší:
1. Usnesení ZO č. 17/2013 ze dne 9. 5. 2013,
IV. Ukládá:
bod č. II Schvaluje, část bodu
starostovi:
2. rozdělení hospodářského výsledku ve
výši 89 836,97,- Kč do rezervního fondu
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve
studních.
80 000,- Kč, do investičního fondu
všem zastupitelům:
9 836,97,- Kč.
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci
akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat
III. Schvaluje:
o dění v obci.
1. Prodej pozemku p. č. 686/3 o výměře 95m2,

USNESENÍ č. 19/2013
z jednání zastupitelstva obce ze dne 11. 9. 2013
dit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu v předpokládané roční výši 10.000,- Kč,
a to minimálně po dobu 5 let od ukončení
realizace projektu, tak aby byla zajištěna jeho
udržitelnost.
3. Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi
II. Odvolává:
St. Městem a obcí Babice za účelem zajiště1. Alexandra Bilíka z funkce předsedy kontrolního výboru
ní společného postupu při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové
III. Schvaluje:
služby a preventivní protipovodňové ochrany
1. Rozpočtové opatření č. 3
Staré Město a obcí Staroměstska“.
2. Uvolnění částky 2 019 203,- Kč na dofinancování způsobilých výdajů a zafinancování ne- IV. Ukládá:
způsobilých výdajů do výše 95 832,- Kč prostarostovi:
jektu „Revitalizace středu obce Babice“, který 2. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve
bude předložen do Regionálního operačnístudních.
ho programu Střední Morava, výzvy č. 45. všem zastupitelům:
Zastupitelstvo obce Babice se dále zavazuje 1. Aktivně se podílet na přípravě a organizav letech 2014 – 2015 předfinancovat žádosti
ci akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat
o platbu max. do výše 4 711 471,- Kč a uhrao dění v obci.
Zastupitelstvo obce po projednání bodů
programu:
I. Bere na vědomí:
1. Informace v bodě 2, 3, 5, 6, 7
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OÚ informuje

Svoz plastů – první středa v měsíci: 6. 11.,
4. 12. Pytle na plasty lze zakoupit v prodejně
Jediné oficiální webové stránky obce Babice U Kopřivů nebo v kanceláři starosty. Cena
najdete na adrese www.babice.eu. Návštěvníky 10Kč/ks.
stránek také upozorňujeme na možnost zaregistrovat si odběr aktuálních zpráv – důležité informace, hlášení rozhlasu či pozvánky na
Před nadcházející zimní sezónou žádáme řiakce. Budete tak tyto zprávy dostávat přímo do diče, aby si zajistili parkování mimo komunikasvého mobilu.
ci, aby tak v zimních měsících zaparkovanými
vozidly nebránili úklidu komunikací a chodníků.
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního hřbitova v době pohřbu – zejména v době
odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple,
Žádáme občany, aby větší množství plastů
aby přispěli k pietě této chvíle, nepředjížděli, a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci,
případně vyčkali odjezdu smutečního vozu. ale přivezli je přímo do sběrného dvora.
Děkujeme.
Děkujeme.
Žádáme občany o dodržování Obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných
materiálů. A to zejména o pálení pouze v povolenou dobu tj. ve středu od 12 do 19hod. Spalovat
je povoleno pouze suchý rostlinný materiál a jen
v případě příznivých klimatických podmínek
a neměli byste kouřem obtěžovat své sousedy.
Pokud by se obci podařilo realizovat kompostárnu, bylo by pálení tohoto odpadu zcela
zakázáno.
Zcela zakázáno je také vypalování staré trávy.

Rada obce Babice rozhodla věnovat obci
Babice u Netolic finanční dar ve výši 20 000,- Kč
a to na opravy po povodních. Dle vyjádření starostky paní Anny Pilátové, byly tyto finanční
prostředky použity na obnovu sportovního areálu, který byl zaplavený.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 6. listopadu od 16:30 do 17:30hod. ve sběrném dvoře.

Upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni po svých psech uklízet výkaly. Množí se také
stížnosti občanů na neustále znečišťované veřejné i soukromé plochy tímto způsobem. Občané,
kteří jsou svědky či přímo účastníky tohoto nepatřičného chování, by se pak neměli bát dotyčného člověka na tento přestupek upozornit.
Svoz komunálního odpadu je každý čtvr- I zde by mělo platit: „Co nechceš, aby jiní dělali
tek v sudý týden tj. 17. 10., 31. 10., 14. 11., tobě, nečiň ty jim!“
28. 11., 12. 12.
Ve vestibulu nákupního střediska je sběrný
box kam můžete zdarma odkládat nepotřebné
Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je
úsporné žárovky či zářivky.
10. 12. 2013
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.
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21. září 2013 - Vítání občánků na OÚ
Slavnostně byli do života vítáni:
Jiří Novotný
Julie Tomancová
Max Němec
Justýna Čevelová
Nikol Kartusková
Matěj Jančík

Podzim/2013
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Rozkvetlé babické domy
Vážení spoluobčané,
rád bych vás v mém příspěvku seznámil s výsledky soutěže Rozkvetlé babické domy pro rok
2013. Tak, jak jsme vás informovali v jarním čísle Zpravodaje, rozhodlo se vedení naší obce v zastoupení mé osoby a radních Jany Palánkové a Jitky Baštincové o uskutečnění výše uvedené soutěže.
Důvody pro zorganizování soutěže byly dva.
Za prvé jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit snahu
našich spoluobčanů zkrášlit si okolí svého domu
a zároveň tím přispět k pěknému vzhledu naší
obce a za druhé jsme chtěli povzbudit ty z vás, kteří se na nějakou zajímavou úpravu svého domu
a okolí teprve chystáte. V měsíci červnu jsme tedy
šlápli s Janou Palánkovou do pedálů kol a poctivě projeli s fotoaparátem celou obcí. A byli jsme
velmi překvapeni počtem pečlivě udržovaných
a pěstěných domků a předzahrádek. Možná, že
si v tom každodenním shonu ani nevšimneme,
kolik zajímavých objektů se v našem sousedství
nachází. V měsíci srpnu jsme obec projeli podruhé, abychom zmapovali, jak se na údržbě domků
a předzahrádek podepsalo to dlouhotrvající sucho.
Bylo velmi těžké vybrat z nabídky více než třiceti
fotografií domů ty, které oceníme. Nakonec jsme
se rozhodli, že vybereme deset nejlepších a z nich
pak tři osoby oceníme diplomem a finančním darem. Takže pořadí tří – podle našeho názoru – nejpěknějších domů a jejich předzahrádek:
1. místo: rodina Poláškových – Horní Míšky
2. místo: rodina Novotných – Zběhy
3. místo: Lenka Hrdinová – Nová ulice
Nyní v abecedním pořadí uvádíme další jména
našich spoluobčanů, jejichž domky a předzahrád-

ky jsou ozdobou naší obce. Jsou to:
Čevelovi – Zahradní ulice
Kolůchovi – Zahradní ulice
Kotlabovi – Zahradní ulice
Kročovi – Nádražní ulice
Lukášovi – Záhumení
Trvajovi – Třeskovice
Vlachynští – Sadová ulice
Na webových stránkách obce najdete fotografie
výše uvedených domků s jejich předzahrádkami.
Těm, kteří se tohoto roku neumístnili na předních místech, mohu slíbit, že soutěž zopakujeme
i příští rok. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní
a pěkné prostředí v obci pomáhají realizovat právě
takoví pracovití a pečliví lidé, kteří dbají na upravenost a estetický vzhled svého domova a jeho okolí. A těm patří náš dík. A na závěr ještě fotografie
s našimi výherci:
Mgr. Richard Fritscher, místostarosta obce

1. místo

2. místo

Vítězové
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Třinácté setkání obcí s názvem Babice v Babicích u Šternberka
Letošní setkání se mělo původně vrátit do obce, kde to vše
začalo. Tedy do Babic u Rosic.
Jenže současnému vedení obce
a tehdejšímu otci myšlenky setkávání - panu Tomáši Foralovi,
se nepodařilo nalézt společnou
řeč a tak se na nakonec zorganizování setkání ujaly právě
Babice u Šternberka. Je to obec
neveliká – počtem obyvatel se
blíží číslu pět set, ale i přes to
zvládli organizaci akci na výbornou. Účastníky v sobotu
14. září nejdříve čekalo v kulturním domě přivítání slivovicí, chlebem a solí (chleba si domácí pekli sami). Ke zhlédnutí
byla připravena výstavka ze života a dění v obci. Svou činnost
zde prezentovaly jednotlivé
spolky, organizace a také obec.
Poté následovalo slavnostní zahájení panem starostou Alfonsem Mynaříkem a následovaly
krátké prezentace jednotlivých
obcí. Letos se zde sešly pořadatelské Babice u Šternberka, Babice u Netolic, Babice
– Okrouhlice, Babice u Svitav,
Babice u Třebíče, naše Babice
a Babice u Krakova a Varšavy. Po společném obědě následovala prohlídka místního
farního kostela Všech Svatých
z roku 1339 a po té cesta do
Šternberka. Tady byla připravena prohlídka Expozice času
– pro ty, kdo pamatují Muzeum
hodin na šternberském hradě
je toto moderní, interaktivní
a velice poutavým způsobem
modernizovaná verze výstavy.
Odtud pak všichni zamířili ke
Podzim/2013

kostelu Zvěstování Panny Marie a jeho následné prohlídce.
V podvečer pro nás domácí
připravili posezení ve sportovním areálu TJ Sokol Babice,
kde vystoupil folklorní soubor
Poměnke a věnečke. V rámci
společenského večera, který se
opět konal v kulturním domě,
se představila skupina Vocali-

ca. Z tohoto na zážitky a dojmy
bohatého setkání jsme odjížděli s pocitem, že nezáleží na
velikosti a bohatosti obce, ale
především na lidech, kteří jsou
pro svoji obec a spoluobčany
ochotní něco udělat. Na příští
setkání byli všichni pozvaní do
Babic u Krakova.
M. Šuranská
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Investiční akce
ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN A VÝMĚNA
TEPELNÉHO ZDROJE KD – po celé léto
probíhaly opravy KD. Byla kompletně zateplená
fasáda, střecha, vyměněny okna, dveře a pořízen
nový zdroj vytápění. Tato akce byla financována
z dotace Státního fondu životního prostředí.
Z obecních prostředků pak byla financovaná
instalace nové vzduchotechniky, byl vybudován
nouzový východ z Pekla, propojeno přísálí
s knihovnou, provedeny vnitřní úpravy, malby,
byla položena nová dlažba v šatně a v bufetu,
vybudované druhé patro v kotelně a oprava
elektroinstalace. Stavební práce prováděla firma
Stavebniny Kodrla.

KOMPOSTOVÁNÍ – 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.

KANALIZACE ŠKOLNÍ – akce byla zahájena
začátkem měsíce července. Výběrové řízení
vyhrála firma Tufír. Akci zpočátku komplikoval
vysoký stav spodní vody. V současné době je
kanalizace již dokončena. Cena díla je 1,4 mil. Kč
a byla hrazena z finančních prostředků obce.
strana 10
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V příštím roce, až sedne zemina, bude ještě
v této části vybudovaný chodník.

BEZPEČNÝ PŘECHOD
Na akci se podařilo získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Stavbu provádí
firma Swietelsky, která vyhrála výběrové řízení.
Jedná se o vybudování semaforu a přechodu
na Ceronech a o úpravu a osvětlení kudlovické
křižovatky. Cena stavby je 1 524 435 Kč.
Z vlastních prostředků obec financuje osvětlení
přechodu pro chodce u lékárny a úpravu
křižovatky
na Dolních
Ceronech.

MUZEUM MYSLIVCI A PYTLÁCI
V CHŘIBECH – v prázdninových měsících
proběhla demolice starých dvorních objektů
a začátkem září byly zahájeny stavební práce na
novém objektu muzea. Stavbu provádí firma
Kodrla, která vyhrála
výběrové řízení. Akce je
financovaná z Regionálního
operačního programu.

Podzim/2013
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Ministerstvo
ZABEZPEČENÍ AKCESCHOPNOSTI
práce a sociálních věcí poskytlo obci dotaci ve SDH – i v letošním roce podpořil Zlínský kraj
výši 226 000 Kč na zajištění pečovatelské služby. činnost naší jednotky SDH a to dotací ve výši
Další finanční prostředky
50 a 21tis. Kč.
ve výši 56 000 Kč na provoz
pečovatelské služby poskytl obci
také Krajský úřad Zlínského
kraje.

Knihovna
PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí:
10:00 – 18:00
V knihovně se celé prázdniny nepůjčovalo Úterý:
10:00 – 16:00
a to z důvodu zateplení a výměny oken v celé Čtvrtek:
10:00 – 18:00
budově kulturního domu. Knihovna byla pro- Polední přestávka: od 12:00 – 12:30
pojena s přísálím novou přístavbou - chodbou, kterou plánujeme využít na výstavy. Byly SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ KNIHOVNOU:
provedeny i další menší úpravy – nové toale- - Půjčování knih z knihovního fondu knihovny.
ty, menší sklad, nová odkládací šatnová stěna, - Půjčování časopisů a periodik z knihovního
nový koberec, vymalovalo se …. Sami se můfondu knihovny.
žete přesvědčit a knihovnu navštívit, vezměte - Zajištění mezi-knihovní výpůjční služby.
s sebou i malé děti, pro které je vytvořen dětský - Přístup na internet ze 3 PC.
koutek.
- Kopírování i tisk A4, A3.
- Skenování tiskovin na scanneru A4.

V knihovně se opět půjčuje

Týden knihoven v Babicích
I letos se knihovna zapojila do této celostátní akce, která proběhla v týdnu od 30. září do
5. října. Byla vyhlášená „knihovnická amnestie“ – odpuštění pokut a čtenářských poplatků
a noví čtenáři byli zaregistrováni zdarma.

Setkání broučků a berušek
strana 12

V pátek zahájila děvčata z 6. třídy recitací již
desáté Setkání broučků a berušek a pak se lampionový průvod vydal obcí. V sobotu se pak
uskutečnil turistický výlet Za pověstmi našeho
kraje Příroda a okolí Střílek.

Výlet za pověstmi našeho kraje
Podzim/2013
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Co knihovna připravuje
V říjnu cestovatelskou besedu Hanky Kolaříkové Peru a Bolívie, v listopadu výstavu Babický
kroj a besedu s Ludmilou Tarcalovou o krojích
na Uherskohradišťsku, pro děti Den pro dětskou
knihu, v prosinci výstavu o vánočních ozdobách

– máte-li doma nějakou obzvlášť pěknou památnou ozdobu, můžete ji přinést do knihovny,
a obnovíme podvečerní posezení v knihovně.
Sledujte tedy www.knihovna.babice.eu nebo vitrínku knihovny U Jakuba.
Zoja Chodúrová

UPOZORNĚNÍ
PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ OBČANY,
KLUKY A DĚVČATA!
Malujete, fotografujete, vyrábíte pěkné věci z keramiky, přírodních materiálů, z papíru,
umíte plést, vyšívat, vytvořit pěknou květinovou výzdobu nebo šperk,
máte spoustu dalších skvělých nápadů,
pak neváhejte a přihlaste se v místní knihovně.
Uspořádáme pro vás výstavu vašich výrobků spojenou s vernisáží,
na kterou si budete moci pozvat své přátelé a kamarády.
Bližší informace získáte v Místní knihovně Babice. Tel.: 572 585 138
Podzim/2013
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Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 6. TŘÍDY
V pondělí 30. září 2013 se nás - 18 žáků
6.třídy a dvě paní učitelky (M. Horňáková
a M. Eibensteinerová) vydalo vlakem do
Vsetína – Semetína na adaptační pobyt.
Cílem tohoto pobytu bylo poznání dětí
mezi sebou, utvoření nového kolektivu, protože ke stávajícím dvanácti žákům, kteří už
naši školu navštěvovali, přibylo osm žáků nových. Tento pobyt měl naučit děti pracovat
v týmu, přispět k rozvoji komunikativních
dovedností a navodit atmosféru vzájemného
respektování.
Po desáté hodině jsme dorazili na místo
– na „Hájenku Na Novém světě“, která patří středisku volného času ALCEDO Vsetín.
Ubytovali jsme se a hned jsme se šli seznámit s „našimi“ instruktory Martinem a Lenkou. Ti pro nás připravili program na tři dny
– nejrůznější strategické a simulační hry, při
kterých jsme museli spolupracovat ve skupinkách – týmech. Noční procházku lesem,
oheň s opékáním špekáčků, lezení na věž
a slaňování, pozorování přírody – lov drobných živočichů v potoce a jejich zkoumání
pod lupou a další a další….. Dohodli jsme
na určitých PRAVIDLECH, která platila
během celého pobytu a ta jsme dodržovali.
I když….. Po dobrém obědě následoval odpolední klid, kdy jsme odpočívali na pokojích. Pravda je, že někteří z nás už tady porušili „naše“ dohodnutá pravidla.
Tři dny plné společných zážitků utekly
jako voda, byla tu středa a před námi poslední hra, balení batohů, oběd a cesta domů.
I když se nám moc nechtělo, odjížděli jsme
s dobrým pocitem, že jsme spolu strávili
úžasné tři dny nabité pestrým programem
a blíže se poznali.
Žáci 6. třídy
a Mgr. Martina Horňáková třídní učitelka
strana 14
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DEN JAZYKŮ
V pátek 27. září jsme v Základní škole Babice společně s žáky z Polska a Slovenska oslavili
Evropský den jazyků. Tento den završil několikatýdenní přípravy, které probíhaly na internetovém portále eTwinning, jenž je základnou pro
komunikaci škol z různých koutů Evropy.
Děti a jejich učitelky ve virtuálním prostoru
TwinSpace zveřejňovaly texty, které si připravovaly na prezentaci svých jazyků, a jejich překlady
do společného komunikačního jazyka, jímž byla
angličtina. Ta pomohla při vzájemné komunikaci, ovšem v mnoha situacích si děti vystačily
s rodným jazykem.
Program dopolední akce byl zaměřen na
představení různých jazyků, států a národností
Evropy. Děti měly možnost poznat země našich
hostů a slyšet jejich rodné jazyky – polštinu,
slovenštinu, španělštinu, srbštinu,
ruštinu ale i jazyk
země Karelia. Ve
třídě s interaktivní
tabulí probíhaly
prezentace o jednotlivých zemích,
z nichž děti čerpaly informace do
kvízu. Děti dostaly
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možnost vyzkoušet si roli učitelů, v mezinárodních skupinách se snažily naučit hosty ze zahraničních škol kousek textu ve svém rodném jazyce.
Texty v jazycích zúčastněných škol děti nahrály na počítačích a budou k dispozici na portále eTwinning a na školním serveru.
Odpoledne jsme navštívili archeoskanzen
Modrá, kde jsme se dozvěděli o životě lidí v této
oblasti před mnoha staletími. Pak následoval výlet na Velehrad, místo působení Cyrila a Metoděje, kteří našemu národu přinesli jak křesťanství, tak i písmo, díky němuž se náš lidový jazyk
a slovesná literatura zachovaly a rozvíjely až do
dnešních dnů.
Svojí účastí celý program výrazně podpořili také dobrovolníci ze Španělska, ruské Karelie
a Srbska. Tito mladí lidé pracují v naší zemi také
díky společnosti Akropolis (Staré Město), která
kromě jiných činností zprostředkovává jejich pobyt u nás. Srbská dívka je v naší zemi na ročním
studijním pobytu, bydlí v české domácnosti a navštěvuje Gymnázium Uherské Hradiště.
Děkujeme všem za výborně odvedenou práci, žákům za přípravu a prezentaci, učitelům za
vedení a pedagogickou činnost v průběhu dne.
Díky tomu všemu se celá akce vydařila a my jsme
zažili společně hezký den, na který budeme rádi
vzpomínat.
Mgr. Anna Pavlicová
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ZÁPASY KVALIFIKACE COCA-COLA TURNAJE V KOPANÉ
Naši kluci ze druhého stupně odehráli 3. 10. 2013
kvalifikační zápasy v turnaji Coca-Cola Školský
pohár. Hráli jsme se ZŠ Březolupy a ZŠ Bílovice.
Prohráli jsme oba zápasy a tím v turnaji skončili.
Děkujeme klukům za reprezentaci školy.
Mgr. M. Sečen

Největší prázdninové úpravy v budově školy
V průběhu letošních prázdnin se uskutečnily
dvě velké (a již dlouho očekávané) úpravy v prostorách školy. Jednalo se o odstranění zastaralých
šatních kójí ve vstupních prostorách a jejich nahrazení moderními osobními skříňkami pro jednotlivé žáky a výměnu povrchu tělocvičny. Staré
parkety, které již byly letitým užíváním značně
opotřebené, byly vyměněny za nový a současným
trendům odpovídající pružný povrch Alsagym.
Skříňky byly nainstalovány do míst, kde dříve
stávaly šatní kóje pro jednotlivé třídy. O jejich odstranění se postarali členové rybářského sdružení
obce. Za jejich ochotu i odvedenou práci jim patří velký dík. Ušetřili škole mnoho finančních prostředků, které tak mohou být použity ve prospěch
dětí. Po vyklizení celého prostoru byly firmou
z Holešova přivezeny již smontované skříňky,
které zbývalo jen rozmístit. Polovina ze 180 nových skříněk je určena menším žákům prvního
stupně (a nachází se po levé straně od vstupních
dveří do budovy) a druhá polovina je rozměrově přizpůsobena starším žákům druhého stupně
(po pravé straně od vstupních dveří). Každý žák
dostal přidělenu svou skříňku s číslem i visací zá-
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mek s klíčem. Do skříňky si může ukládat nejen
svrchní oděv, boty, cvičební úbor, ale i učebnice
či cyklistickou přilbu. Skříňky jsou navíc hezky
barevné. Výměna povrchu tělocvičny byla plánována několik let. K její realizaci však bylo přikročeno až letos. Poděkování za to patří především
zřizovateli školy – Obci Babice. Již týden před
začátkem prázdnin došlo k demontáži starého
povrchu (parkety) a přípravě na pokládání povrchu Alsagym. Moderní povrch byl postupně nanášen v několika vrstvách na podkladovou hmotu a před finální úpravou bylo ještě provedeno
tzv. lajnování. Tělocvična tak dnes může sloužit
hráčům florbalu, košíkové, volejbalu i badmintonu. Po prvním vyzkoušení nového povrchu jsou
všichni překvapeni měkkostí a pružností. I když
má povrch garantovánu dlouhou životnost, chceme všem zájemcům o pronájem školní tělocvičny
připomenout to, co vyžadujeme po našich žácích.
Aby vše sloužilo, jak má, je nutné, aby všichni
sportovci chodili do tělocvičny pouze ve vhodné obuvi (cvičky, tenisky se světlou podrážkou,
sálovky).
Mgr. Jitka Škrabalová
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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.

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pracovnice Pečovatelské služby Babice se zúčastňují pravidelně setkávání zlínské pobočky
České asociace pečovatelských služeb i schůzek
pracovní skupiny Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, a to
SENIOŘI. Každé takové setkání je přínosem
pro naši práci. Také se dozvíme řadu užitečných
věcí, které můžeme předávat svým klientům či
rodinným příslušníkům. Na červnovém setkání
skupiny SENIOŘI nám byla předána informace o novém elektronickém katalogu sociálních
služeb Města Uherské Hradiště. Ten je možné
najít na internetových stránkách http://socialni-

služby.mesto-uh.cz/. Katalogy v tištěné podobě
týkající se přehledu všech sociálních služeb nejen na našem okrese, ale i celém Zlínském kraji
máme k dispozici v sídle naší služby. Pokud budete potřebovat nějakou radu či pomoc, přijďte.
Příjemné bylo setkání v rámci výstavy poskytovatelů pečovatelských služeb v kině Hvězda v Uherském Hradišti, kde měla prezentaci
i naše služba (výstava potrvá do 18. 10. 2013).
Setkání bylo ukončeno promítnutím českého
filmu Jako nikdy a povídáním s pracovnicí terénní hospicové služby.
Pečovatelská služba Babice

ŽIVOT NA NAŠÍ PATNÁCTCE
Tak je to již šest let, co jsme se my, první obyvatelé, nastěhovali do nového domova – na Patnáctku. Prožíváme zde již sedmý podzim. Podzim
jako roční období, ale i podzim našeho života.
Trochu jsme na předání klíčů v měsíci září 2007
zavzpomínali s našimi dobrými pečovatelkami
a vedoucí Domu s pečovatelskou službou. Také
jsme přivítali mezi sebou dvě nové obyvatelky,
když jsme se v tomto roce se dvěma rozloučili.
Nyní je nás osm žen a dva muži – takže „babinec”. Je nám ale spolu dobře. My, první obyvatelé
jsme spolu uzavřeli pěkné přátelství. I když stejně, jako v rodinách, někdy drobné nesrovnalosti
příjdou, vše brzy opadne a je zase dobře. Hlavní
věcí je, že nejsme sami. Každý den, od jara do
zimy, se denně setkáváme na zahradě, v altánku,
či při horším a chladnějším počasí v naší společenské místnosti. A to víte, že probereme spousPodzim/2013

tu nejrůznějších věcí. Každý máme své rodiny,
své děti, vnuky i pravnuky a rádi se o své žážitky
a radosti mezi sebou podělíme. Je však pravdou, že za těch uplynulých šest let se ledacos
změnilo. A to hlavně na zdraví každého z nás.
Nepřibylo jen vrásek a bílých vlasů, ale i množství neduhů i vice návštěv u lékařů. Ale takový
je život pro každého člověka, ať žije v rodině, či
v některém domově pro seniory. A věřte, že život
v kolektivu nám ubíhá, alespoň se to zdá, rychleji než dřív. Stav času se nedá zastavit, ale dá
se i pěkně v podzimu prožít. Jen člověk musí být
optimistou a mnohé věci si příliš nepřipouštět.
„Den každý vezmi vděčně, který ti život dá, na
světě nejsme věčně, život je velký dar”, tak praví
básník a já se k němu stoprocentně připojuji.
Anežka Kolářová
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Při dubnovém setkání bylo
přísálí kulturního domu provoněno nejrůznějšími příjemnými
vůněmi. Ty se linuly z ručně vyráběných mýdel, které přinesla
na ukázku Mgr. Martina Kryšková. Poutavě vyprávěla nejen
o tom, jak je tvoří, ale přítomné
provedla historií výroby mýdel, část přednášky byla věnována současnosti tohoto oboru
i tomu, že hodně zákazníků dává
přednost právě přírodním mýdlům.
11. května jeli senioři i jiní zájemci na I. ročník Podjavoriných
slavností do Bzinců pod Javorinou, které se konaly v amfiteátru
pod vrchem Roh. Ve výborně
připraveném programu vystoupilo čtrnáct folklórních souborů
(Babice prezentovala Kalina).
Škoda jen, že počasí slavnostem
nepřálo - celý den nepřetržitě pršelo. Přesto to bylo milé setkání
s krásnými slovenskými a moravskými písničkami a příjemná byla i podívaná na krojova-

Klub důchodců na Krajánce
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né tanečníky. Neméně důležité
bylo setkání seniorů našich obcí,
mezi nimiž se vytvořilo pěkné
přátelství.
V červnu proběhly v rámci klubu hned dvě akce. V úterý 11. června to byl zájezd za
krásami Moravského krasu,
27. června posezení Na Luži, kdy
se povídalo nejen o tomto domě,
ale vzpomínalo se i jak tato část
obce vypadala za dětství a mládí
přítomných.
Po prázdninové přestávce se
senioři sešli v září. Místo tohoto setkání bylo zase netradiční
– sportovní areál. Senioři si jej
prohlédli, byli seznámeni s jeho
historií, mohli si zacvičit na cvičebních prvcích. Koncem září
měsíce měl klub v plánu i malý
výlet do blízkého okolí. První
zastávka byla ve Starém Městě, kde si účastníci zájezdu prohlédli areál firmy Kovosteel, pak
pokračovali na Modrou. Tady se
seznámili se zajímavým projektem Živá voda. Výlet ukončili na

Velehradě návštěvou
baziliky i procházkou po nově vzniklých zákoutích tohoto poutního místa.
Říjnové setkání se uskutečnilo na Krájance. Ti, co přišli,
mohli zhodnotit, jak se Krájanku zahrádkářům podařilo zrekonstruovat. Bylo to příjemné
posezení, při kterém se přítomní
dozvěděli více o historii Krájanky a povídalo se i o letošní úrodě
na zahrádkách a polích.
A ještě jedna událost byla věnována našim starším občanům.
Obci se podařilo získat účast
v projektu „Senioři komunikují“,
který se týká kurzů obsluhy počítačů. Projekt je realizován díky
Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Kurz
byl určen deseti účastníkům
a probíhal v kulturním domě od
3. do 6. června každé odpoledne. Veškeré výukové vybavení
a učební pomůcky poskytl realizátor kurzů.
Klub důchodců Babice

Klub důchodců na tenisových kurtech
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ZAHRÁDKÁŘI
Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá
Do dalšího Babického zpravodaje máme tři
měsíce, konec října, listopad a prosinec. Tentokrát
začnu na každý z těchto měsíců pranostikou, pak
vyberu pár rad dle zahrádkářské poradny.
• Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece
vesele se dívá.
• Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok
nato bývá.
• Studený prosinec - brzké jaro.
Poslední z trojice zahradnických výstav Flora
Olomouc s názvem „Barvy, vůně a chutě podzimu“ se pořádala na olomouckém výstavišti ve
Smetanových sadech ve dnech 3. – 6. října. V hlavní expozici se pod záštitou Ovocnářské unie ČR
a Zelinářské unie Čech a Moravy představili nejlepší domácí pěstitelé ovoce a zeleniny. Návštěvníci podzimní Flory Olomouc zhlédli tradiční
společnou expozici Českého zahrádkářského
svazu (ČZS) s přehlídkou krajových odrůd ovoce, různých druhů zelenin, včelařskými produkty i zahrádkářskou, či mykologickou poradnou
a zahrádkářský „sklípek“ se skvělými moravskými
víny a burčákem.
Český zahrádkářský svaz představil na letošní
podzimní Floře Olomouc/Hortikomplexu unikátní projekt,
který mapuje vznik nejz n ám ě j š í ch
odrůd jablek.
Pod názvem
„Spanilá cesta jablečných
šlechticů“ vystavil rodokmen zhruba
230
odrůd
tohoto populárního ovoce. Pěstitelé
Podzim/2013

tak měli možnost zjistit, z jakého jablka se jejich
oblíbená odrůda zrodila a vrátit se až do samých
počátků novodobého šlechtění.
I letos vynikala expozice ČZS rozmanitostí.
Různé druhy ovoce představilo celkem dvanáct
územních sdružení z Moravskoslezského kraje.
Zahrádkáři potěšili samostatnou expozicí houbaře
či milovníky českého česneku a brambor. U každé
tematické expozice byly k dispozici i názorné obrazy k popisu jejich chorob a škůdců. S konkrétním problémem se mohli návštěvníci obrátit i na
stále populárnější bezplatnou odbornou poradnu,
ve které zasedli rostlinolékař Jaroslav Rod a pomolog Alois Soukup. Ovocným školkařským výpěstkům, specialitě podzimní Flory Olomouc, kterou
se přijeli pochlubit členové Svazu školkařů ČR,
byly vyhrazeny volné plochy výstaviště.
Součástí výstavy bylo oblíbené podzimní aranžování květin. Pořadatelé letos navázali na tradici
zdobení olomouckých chrámů: květinovou výzdobu získaly během výstavy chrámy sv. Mořice,
Michala, Panny Marie Sněžné, kapucínský kostel
Zvěstování Páně a Zvěstování Panny Marie a slavnostní sál olomouckého Arcibiskupského paláce.
Akce se zúčastnily nejen domácí týmy - ze Svazu
květinářů a floristů ČR, ale také floristé z Polska
a Rakouska. Návštěvníky potěšilo, že se vstupenstrana 19
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kou z podzimní Flory Olomouc 2013 měli zdarma
vstup do Arcibiskupského paláce.
Milí čtenáři, moje tipy pro vás na pořádané výstavy, které se budou do konce roku pořádat v dostupné vzdálenosti od naší obce, jsou následující:
- V měsíci říjnu od 25. do 27. pořádá ZO ČZS
Šlapanice ve Šlapanicích u Brna v budově muzea zahrádkářskou výstavu s názvem: Barvy
podzimu (výstava chryzantém, ovoce a zeleniny), kde bude možné zhlédnout velké množství
různých druhů chryzantém a také ovoce a zeleninu z našich zahrad. Výstava bývá obohacena
o málo známé druhy ovoce a zeleniny. Výstava
je každým rokem hojně navštěvována zájemci
o pěstování chryzantém a to nejen z okolí Šlapanic, ale i ze vzdálených míst naší republiky.
Výstava bude otevřena v pátek 25. 10. 2013 od
13 do 17 hod., v sobotu 26. 10. 2013 a v neděli
27. 10. 2013 od 8 do 17 hod.
- Ve stejném termínu, tedy od 25. 10. do 27. 10.
bude v Besedním domě v Ivančicích pořádána
výstava výpěstků členů SZO CHRYZANTÉMA, organizace JIŽNÍ MORAVA, mnohé zaujme ukázka dovezených květů, tradičně naaranžovaných k různým příležitostem. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém,
po dobu výstavy je zajištěn jejich prodej.
- Od 30. 11. do 1. 12. pořádá ZO ČZS Křenovice, v Křenovicích ve Společenském sále, na
ulici Václavská, prodejní Vánoční výstavu. Vystavovat se budou vánoční dekorace a cukroví.
K prodeji bude keramika, přírodní kosmetika,
medové zboží a různé vánoční zboží. V sobotu

bude otevřeno od 9 do 17 hod., v neděli od 8 do
17 hod., vstupné je dobrovolné.
- V prosinci od 13. do 15. pořádá ZO ČZS Telč
v Telči v Domě zahrádkářů Vánoční výstavu,
otevřeno bude v pátek od 14 – 17 hod., v sobotu
od 8 do 17 hod.
Babičtí zahrádkáři přejí všem čtenářům pěkný
podzim, hodně dnů babího léta s modrou oblohou, a radost nad zpracovanými výpěstky ze zeleninové či ovocné zahrádky. Ať vám udělá velkou
radost byť jen pohled na pěkně aranžované ovoce
na míse. Těšte se z posledních slunných dní.

Ještě pro informaci - na předsedu ZO ČZS
Babice pana Josefa Stalzera se dovoláte na mobil
č. 776 203 353, pevná linka byla zrušena. Telefon
na správkyni Domu zahrádkářů paní Marii Červenkovu je 731 524 388. Pevná linka do pálenice
tel. č. 572 585 653 bude do konce roku 2013 platit,
číslo mobilu, který bude zakoupen, bude zveřejněno na stránkách obce, v oddíle spolků, dále bude
uvedeno ve vitrínce ZO ČZS Babice.
Za ZO ČZS Babice, Jiřina Grebeňová

PROPOLIS
Milí čtenáři Babického zpravodaje, rád bych
vám dnes předal pár informací o zázraku jménem
propolis. To slovo každý znáte, že však je to všelék,
to vědí jen někteří. V minulém režimu se propolis jako zázračná medicína pašoval z Jugoslávie.
O přírodní medicíně se v současnosti píše a hovoří
denně. Co je to propolis? Je to pryskyřičná látka
příjemné aromatické vůně, která je produktem stavební činnosti včely medonosné ve včelstvu. Všimli jste si, že včelstev ubývá? Letos na jaře, kdy měly
včelky opylovávat kvetoucí květy i stromy, jsem se
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u nás na zahradě zaposlouchal a zjistil jsem, že neslyším tak silný bzukot jako v předchozích letech,
včeliček poletovalo méně.
Surovinu k tvorbě propolisu sbírají včely na
rostlinách produkující pryskyřičné látky. Při zpracování mísí nasbíranou hmotu s výměšky hlavových žláz. Včely propolis používají jako stavební
a ochranný materiál. Vnitřní stěny úlu nebo dutiny
obývané včelami jsou potaženy souvislou tenkou
vrstvou propolisu působící antibakteriálně, včely
si tak vytváří prostředí bez mikrobů.
Podzim/2013

Babický zpravodaj
Z propolisu si můžeme doma vyrobit tinkturu:
30 gramů propolisu pokrájeného na drobné
kousky dáme do půl litru vodky 60% nebo čistého
lihu v tmavé láhvi. Obsah důkladně protřepeme
a necháme devět dní vyluhovat. Nejméně jednou
denně obsah protřepeme. Přes hustou tkaninu či
filtrační papír tekutinu procedíme. Získali jsme
tinkturu – nasycený roztok propolisu, tinktura nesmí přijít do styku s kovem.
Mám pro vás několik léčebných rad:
• Při zvýšeném tlaku používat jednou denně
30 kapek tinktury před spaním až do vyléčení.
• Při zánětu prostaty používá se denně 3x kávová lžička do 1 dcl vody.
• Při angíně, bolestech krku a nachlazení
dáme 1 lžičku tinktury do teplé vody a ně-

•
•

•
•

•

kolikrát denně kloktáme.
Při zánětu ledvin obden užíváme 2x denně
kávovou lžičku do 1 dcl teplé vody.
Na kuří oka, puchýře a otlačeniny přikládáme na noc chomáček vaty namočený
v tinktuře a zavážeme.
Staré rány a proleženiny se potřou řepíkovým odvarem a potom častěji tinkturou.
Popáleniny můžeme ihned potřít. Potírat
můžeme i místa postižená plísňovým onemocněním, např. mezi prsty.
Na bolavý zub přiložíme kousek vaty navlhčené tinkturou.
Tinkturu můžeme použít všude tam, kde
ostatní léčba rostlinnými i syntetickými
léky nepomohla.
Stanislav Janů, st.

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Podzim v našem sdružení Cerony Babice
Po horkém a slunečném létě začalo krásné
babí léto. Teploty se umírnily, sem tam i zaprší
a tím se rozjela i houbařská sezóna. Také nastává čas pro práce v našem sdružení. Podzim nejsou jen hony a lovy, ale v září již musí myslivci
začít s přikrmováním zvěře. Našemu sdružení
se podařilo obstarat dosti krmiva na zimní přikrmování. Zakoupila se sůl pro zvěř a granule
pro spárkatou zvěř. Doplňujeme také všechna
slaniska kusovou krmnou solí, ale jak máme
zkušenost, tato zde dlouho nevydrží, jelikož
někteří občané si myslí, že když tuto sůl podají
domácímu zvířectvu, tak mu přilepší. Opak je
pravdou. Tato sůl je speciálně vyrobena pouze
pro srnčí a vysokou zvěř. Mohu ujistit občany,
že králíci a ani jiné domácí zvířata tuto sůl nebudou brát. Proto bych byl rád i celé naše sdružení, kdyby námi předkládaná sůl zůstala pro
potřeby srnčí zvěře v honitbě. Byly připraveny
zásypy a krmné zařízení na zimní přikrmování. Naše sdružení má několik zásypů pravidelně rozmístěných po celém revíru tak, aby byly
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dobře dostupné ve všech lokalitách. Také jsme
vybudovali centrální krmeliště. Krmné zařízení je umístěno na suchém místě, s dobrým
rozhledem pro zvěř (aby dokázala včas zjistit
nebezpečí a v klidu uniknout), v klidové zóně.
Zvěř se pak cítí bezpečněji a častěji navštěvuje
toto krmné zařízení.
Naše sdružení zakoupilo 150 ks káčat, které
byly umístěny v oplocené části babických Jezer, kdy po aklimatizaci bylo pletivo uvolněno
a káčata se tak rozjela po celém rybníce. V současné době jsou již jak kačeři, tak kachny přepeřené a mají se čile k životu. Letošního roku
nás nepotkala žádná tragédie let minulých, kdy
došlo k velkému úhynu kachen a to otravou
botulinem, který se uvolňoval ze dna rybníku,
čímž došlo, dle veterinářů, k zahnívání bahna
rybníku. Naše sdružení si naplánovalo ke konci
měsíce září první a také by se dalo říci hlavní hon na kachny. Tento proběhl hlavně v části
babických Jezer. Také jsme začali přikrmovat
bažanty. To se provádí doplňováním přiměřestrana 21
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ného množství jadrných krmiv a obilných odpadů do zásypů. Krmíme tak, aby bažanti nalézali potravu na více místech.
Ještě něco málo o naší myslivecké klubovně Na Mýtince. V měsících srpen a září začaly práce na obnově hospodářského stavení
a druhé části Mýtinky. Hrubá stavba je již skoro
hotová. Celá rekonstrukce by měla skončit do
konce roku a jak jsme se dozvěděli, tak 30. listopadu by zde měla proběhnou opětovně zabijačka, kterou by obec chtěla pořádat pro babické
občany v již zrekonstruovaném areálu Mýtinky. Tento projekt je financován v návaznosti na
již zrealizovanou akci Oprava střechy objektu
č. p. 121, financovanou z Programu podpory
obnovy venkova Zlínského kraje. Více informací je možné získat na OÚ nebo stránkách obce
www.babice.eu. Dále bych chtěl uvést, že
17. srpna naše sdružení uspořádalo kontrolní
střelby na střelnici v katastru obce Salaš, kdy
těchto střeleb, z sedmnácti členů, zúčastnilo
devět střelců. Střelecký den zahájil náš předseda Antonín Cablík ml. K tomuto nám přálo krásné počasí a vyzkoušeli jsme si střelbu
jak na holuby, tak si někteří členové zastříleli
své kulové zbraně. Na brokové střelnici zavládl sportovní duch a soutěživost. Střílelo se po
pěti střelcích a každý měl 15 holubů. Ukázalo se, že mladší část našeho sdružení se dobře
na střelby připravila a předváděla dobré vý-

sledky. Vládl zde myslivecký humor o „šetření
holubů a nechání něco na chov“. To většinou
starší členové zdůrazňovali, že jsou již zvěřinou přesyceni a není třeba „toho tolik střílet“.
Také méně „tuplovali“, neboť prach a broky
jsou prý drahé. Po odstřílení základní části si
někteří členové dali ještě jednu disciplínu a to
střelbu na vysokou věž, což představuje trochu
více zkušeností a umění rychle reagovat na letící cíle. Zde jsme stříleli do vystřílení všech
nábojů a já sám za sebe mohu říci, že se mi
střelecký den velmi líbil a to i z toho důvodu,
že se mě poměrně dobře dařilo dané asfaltové
holuby trefovat. Střelby jsme zakončili vyhodnocením, které opět provedl náš předseda, kdy
poděkoval všem zúčastněným za bezpečnou
střelbu a vzorné chování na střelnici, popřál vítězi základní části, kterým se stal Jaroslav Šmíd
a připomněl, jaká je jeho „povinnost“, kterou
k radosti všech členů splnil, tímto mu také gratuluji k výbornému výsledku.
Ještě připomenutí co všechno se v měsíci září v myslivosti píše v Kalendáriu:
začíná jelení říje, dozrávají bukvice, odlétá jiřička obecná, vlaštovka, linduška lesní, kukačka obecná, dozrávají bezinky, vrcholí jelení
říje. V říjnu se pak plánuje organizace honů na
drobnou zvěř, zhotovují se koroptví boudy.
Místopředseda a jednatel MS Cerony Babice
Bc. Mikulka Mário

Rybáři
Rybářské závody mládeže Babice 2013
Tak, jak se stalo tradicí i tento rok proběhly rybářské závody mládeže na revíru Babice 2, pořádané Místní skupinou Babice při MRS, o. s. MO
Uherské Hradiště.
Termín konání byl 1. června. Po zahajovacím
výstřelu v 7.00 hodin ráno začaly padat do vody
první nástrahy. Někteří mladí rybáři zvolili osvědčené nástrahy jako napařený rohlíček, foukanou
kukuřici nebo žížalu, jiní zase zkoušeli boilis nebo
pelety. Ne všem účastníkům se však dařilo stejně.
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1. místo: Lucie Novotná
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Ve 12 hodin byl závod ukončen a začalo vyhodnocování úlovků. Celkem bylo uloveno 178 ks bílé
ryby, 7 kaprů, 1 sumec, 3 slunečnice, 4 candáti. Vítězem se stala Lucie Novotná. Zvláštní cenu si odnesl Jan Mach za sumce o délce 70cm. Konkrétní
výsledky byly následující:
Kategorie Kapr: 1. místo: Lucie Novotná
2. místo: Petr Zálešák
2. místo: Matyáš Nykl
Kategorie Bílá ryba:
1. místo: Adam Luňák
Zvláštní cena Sumec:
Jan Mach
Zvláštní cena Slunečnice:Damián Vykoukal
Kryštof Krajča

Ceny předával předseda MS Babice pan Milan
Býček spolu s předsedou MRS, o. s. MO Uherské
Hradiště, panem Milanem Čajou.
Během celého závodu měly děti zdarma občerstvení. Celkem se závodů zúčastnilo 47 dětí, z toho
bylo 39 chlapců a 9 dívek ve věku 5 až 14 let. Na
závěr dostal každý závodník malou pozornost ve
formě balíčku.
Velké poděkování patří i členům výboru
MS Babice, jmenovitě Ing. Tomášovi Maňáskovi, Zdeňku Pížovi a Janu Pišťkovi, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé akce, ale i sponzorům: firmě Grauwell, Rybolov s.r.o., Chytil s. r. o.,
OÚ Babice a OÚ Kudlovice.

LOV NON STOP
Rybářské závody se konaly sobotu a neděli
15. - 16. června od 10:00 do 10:00hod. na revírech
Babice 1 a 2 a pořádaly je MS Babice při MRS, o. s,
MO Uherské Hradiště.
Závody měly tradičně vysokou úroveň, což byla
hlavně zásluha pořadatelů. Těmi byli předseda MS
přítel Milan Býček, Jan Pištěk, Ing. Tomáš Maňásek, Dušan Dostálek, František Kašný, Zdeněk
Píža a Pavel Jurák.
Ceny soutěžícím předávali společně předseda
MRS, o. s. MO Uherské Hradiště přítel Milan Čaja,
předseda MS Babice přítel Milan Býček a pan
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starosta obce Miloslav Maňásek a místostarosta
Richard Fritscher.
Hlavními sponzory byli dle seznamu, který
jsem obdržel:
Ing. Zdeněk Vaněk, Rybolov s. r. o., MRS, o. s.
MO Uherské Hradiště, Chytil s. r. o., firma
Grauvell, OÚ Babice a OÚ Kudlovice, ZD Pomoraví Babice a další.
K dobré náladě jistě také přispělo přijatelné počasí a bohatá tombola. Taktéž občerstvení bylo na
výbornou.
Výbor MS Babice
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Kalinka
Soustředění Kalinky
Tak jako každý rok jsme se i letos s Kalinkou
vypravili na soustředění. Trochu jsme pozměnili náš cestovní prostředek a místo autobusu jsme
se vypravili jen tak na kolech. Už za nás nejezdili jiní, teď jsme používali naše nožky, které jsme
cvičením v Kalince vytrénovali.
Odpoledne ve čtvrtek jsme se všichni sešli
před kulturním domem v Babicích, nasedli na
své naleštěná kola a vyrazili směr Popovice konkrétně Amfik Bukovina. Cesta nám ubíhala
skvěle. Ať velcí, malí, méně zdatní a více zdatní
jsme nasadili tempo a závodili s větrem o závod.
Na místo jsme dorazili za 2 hodinky a jen počkali
na našeho dopravce zavazadel, abychom se mohli
ubytovat.
Z prvotního plánu spát v týpí nakonec sešlo,
protože bychom se tam nevlezli a zima by nás
mohla pěkně pozlobit. Tak jsme se rozdělili na
dva tábory a bydleli malí, velcí rozděleně.
Za celý týden jsme zažili mnoho zábavy, ale
hlavně jsme zpívali, tančili a nacvičovali na blížící
se Slavnosti vína. Byli jsme na procházce, koupali
se v rybníčku, soutěžili v týmech, vyráběly vlajku,
vymýšleli názvy a pokřiky týmů a užili si spoustu
legrace. Tradičně vznikly 4 skupinky: Piráti, Drak
a dračice, Smajlíci a Ďáblíci. Celé čtyři dny nám
utekly jako voda a ani se nám nechtělo jet zpátky
domů. Den před odjezdem jsme ještě měli tábo-
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rák, kde jsme byli oceněni za naše týmové výkony
a opekli si buřtíky.
V neděli ráno jsme opět oblékli cyklistické
dresy a po snídani vyrazili na cestu, ale teď směr
Babice – kulturní dům. Cesta probíhala rychle
a bez problémů. Ještě jsme se zastavili na zmrzku
a pak svižně pokračovali domů.
Když jsme vjížděli do cílové rovinky přes mostek ke kulturáku, zpívali jsme písničku „Sláva
nazdar výletu“, aby všichni věděli, že Kalinka se
vrací. Všichni jsme se shodli, že soustředění se
vydařilo víc než dobře a už se těšíme na příští rok.
A jak a kam to bude? To se necháme překvapit.
Možná pojedeme lodí, a to až do Černého moře.

děvčata z Kalinky
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Slavnosti vína

Slavnosti vína

Scrabble
Žudro úspěšné konečně i doma
Babické Žudro je jedním z mála českých
scrabblových klubů. Letos oslavil desáté výročí
své existence. I když výsledky jsme mívali spíše
skromné, jsme v povědomí všech českých hráčů.
Babický turnaj, který pořádáme vždy první říjnovou sobotu, patří mezi nejoblíbenější v seriálu
kvalifikace mistrovství republiky. Pěkná umístění
vozíme v poslední době hlavně z venku. Domácí kolbiště nám jako pořadatelům nikdy nepřálo.
Letos se konečně dostavil úspěch, a to dokonce
kolektivní. Marcela Kouřilová se poprvé umístila
v první desítce, dokonce byla vůbec nejlepší žena.
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Další dva hráče jsme měli do patnáctého místa.
Mezi 38 účastníky zvítězil Tomáš Rodr z Trutnova.
I když některé hráče nám odlákaly jiné hry
a sporty a někteří plní své rodičovské povinnosti, scházíme se v Babicích stále pravidelně každý měsíc. Někteří vyjíždíme na turnaje po celé
republice a máme z nich i medailová umístění.
Rádi ukážeme hru, která může být hodně napínavá, ale při které se často i dost zasmějeme, novým
zájemcům.
Pavel Palička
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BABIČTÍ (23)
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.

TOMÁŠ ŠKAREK
Jsou sporty jako například fotbal, volejbal, hokej, košíková a řada dalších, které jsou všeobecně hodně sledované a jejichž pravidla zná snad
každý. Ale pak jsou takové, o kterých víme málo
a často si ani nedovedeme představit, co se skrývá
pod jejich názvem. Je proto překvapením, když
se dozvíme, že i tyto„zvláštní“ sporty mají v naší
obci nejen příznivce, ale i zástupce. Navíc závodníky, kteří dosahují dobrých výsledků. Mezi
takové patří třináctiletý žák Tomáš Škarek, který upsal svou duši sportu s názvem downhill: do
češtiny přeloženo dolů z kopce.
Přiznám se, že když jsem šla na schůzku s Tomášem a jeho rodiči, abych mohla tento článek
napsat, neměla jsem vůbec tušení, že mě bude
povídání o tomto sportu tolik zajímat. Asi je to
i tím, že tento mladý závodník i jeho rodina dovedou o pravidlech, závodech a ostatním kolem
se zápalem a poutavě vyprávět. Je prostě cítit, že
se vše u nich točí kolem downhillu.
Nejdříve pár slov o pravidlech tohoto sportu,
při kterém se sjíždí kopcovitý terén na horském
kole. Zdaleka to neznamená, že závodník vyleze
na nějaký ten kopeček či kopec a v klidu si to jede
dolů. Terén bývá vždy hodně obtížný, se spoustou
překážek. Převážně se jezdí v lesním prostředí,
často se třeba využívají lyžařské sjezdovky. Trať
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bývá plná nerovností tak, jak ji vytvořila příroda: kameny, skály, kořeny stromů, prudké srázy.
Proto je důležité, aby se závodník před tím, než ji
absolvuje, dobře seznámil s jejími úskalími a trať
si tak zvaně vtiskl do paměti. Tento sport není jen
o fyzické kondici, ale hlavně o psychice. Do hlavy
se musí dostat každá záludnost sjezdu i to, jakým
stylem se na tu či onu překážku půjde. Při závodě
se startuje po půl minutách a jde o to dosáhnout
co nejrychlejší čas.
A jak se Tomáš k downhillu dostal? „Moje
začátky byly v době, kdy mně bylo osm,“ říká.
„S klukama jsme jezdili v babických Loskách
(za Dvojkou). Tehdy jsem měl staré kolo Olpram,“
pokračuje Tomáš. K jeho prvnímu závodu jej přihlásil strýc a spolu s bratrancem si vyzkoušeli, co
znamená opravdová soutěž. „To mně bylo jedenáct a jel jsem ve Slopném, kde jsem patřil mezi
nejmladší účastníky,“ vzpomíná Tom. Už tehdy
si jeho šikovnosti všimli zástupci otrokovického
oddílu Maloch racing team a nabídli mu, jestli by
nejezdil za jejich tým. Jeho trenérem se stal Petr
Malý, který sám dosahuje dobrých výsledků v juniorské kategorii. Tak se Tomáš dostal mezi Střelce, což je název oddílu ve Zlínském kraji, který
sdružuje závodníky v kategorii S15, tedy soutěžící do patnácti let věku.
Během sezóny vyjíždí trénovat jednou týdně
do Kálnice u Nového Města nad Váhom, kde je
nejbližší optimální
trať. Ostatně na Slovensku jsou srovnatelné tratě se zeměmi,
kde se jezdí vyšší evropské soutěže. Navíc
downhill je u našich
slovenských sousedů velmi populární.
Samozřejmě téměř
každý víkend sezóPodzim/2013
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ny, která trvá od jara do podzimu, vyjíždí Tomáš
na závody. Letošní rok je pro něj plný úspěchů.
K těm velkým patří 3. místo na mistrovství České
republiky, které se konalo 16. června ve Špindlerově Mlýně. Trať, která byla dlouhá 2,7 kilometru
a jela se ze Svatého Petra, sjel za čtyři a půl minuty.
A jaká bývá rychlost při takovém závodě? „Někdy
je to 20 kilometrů v hodině, někdy 50 kilometrů.
Záleží na tom, jak to hoši„narovnají“ mezi skálami,“ přibližuje Tomášův tatínek. Ten dřív rovněž
závodil a dosáhl nejednoho úspěchu. Mezi ty poslední patří pohár ze soutěže Veterán roku 2012
Zlínského kraje. V současné době dělá technické
zázemí Tomášovi, jezdí s ním na tréninky, soutěže, stará se o kolo a vše ostatní. „Je to sport náročný na čas i finance. Proto děkujeme všem sponzorům za jakoukoliv podporu, a pokud se najdou
další, budeme rádi. Je dobré dát šanci obyčejným
klukům a ukázat jim, že sport člověka formuje
většinou správným směrem,“ přidává pan Škarek. Tomáš jezdí nyní na kole značky Trek, které
je speciálně pro něj sestavené. Nedílnou součástí
výbavy jsou ochranné pomůcky, bez kterých by
se nedalo jezdit. Patří mezi ně přílba, chrániče
loktů, holení, páteře. Přestože nepadá tak často,
úrazy se ani jemu nevyhnuly. Mezi nejošklivější
patřily dva pády. Při jednom měl zlomený nos,
při druhém otřes mozku. Shodou náhod se oba
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staly na stejné trati a to v Lípě. Ono se asi není
čemu divit, že se nějaký ten úraz přihodí. Vždyť
skoky, které musí při závodě zvládnout, bývají
vysoké třeba 1,5 metru a Tomáš při nich dokáže
zvládnout délku 6 – 7 metrů.
Přesto jej nějaký ten karambol či pád neodradily a se zápalem jezdí dál a na poličce v pokoji
přibývají další a další ocenění. Patří mezi ně například pohár za 1. místo v doplňkovém závodě
v kategorii nazvané four down, 2. místo v další
z kategorií, která se jmenuje dual down, čerstvý
je jeho úspěch ze začátku září, kdy skončil druhý
v Trnavě u Zlína.
A co má na downhillu nejraději? „Kromě
toho, že je to hodně adrenalinový sport, je to také
sport o kamarádství. S klukama z týmu máme
jednu velkou partu, povzbuzujeme se navzájem
a neexistuje žádná rivalita.“ A co Tomáše čeká
v nejbližší době? Budou to dva důležité závody.
Pojede se soutěž na Bílé, kde půjde o vítězství
v Moravskoslovenském poháru, kde se rozhodne,
zda vybojuje třetí pořadí, protože v současnosti je
na třetím průběžném místě. Stejné postavení má
i ve Zlínském kraji. Tady se rozhodne 28. října při
závodu na Kyčerce.
Držme tedy Tomášovi palce ať dopadne co nejlépe a ať se plní jeho závodnické sny i ty ostatní.
Marie Dostálková
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Zemřel P. Zdeněk Zlámal, bývalý babický administrátor
V sobotu 31. srpna 2013
zemřel ve svém rodišti bývalý babický duchovní správce
P. Zdeněk Zlámal. Narodil se
10. května 1940 v Žeravicích,
knězem se stal 22. června 1974
v olomoucké katedrále. Působil v duchovní správě v Příboře,
v Hranicích na Moravě, v Lichnově u Bruntálu, v Sosnové,
v Zátoru, ve Vracově, v Želechovicích nad Dřevnicí a Provodově, naposled pak od roku 1992
v Huštěnovicích, Babicích a Jankovicích. Kvůli velmi vážným
zdravotním problémům požádal v roce 2009 o uvolnění ze
služby a přestěhoval se do Žera-

vic. V roce 2009 byl jmenován
arcibiskupským radou.
Nejdelší část své služby, celkem 17 let, věnoval P. Zdeněk
Zlámal naší a dvěma sousedním
farnostem. Po značnou část svého života se vyrovnával s dlouhodobou nemocí přinášející
mnohé komplikace, jež se někdy dotýkaly rovněž jeho okolí.
Vždy usiloval také o to, aby podle svých sil přispěl k nápravě
tam, kde toho bylo zapotřebí, jak
mohu dosvědčit i z vlastní zkušenosti. V posledních třech letech,
kdy z něj byla sňata zodpovědnost za stálou péči o tři farnosti,
byl velmi oblíben ve farnostech

v bližším i vzdálenějším okolí
Žeravic, v nichž ochotně zastupoval své spolubratry. Ačkoliv
o tom sám téměř nemluvil, na
potřeby našich farností přispíval
z vlastních prostředků značně
vysokými dary.
Zemřel nečekaně na místě, kde stával jeho rodný dům.
Pochován byl 9. září 2013 do
rodinného hrobu v Žeravicích,
obřady vedl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Pohřbu se zúčastnilo 63 kněží
a nebývale velké množství věřících z míst, kde v průběhu 35 let
své služby působil.
Pavel Černuška

Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
22. června 2013 - Turnaj v nohejbale
V sobotu proběhl na tenisových kurtech v Babicích již třetí ročník turnaje v nohejbale. Za krásného počasí a velkého diváckého zájmu se akce
zúčastnilo celkem sedm družstev. Výsledky:
1. místo: P. Lanšperk, L. Kraváček, Rybecký
2. místo: K. Mlčáková, I. Mikoška, Vaculík
3. místo: J. Lanšperk, T. Látal, P. Látal
1. místo

2. místo
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Neděle 28. července - Plážový volejbal
Asi 30 stupňů, začátek 9:00, konec cca 15:00. Celkem se zúčastnilo deset týmu, ty byly rozlosovány do dvou skupin.
Z každé skupiny postoupily do finále dva nejlepší týmy, kdy se
pak hrálo o 3. a 4. místo a o 1. a 2. místo.
Výsledky:
1. místo: MARFY - Martina Vidrmanová, Filip Litoš
2. místo: TAK URČITĚ - Kristýna Mlčáková, Martin Měrka
3. místo: KUDKEČ - Jakub Liška, Zdeněk Šmíd

31. srpna – Cyklovýlet
Zúčastnilo se devět cyklistů a tři cyklistky. Za hezkého počasí absolvovali trasu: Babice – Nedakonice –
Polešovice – Těmice – Bzenec - Moravský Písek - Uh. Ostroh - O. N. Ves – Uherské Hradiště - Babice.
Celkem ujeli 70 kilometrů.

7. září – Seniorský turnaj čtyřher v tenise
Letos byl turnaj o to atraktivnější, že se ho zúčastnily i tři dvojice hráčů naší spřátelené obce Bzince
pod Javorinou. Za nádherného, ještě letního počasí, se na turnaji prezentovalo celkem čtrnáct osob
ve věku 50 - 70 let. Hostům ze Slovenska se organizace a prostředí našeho tenisového areálu tak líbilo,
že přislíbili účast na dalších tenisových akcích
pořádaných v Babicích.
Výsledky: 1. místo: Slanina - Vaněk (Bzince)
2. místo: Koukal - Belant (Babice)
3. místo: Říha Karel - Říha Jaroslav (Babice)

Podzim/2013

strana 29

Babický zpravodaj

28. září - Tradiční burčákový turnaj čtyřher v tenise
Akce se za mimořádně krásného počasí zúčastnilo celkem 24 hráčů.
Výsledky: 1. místo: Miroslav Koukal - Buksa
2. místo: Jaroslav Říha - Karel Říha
3. místo: Huťka - Martin Říha
Cena útěchy: Jaroslav Vrajík - Lukáš Vrajík
L. Salvet

PLÁNOVAN É AKCE V BABICÍCH ŘIJEN - PROSINEC 2013
19. – 20. říjen
22. říjen
25. – 26. říjen
7. listopad
16. listopad
19. listopad
23. listopad
5. prosinec
6. prosinec
7. prosinec
14. prosinec
31. prosinec

Slovácké hody s právem
Peru a Bolivíe – cestopisná beseda
Volby
Klub důchodců
Rybolov – prezentace
Vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš
Turnaj ve stolním tenise + šachový turnaj
Klub důchodců
Vánoční koncert
Vánoční jarmark a Mikulášská nadílka
Zájezd na Vánoční jarmark do Rožnova pod Radhoštěm
Půlnoční setkání s ohňostrojem před KD

Podrobné informace, popřípadě změny sledujte v obecních vitrínkách, na nástěnce ve vestibulu
KD nebo na www.babice.eu
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Mladší stárci: Martin Harásek, Kamila Trvajová
Starší stárci:Leoš Žálek, Michaela Trvajová
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Stalo se

28. 6. 2013 - Slavnostní ukončení školního roku 2012/2013
Proběhlo v prostorách ZŠ Babice. Zvlášť dojemné a milé bylo poděkování a rozloučení žáků devátých tříd.

2. 9. 2013 - Zahájení školního roku 2013/2014

7. 9. 2013 Slavnosti vína
I v letošním roce se naše obec zúčastnila Slováckých slavností vína a otevřených památek. Obec reprezentovalo na 70. zástupců z řad Kalinky,
Kaliny, Baně a hodové chasy. Všem za účast patří velké poděkování!
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

Reg. číslo: MK ČR E 11712. Neprošlo jazykovou úpravou!
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28. 9. 2013 – Burza dětských věcí
První akce v nových upravených
prostorách kulturního domu se
organizátorce Majce Železníkové
velmi povedla. V sobotu se sál do
posledního místečka zaplnil dětským
oblečením, hračkami, sportovními
potřebami….. Bylo hodně nakupujících i prodávajících, děti se mohly
zabavit malováním na obličej.

5. 10. 2013 – Cyklovýlet
Za hezkého, ale chladného
počasí se konal poslední letošní
cyklovýlet, pořádaný sportovní
komisí. Cyklisté absolvovali
Podzim/2013
trasu ke Svaté vodě
a zpět.

