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Také v letošním roce se naše
obec přihlásila do Soutěže Vesnice roku. Dne 3. června navštívila
naši obec hodnotící komise. Na
sále kulturního domu byla připravena výstavka rukodělných prací
a výrobků babických občanů
a sešlo se zde na 70 zástupců spolků a organizací, kteří prezentovali
svou činnost.
Na tomto místě je potřeba
upřímně poděkovat těm, kteří se
celoročně snaží přispívat ke kulturnímu a společenskému životu
v obci. Poděkování však zaslouží
také lidé, kterým není lhostejný
vzhled obce a údržbou svých domů
a jejich okolí přispívají k pěknému
vzhledu obce.
Zásluhou vás všech se podařilo
obci získat MODROU STUHU za
společenský život. K tomuto ocenění náleží také finanční odměna
ve výši 650 000,-Kč.

Spolky
Z historie
Návrh znaku obce
Stalo se
Léto/2008
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Usnesení ZO
ze dne 15. 5. 2008
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
I. Bere na vědomí:
1. Informace v bodě 3, 5, 6, 7 a 8 zápisu
II. Schvaluje:
1. Prodej pozemku p. č. 51/47 paní Elišce Kolůchové za cenu stanovenou znaleckým posudkem
2. Prodej pozemku p. č. 2457/3 a 235
3. Odměny předsedům výborů a komisí
4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad
5. Změnu odpisového plánu ZŠ

6. Zakoupení motorové sekačky na trávu v hodnotě 465 000,-Kč
7. Zakoupení vybavení a nábytku do domu u přívozu v ceně 65 000,-Kč
III. Neschvaluje:
1. Prodej pozemku p. č. 477/1 a 477/2 manželům
Fajtlovým za jimi navrhovanou cenu 50,-Kč/ m2
IV. Ukládá: starostovi:
1. V případě nesouhlasu manželů Fajtlových
s odkoupením neoprávněně užívaného pozemku za cenu 80,-Kč/m2, zajistit posunutí oplocení
na skutečnou hranici do 31. 7. 2008.

OÚ informuje
INVESTIČNÍ AKCE
SEKAČKA - Sekačka Starjet slouží obci již sedmý
rok. V minulém roce se začaly objevovat četné poruchy a sekačka nestačila na všechny plochy, které obec
udržuje. Zastupitelstvem obce byl proto schválen
nákup sekačky nové. Jedná se o typ MA.TRA, která je
výkonnější, s větším košem a s výsypem až na vlečku.

Vzhledem k tomu že mosty jsou v havarijním stavu je nutná jejich oprava. Situaci komplikuje fakt, že
se nezachovala žádná dokumentace svědčící o tom,
komu byly tyto mosty předány do majetku a taktéž
nejsou ani součástí dokumentace Baťova kanálu. Na
opravu nejpoužívanějšího Chalůpského mostu byla
přislíbena finanční částka ve výši cca 3mil. Kč.

DOMEK U PŘÍVOZU - Rada obce rozhodla, že
tento objekt bude využíván k rekreačním účelům.
Byly provedeny drobné opravy a zakoupeno nové
vybavení. S pronájmem se počítá od července.

MOSTY NA BAŤOVĚ KANÁLU - Mosty na
Baťově kanále byly postaveny ve třicátých letech
minulého století pro napojení původních polních
cest, které by jinak byly stavbou Baťova kanálu přerušeny a mezi vodním tokem Morava a kanálem
by v několika případech nebyly vůbec přístupny.
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OPRAVA POMNÍKŮ - Obci se nepodařilo
v letošním roce získat dotaci na jejich opravu.
Jelikož se ale připravuje úprava celého okolí,
otvírá se tak možnost zvážit, jak toto prostranství řešit. Podrobný návrh řešení prostranství
najdete vystavený ve vestibulu obecního úřadu,
kde také můžete odevzdat své náměty a připomínky.

MOSTEK PŘES POTOK - Zastupitelstvo obce
zvažuje stavbu mostku přes Kudlovský potok v
místě dnešního pěšího mostku. Nový mostek
je navrhován v šíři 4,5m tak, aby mohlo projet
auto a současně projet cyklista nebo projít chodec. Náklady na jeho stavbu jsou odhadované ve
výši 1,5mil. Kč. Protože se objevují názory pro
i proti jeho výstavbě, je v tomto čísle zpravodaje přiložen anketní lístek, aby jste vy sami svým
hlasováním rozhodli.

TENISOVÁ TRÉNINKOVÁ STĚNA - Cvičná tenisová zeď bývá běžnou součástí každého
tenisového areálu a slouží zejména pro tenisové
začátečníky. Bude umístěna v sousedství stávajících tenisových kurtů a současně bude sloužit
jako ochrana kurtů před větrem. Na její stavbu se
podařilo získat dotaci ve výši 164 000,-Kč.

Dopis starostovi obce Babice
Vyjádření Hamé a. s. k článku „Zápach v obci“
ve zpravodaji č.1/2008
V Babicích, 5. 6. 2008
Vážený pane starosto,
na základě našeho telefonického hovoru Vám
sděluji následující kroky a termíny vedoucí
ke snížení zápachu ČOV závodu Hamé Babice,
a. s.:
1. Do konce září 2008 zařadíme do technologie čištění vod z výroby nové flotační zařízení.
Toto zařízení má vysokou účinnost a výrazně
Léto/2008

sníží zatížení biologické stupně a tím i vznikající zápach.
2. V současné době máme zadány studie intenzifikace ČOV u dvou nezávislých společností.
Do konce roku 2008 provedeme jejich vyhodnocení a budeme Vás informovat o dalším
postupu.
S pozdravem Machalíček,
technický náměstek společnosti
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OBEC UPOZORŇUJE
Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení na
OÚ nebo v prodejně u Kopřivů na nákupním středisku. Cena za kus 10,-Kč. Svoz v roce 2008 probíhá
každou první středu v měsíci
tj. 2. 7., 6. 8, 3. 9., 1. 10.
Upozorňujeme občany, že k tomuto sběru
mohou použít pouze plastové pytle zakoupené
na OÚ nebo U Kopřivů. Odpad v jiných pytlích
nebude svozová firma odvážet.
Odvoz komunálního odpadu v roce 2008 –
vřenou nájemní smlouvu. Smlouvy uzavírá paní
V. Šurmánková.
Doporučujeme občanům a majitelům nemovitostí, které jsou při přívalových deštích ohroženy
nebezpečím vyplavení, aby provedli technická
opatření na svých nemovitostech k zamezení zapla-

každý sudý pátek
Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 13:00
do 16:00 hod. a každou sudou sobotu od 7:30 do
9:30 hod. Připomínáme občanům, že i ve sběrném dvoře je potřeba odpad třídit.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 25. 9.
2008 ve sběrném dvoře v době od 16 do 17hod.
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2008 je nutné
mít na pronájem prostor kulturního domu uzavení odpadními vodami. K takovým opatřením
patří pořízení klapky, šoupátka nebo hradítka na
přípojce kanalizace k nemovitosti. Tato zařízení je
však dobré montovat až po poradě s odborníkem.
Další možností je budování vsakových ploch, kam
je možné odvádět dešťové vody z okapů a tím snížit
množství vody odtékající do kanalizace.

Knihovna
„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“ Karel Čapek
V tomto roce uplyne 70 let od smrti velkého spisovatele, publicisty a filozofa Karla Čapka
(*9. 1. 1890, Malé Svatoňovice – †25. 12. 1938,
Praha). Některé akce tedy knihovna zaměřila na
tuto velkou českou osobnost.
Vyhlásila literárně-výtvarnou soutěž Výprava do světa fantazie aneb Cesta tam a zase zpátky. V měsíci březnu proběhlo Prázdninové hraní
v knihovně aneb Za zvířátky Karla a Josefa Čapka. Děti si celý březnový týden v knihovně hrály,
kreslily, vyráběly zvířátka, zásluhou obětavé paní
Chmelíčkové se naučily háčkovat, vyrábět záložky
a drobné upomínkové předměty a v pátek jsme
navštívili ZOO Lešná. Na březnovém Čtvrtečním
večeru v knihovně – Česko čte Čapka – jsme listovali jeho knihami. Noc s Andersenem – celostátní
akce, v Babicích již po sedmé – byla zaměřena na
Hledání devatero pohádek. Tentokrát jsme si na
pomoc pozvali děti z Babic u Šternberka – děti si
společně hrály ve škole, v knihovně i v sále kulturstrana 4

ního domu, navštívily hasiče, putovaly pohádkovou obcí a usínaly při četbě pohádek v knihovně,
v kulturním domě i v mateřské školce.
V prostorách knihovny se velmi daří výstavám – tvorba babických občanů. V dubnu to byla
Výstava artefaktů Václava Váni – dřevo, kámen,
kůže, kov, šperky. V květnu Obrazy Františka Němce, výstava byla prodloužená až do 16. června. Na
konec června a v měsíci červenci bude připravena
výstavka Baťův kanál ve fotografii.
28. července v 15:00 hodin bude dětským
odpolednem zahájená výstava ilustrací Bohumily Becerra-Gablasové, výstava potrvá až do konce
srpna.
Pohodové a fantastické prázdniny
přeje knihovnice
V době prázdnin (červenec – srpen) se
v knihovně půjčuje jen v pondělí a ve čtvrtek od
10:00 do 18:00 hod., dovolená v knihovně bude
21. – 25. července, 4. – 8. srpna a 28. srpna 2008.
Léto/2008
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Noc s Andersenem

V sobotu 7. června jsme jeli do Babic u Šternberka,
kde byly oslavy 780. výročí první zmínky o obci. Děti
od nich byly u nás na Noci s Andersenem, s některými z nich jsme se i skamarádili, a proto jsme se těšili,
že je znovu uvidíme. Přijeli jsme k nim před desátou
hodinou a zamířili do školy. Mají školu do 5. třídy
– prohlédli jsme si třídy a potom jsme si hráli v druži-

Léto/2008

ně. Potom jsme obědvali v místní hospůdce. Odpoledne
byl připraven u hřiště program. Hrál tam a zpíval Pavel
Novák, byla připravena tombola. Potom se konala
módní přehlídka dětí ze školy, na programu bylo roční
období – léto, podzim, zima a jaro. Moc se nám to líbilo. Těšíme se, až se zase znovu setkáme.
Vanda, Petra a Matěj
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Kultura a sport
Obec Babice zve všechny příznivce filmové zábavy na

FILMOVOU KINOKAVÁRNU
která se koná v sále kulturního domu
ve dnech 1. - 6. ČERVENCE 2008
Začátek promítání je vždy ve 20:00hod.

PROGRAM:
1.7. 2008 VÁCLAV (Česká Republika)
2.7. 2008 POKÁNÍ (Velká Británie)
3.7. 2008 O RODIČÍCH A DĚTECH (Česká Republika)
4.7. 2008 BOBULE (Česká Republika)
5.7. 2008 VENKOVSKÝ UČITEL (Česká Republika)
6.7. 2008 ONCE (Irsko)
Vstupné 70,- Kč
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!
Těšíme se na hojnou účast!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Soutěž „O nejkrásnější betlém“
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vyhlašuje veřejnou soutěž o nejkrásnější betlém
vytvořený různými technikami a materiály (např. kresba, obraz, modelace, objekt)
v těchto kategoriích:
I.
II.
III.

jednotliví autoři: 6 – 9 let, 10 – 13 let, 14 – 19 let
školy: mateřské, základní, střední
rodiny

Díla, označená potřebnými údaji
(jméno, příjmení, věk, adresa, nebo škola, třída, rodina atd.),
budou přijímána v Galerii Slováckého muzea od 18. do 26. září 2008,
po dohodě i v dřívějším termínu.
Všechny práce budou vystaveny, ty nejzdařilejší vybere porota na ocenění.
Soutěž vyvrcholí předáním darů nejlepším tvůrcům
ve čtvrtek 13. listopadu 2008 v 16.00 hodin
v budově Galerie SM v Otakarově ulici č. 103.
Informace Mgr. Marie Martykánová, 774 124 016,
e-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz.
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OSMÉ SETKÁNÍ BABIČÁKŮ
V krásné šumavské krajině leží jedny z nejmenších Babic České republiky. Přestože jsou Babice
u Prachatic obcí opravdu velmi malou, nebáli se
její zastupitelé tradiční setkání obcí s názvem
Babice uskutečnit. Velkou zásluhu na tom měla
starostka obce Anna Pilátová. Tato energická
žena stojí v čele obce řadu let. O tom, že se jí daří
dělat pro svou obec maximum, jsme se mohli
přesvědčit na zmiňovaném setkání, které proběhlo ve dnech 14. – 15. června. Celkem se sjelo
šedesát zástupců deseti Babic z České republiky
i Polska.
Projíždí-li člověk šumavskými údolími, vesničkami rozesetými po stráních, nebo podél
typických jihočeských domů choulících se kolem
rybníků na návsi, jako by byl zasažen klidem
tohoto nádherného koutu naší země. Zároveň si
uvědomí, že každodenní život tamních lidí není
tak snadný. Šumava umí být i drsná. A její obyvatelé dobře vědí, že musí držet při sobě, aby se
jim nástrahy přírody dařilo překonávat.
Upřímnost, vstřícnost, ochota a velká pohostinnost čišela rovněž z Babičáků u Prachatic.
Ukázali nám svou obec, ve které žije sedmdesát

Léto/2008

obyvatel a jejíž katastrální výměra je 580 hektarů. Na malé návsi stojí zrekonstruovaná kaplička,
na kopci nad vesnicí dobře udržovaná budova
bývalé školy (v současné době je sídlem obecního úřadu, knihovny i klubovny myslivců). V obci
nemají prodejnu potravin, jen stylovou hospodu. Za nákupy jezdí do tři kilometry vzdáleného
městečka Netolice, které bylo jedním z míst, kam
nás hostitelé rovněž zavezli a kde jsme navštívili
Muzeum Netolicka. Vlastní program setkání byl
opravdu nabitý. Byla to například exkurze v jaderné elektrárně Temelín, prohlídka zámku Kratochvíle, návštěva poutního místa Lomec, kde pro
účastníky setkání odsloužil mši svatou duchovní
otec naší farnosti P. Zdeněk Zlámal. Sobotní den
byl završen „jednáním“ všech přítomných, které
přišel pozdravit hejtman Jihočeského kraje Jan
Zahradník. Starostové či zástupci Babic nad Svitavou, Babic u Třebíče, Babic u Rosic, Babic u
Havlíčkova Brodu, Babic u Krakova, Babic u Varšavy, Babic u Uherského Hradiště a samozřejmě
Babic u Prachatic ve svém povídání shrnuli, co
se jim během roku od posledního setkání v jejich
obcích podařilo udělat a také mluvili o plánech,
které by rádi chtěli uskutečnit. Zástupci jednotlivých obcí se poté utkali v pěvecké soutěži, při
níž zazpívali písničky typické pro svůj kraj. Zpívalo se, povídalo, seznamovalo, radilo… Tak jak
to má mezi přáteli být. A za osm let od prvního setkání Babičáků mnohé z nich spojuje nejen
adresa Babice, ale i přátelství.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
ČERVEN
23. 6. – 18. 7. Baťův kanál ve fotografii – výstava v knihovně
26. 6.
Čtvrteční večer v knihovně
28. 6.
Turnaj v plážovém volejbalu – 8:00 sportovní areál
Zájemci se mohou přihlásit v knihovně (tel. 572 585 138)
nebo na mailu: vaverkova.romana@seznam.cz (mobil: 732 537 978 nebo 724 947 877)

ČERVENEC - SRPEN
1. – 6. 7.
12. 7.
19. 7.
29. 7. – 31. 8.
9. 8.
16. 8.
23. 8.
30. 8.

Noční turnaj v plážovém volejbalu
Filmová kinokavárna – 20:00 hod. KD
Tenisový turnaj – dvojhra mužů
Myslivecký večer – hraje MADUSONG – 19:30 areál „U Střešně“
Výstava ilustrací Bohumily Becerra – Gablasové – knihovna
Sportovní odpoledne pro děti předškolního věku
Country bál - pořádá BAŇA - 20:00 areál „U Střešně“
Myslivecký večer – hraje MADUSONG – 19:30 areál „U Střešně
Zábava FC Babice – hraje skupina DARKIL – 19:30 areál „U Střešně“

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

6. – 12. 10.

11. 10.
18. – 19. 10.

Cyklo-turistický slovácký okruh
Tenisový turnaj seniorů
Závěrečný tenisový turnaj burčákový
Týden knihoven:
9. 10.
Čtvrteční večer v knihovně
10. 10. Setkání broučků a berušek – pohádkový lampiónový průvod obcí
12. 10. Za pověstmi našeho kraje – turistický výlet
Scrabblový turnaj
Slovácké hody

BA RUM R ALLY ZLÍ N
Pořadatelé Vás srdečně zvou na 38. ročník Barum rally
ve dnech 22. – 24. srpna 2008

Listárna
Nejen zápach se stal v posledních měsících nedílnou součástí našich Babic, ale také mnoho občanů
trápí nezodpovědnost majitelů psů, kteří svým miláčkům dovolují nechávat své „navštívenky“ po celé naší
obci a to zpravidla na předzahrádkách svých spoluobčanů a na veřejných prostranstvích. Je těžké se
dožadovat nápravy ohledně zápachu na někom druhém, když my sami jako občané, si nedokážeme udělat v této věci pořádek. Nic proti psům, ti musí konat
své potřeby, ale je na jejich majitelích, aby po nich
uklízeli, pokud je venčí mimo své zahrady či předzahrádky. Doma by jim to jistě nedovolili a nebo by
strana 8

po nich pečlivě uklidili. Je možné, že naše obec bude
vypadat jak před padesáti lety, kdy se všude, kde byl
jen trochu nějaký trávník pásly husy a slepice. U nich
to však bylo omluvitelné, poněvadž dávaly užitek a
obživu. Většině majitelů psů asi nezáleží na čistotě
obce ani na dobrých sousedských vztazích. Všichni
víme, kterých občanů a jejich psů se to týká. Bylo by
také dobré, aby se podnětů jednotlivých občanů ujali
naši zastupitelé a rezolutně je začali řešit, pokud již
sami nejsou natolik všímaví, aby s takovými podněty
přicházeli a problémů v naší obci si všímali.
-anLéto/2008
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Základní škola
Akce školy
Kroužek společenské výchovy tentokrát v Brně
Divadlo Radost v Brně přilákalo tentokrát svou
hrou Malované na skle členy kroužku společenské
výchovy naší školy. Divadelní hra na motivy pověsti
o J.Jánošíkovi všechny nadchla. Úžasné výkony herců, hudba, kostýmy. Nápaditá režie vhodně propojovala výkony herců s hrou loutek. Více než hodina
pohodové zábavy, smíchu a opravdové radosti.
Po skončení divadelního představení pokračoval program prohlídkou města. Navštívili jsme starou radnici, vyslechli pověsti o brněnském draku
a kole, které jako dva symboly Brna zdobí vchod na
nádvoří staré radnice. Zajímavá a nezapomenutelná byla také prohlídka hrobky Kapucínů. Ne všichni však našli odvahu spatřit těla starých mnichů.
Na závěr výletu jsme ještě navštívili dominantu
Brna – Petrov. Během jednoho dne jsme hodně zažili, hodně se dověděli, hodně viděli. A o to jde !!!

Těšíme se na nové šesťáky
V letošním školním roce jsme na naší škole
zavedli tradici pravidelného setkávání s budoucími šesťáky. Chceme, aby všichni ti, kteří se do
naší školy chystají, měli představu o tom, co je
zde čeká. Co a jak se budou učit, v jakém prostřední, jak mohou smysluplně využít svůj volný čas a podobně. První schůzka s budoucími
šesťáky se uskutečnila ve čtvrtek 22. května.
Žáci z Kudlovic a Huštěnovic spolu se svými rodiči pozorně sledovali práci s interaktivní tabulí, seznámili se s kroužky, které mohou
v příštím školním roce navštěvovat. Se zájmem
si prohlédli učebny, tělocvičnu a celkové vybavení školy. Přejme jim, ať jsou na naší škole spokojeni, ať dosahují co nejlepších výsledků a ať se
pro ně naše škola stane místem, kde se budou
cítit opravdu dobře.

Škola v přírodě
První červnový týden se žáci a učitelé 1. – 5.
třídy naší školy učili ve změněných podmínkách
– pod „širým nebem“, poprvé v dějinách babické
školy totiž její žáci vyrazili do školy v přírodě. .
Pobyt na statku Hypocentrum Koryčany byl pro
všechny účastníky zajímavý a přínosný.
Děti se učily běžné předměty, sportovaly, sledovaly výcvik koní zakončený okružní jízdou v jejich

sedle. Nechyběla soutěž ve zpěvu, rej maškarních
masek, táborový oheň a výlet do lesa k trpaslíkům
vyřezaným z kmenů stromů.
Pod vedením zkušeného instruktora žáci lasovali, trefovali se do terče a vyráběli vlastní kožené
náramky.
Učitelé ocenili vzájemnou pomoc starších mladším a naopak, těšila je spontánní radost a chuť pracovat.
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Barevná škola
V týdnu od 19. 6. do 23. 6. mohla řada nezúčastněných osob, kteří viděli žáky, učitele, ale i kuchařky pohybovat se po škole v oblečení stejných barev
napadnout myšlenka: „Co se to děje?“.
My, žáci 9. A Vám to ale prozradíme. Na škole probíhal tzv. barevný týden. Jednotlivé třídy mezi sebou
soutěžily v počtu oblečení a doplňků jedné barvy, která
na daný den byla vyhlášena. A tak jste v pondělí mohli
vidět všechny v červeném, úterý zářilo bílou, ve středu
se na hlavách objevily nejprapodivnější klobouky a na
krku kravaty. Ve čtvrtek se ladilo do zelené a pátek byl
podmalován černí chlapců a růžovou dívek.
A jak to dopadlo: 1. místo po těžkých bojích obsadila 8. A, 2. místo 4. třída a 3. místo patřilo 8. B. V katego-
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rii učitelů zvítězila Mgr. Jitka Schmuttermeierová.
Každá třída obdržela od organizátorů pamětní
diplom a výherci dort a putovní tričko.
IX.A
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Den pro první třídu
Ve středu 7. 5. se kolem osmé hodiny objevili žáci 9. A, kteří si přišli pro prvňáčky, aby si je
odvedli na 2. stupeň do učebny výtvarné výchovy,
kde si pro ně připravili projektový den.
Celé dopoledne probíhalo v příjemné a veselé
atmosféře. Děti z první třídy si za pomoci svých
velkých kamarádů vyrobily keramická zapichovátka do květináčů, hliněnou postavičku maminky a
přáníčka ke Dni matek. I když prvňáčci pracovali
s hlínou poprvé, práce se jim velmi dařila a pokud
se vyskytl nějaký problém, byl tu přece velký „pan
učitel“, který jim se vším pomohl a poradil.
Nechyběly ani hry, při nichž nešlo poznat, komu
je sedm a komu patnáct let. Celá akce byla velmi
zdařilá a snad najde své pokračovatele.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Prevence na škole
V rámci plnění školního Minimálního preventivního programu se již podruhé ve všech ročnících
uskutečnily besedy, které zrealizovaly pracovnice
Poradny pro ženy Zlín. Tématicky se tyto besedy
zaměřily na rodinné a partnerské vztahy, lidskou
sexualitu a prevenci AIDS.

Další akce v měsíci červnu:
Projektový den Afrika
Beseda se zástupci obyvatel Afriky
Soutěž Miss a missák
Školní výlety
Družební setkání se Základní školou Malšice,
okres Tábor

Osobnosti
BABIČTÍ (10)
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.
Aneta Maňásková
Narodila se v roce 1999. Protože byla Anetka od
malička pohybově nadaná, přihlásili ji rodiče do
sportovní gymnastiky, kam chodí od svých čtyř let.
Byla členkou Sokolu Napajedla, od roku 2005 ASPV
Napajedla (Asociace sportu pro všechny) a od roku
2007 závodí i za T. J. Sokol Babice. Do první třídy nastoupila v Babicích, a protože závodí také za
školy a má denně trénink, navštěvuje od třetí třídy
ZŠ v Napajedlích. Zúčastňuje se řady závodů nejen
jednotlivců, ale i skupin – TEAMGYM (zahrnuje
tři disciplíny, a to pohybovou skladbu, akrobacii a
trampolínu).
První závod gymnastické sezóny 2007/2008
(ASPV Napajedla) se konal v Třebíči v říjnu 2007.
Závod TEAMGYMU pořádá sportovní škola zaměřená na sportovní gymnastiku. Účastní se ho školy
z ČR i ze zahraničí. Děvčata podala úžasný výkon
téměř bez zakolísání a získala tak v Ostravě 1. místo. Vzhledem k velké účasti a vysoké úrovni závodu
si tohoto prvenství váží nejvíce.
Léto/2008

Závody za T. J. Sokol Babice:
1. kolo proběhlo v listopadu 2007 v Opavě.
2. postupové kolo proběhlo v prosinci 2007 v
Brně, odtud následoval postup na přebor ČOS do
Prahy. Finálový přebor se konal v lednu 2008.
V dubnu 2008 se Anetka zúčastnila nejvyšší soutěže v TEAMGYMU v Ostravě. Mistrovské soutěže
se zúčastňují nejlepší družstva ze sportovních škol
a vrcholových oddílů. A zde získaly děvčata titul
Mistři ČR v TEAMGYMU!
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Vanda Ondrášíková
Narodila se v roce 1999.
Poznávací znamení: judista – TJ Slovácká Slavie
Uherské Hradiště
Kategorie: mláďata, 5KYU – žlutý pásek
K judu se dostala celkem náhodně, přes známého, který chtěl sportovat se svými dcerkami. Bylo
to v lednu 2004, Vandě nebylo ještě 4,5 roku. Judo
se jí tak zalíbilo, že v květnu 2005 jela na své první
závody, kde skončila na 3. místě.
Od té doby má na kontě více než 43 poražených
soupeřů. Ne vždy je nejcennějším kovem zlato, třeba když poráží těžší soupeře nebo když má ve své
skupině za soupeře samé kluky.
Některá umístění:
26. 11. 2005 2. místo Veselí nad Moravou
17. 11. 2006 2. místo Uherský Brod
9. 12. 2006 1. místo Kostice
10. 2. 2007 1. místo Hodonín
10. 3. 2007 1. místo Veselí nad Moravou
17. 3. 2007 1. místo Kostice

20. 10. 2007 1. místo Tvrdonice
(5 soupeřů a všichni těžší)
24. 11. 2007 3. místo Olomouc – Šampionát Moravy
– nejvyšší soutěž mláďat
5. 4. 2008 2. místo Tvrdonice (Vanda + 4 kluci)
Vanda mimo juda ještě tančí v Kalince, od pěti
let hraje keyboard, chodí do keramiky a do dramatického kroužku, a pokud je to možné, zúčastňuje
se všech akcí v Babicích určených pro děti.

Spolky
SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE
Člověk člověku
V letošním roce vzpomeneme již padesát let od
prvních akcí nově začínajícího Sboru pro občanské
záležitosti v Babicích. S akcí „Vítání dětí do života“
začaly členky výboru žen - vzpomínám si jen na
některé: Eva Hanáková, Anna Rožková, Františka
Čagánková, Marie Bičanová, Františka Dokoupilová. Později byl ustaven tehdejším Místním národním výborem Sbor pro občanské záležitosti, který
začal rozvíjet další a další akce. Dlouhá léta dělali
předsedu SOZ muži – Josef Prokeš, Josef Čevela,
Květoslav Abrahám, Vincenc Jurák a po nich převzaly již vládu této složky ženy: Františka Bláhová,
Jana Šosová. Dovolte, abych dále citovala z článku
v tisku, kterou ve výročí 25 let SOZ napsal redaktor
Zdeněk Skalička:
„Láska k domovu je silné pouto. A jako každý cit
je složitá. Máme rádi starou hrušku v rohu zahrady,
známý profil kopce na obzoru. Ale domov, to jsou
především lidé. A tak se člověk cítí dobře právě tam,
strana 12

kde kolem žijí přátelé, sousedé, ochotní sdílet s ním
radosti i starosti.
V životě člověka jsou chvíle, které se neopakují, jsou jedinečné a nezapomíná se na ně. Právě za
to, že zůstávají mnohdy uloženy na trvalo v pamětech babických občanů, patří dík tamnímu sboru
pro občanské záležitosti. Jeho zásluhou totiž četná
životní jubilea, ať už osobního či společenského rázu,
nezůstávají opomenuta a nabývají naopak vážnosti,
jež jim bezesporu patří. Činnost babického sboru je
opravdu pestrá. Vítání občánků do života, se symbolickým vkládáním do kolébky a mimořádně hezkým
závěrem obřadu, kdy předsedkyně vezme děťátko
do rukou a pronese pár pěkných slov k jeho uvítání,
rozloučení s caparty, kteří opouštějí mateřskou školu, přivítání prvňáčků, z jejichž příchodu do školy
dovedli udělat událost, slavnostní závěr s absolventy
základní školy, oslavy zletilosti, slavnostní předávání
občanských průkazů, sliby pionýrů a jisker, sňatky,
Léto/2008
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setkání ročníků i stříbrné, zlaté či diamantové svatby. Nezapomínají ani na své spoluobčany při jejich
narozeninách. Blahopřejí jim písemně i místním rozhlasem při kulatých narozeninách a od sedmdesáti
nahoru pak přicházejí za jubilanty s malým dárkem
a blahopřáním. K akcím patří ale i smutná stránka,
když se naposled loučí se spoluobčany.
Dobrá práce je odvislá od zapojení každého jednotlivce ve sboru. Každý je pověřen konkrétním úkolem a je skutečností, že náš sbor se schází v plném
počtu na každou akci – dodala tehdejší předsedkyně
Františka Bláhová. Všichni členové mají svá zaměstnání, ale práci ve sboru mají rádi i když ji dělají ve
volném čase, hlavně o sobotách a nedělích. Je to přece krásné, když se mohou s lidmi, kteří v obci žijí,
rozdělit o jejich radost, nebo jim radost způsobit.
Někdy jsou totiž jediní, kteří přijdou starým lidem
poblahopřát k jejich životnímu jubileu.
Krédem našeho sboru pro občanské záležitosti od
jeho začátků byla práce pro spoluobčany a provází je
od kolébky až do hrobu. Náš domov je skutečně mezi

lidmi a láska k domovu je láska k lidem v něm. A jen
ten, kdo toto chápe, kdo má rád v obci všechny děti
jako své vlastní a ve všech starých vidí a má rád své
rodiče, jen ten dokáže zvládnout ten velký úkol, tu
obrovskou práci navíc, pro kterou ukrajuje ze svého
volného času. A sejde-li se takových lidí víc, pak není
divu, že se práce daří. Daří se tak, že byla oceněna
celou řadou čestných uznání. Babický sbor obdržel
čtyři tituly „Vzorný sbor Jihomoravského kraje“ i
uznání ministra kultury ČSR.“
Tyto výše uvedené řádky jsou většinou z článku
Zdeňka Skaličky nazvaném Místo pro návraty. Je
dobře, že u nás v Babicích většina akcí probíhá i
nadále, i když Sbor pro občanské záležitosti se dnes
jmenuje Společenská a sociální komise. Snahou
jejich členů je i nadále věnovat pozornost všem
akcím a dát každé z nich něco nového, neopakovatelného a důstojného.
Dlouholetá matrikářka a členka SOZ
Anežka Kolářová

Předsedkyní dnešní společenské komise je Martina Horňáková, členy Ivana Káňová, Jitka Stružková,
Adéla Papayová, Michaela Daňková, Marie Mikulková, Miroslav Fusek, hudebník pan Richard Horák.
Mezi nejkrásnější akce patří vítání občánků a svatby.
Velmi rádi pořádáme slavnosti přijetí ročníků, ať už se
jedná o šedesátníky, sedmdesátníky nebo osmdesátníky. Tradiční beseda s důchodci je také velmi oblíbená. S dárkovým balíčkem a kytičkou navštěvují paní
Jarmila Bednaříková a Miloslava Bartoníková starší
jubilanty, kteří slaví své kulaté narozeniny. Dlouholetou tradicí je i slavnostní přivítání prváčků v obřadní síni či slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd.
Ovšem nejen radostné okamžiky provází občany. Při
úmrtí se společenská komise loučí rozhlasem nebo
zajistí rozloučení ve smuteční síni.

Pravdou zůstává, že hlavně na počátku devadesátých let mnozí vyslovovali pochybnosti nad smyslem
činnosti společenské komise. V mnoha obcích společenské komise zrušili s argumentem, že nejsou zapotřebí. Časem se činnost těchto komisí znovu obnovila.
I tam vedení obce pochopilo, že je důležité, aby členové komise ve chvílích pěkných i smutných lidem za
obec stisknutím ruky vyjádřili svou podporu.
V. Šurmánková
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Beseda s důchodci
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7. 6. 2008 - Setkání ročníku 1928

17. 5. 2008 - Setkání ročníku 1938

BAŇA
Sečéní humen
Letos už podruhé zme sa zešli za ranního zpěvu
ptáků u Krájanky, abysme posékli babické humna
a záhumenky. A že sa nás zešlo! Kdosi napočítál
49 nadšenců. Je snáď pravda, že dojelo aj pět členů
družebního sdružéní Lajbl z Kostelan, ale aj tak nás
bylo dosť. Séklo sa, obracalo sa, jedlo sa. A aj letos
byl vyhlášený seminář. Tentokráť na téma : Slivovica, borovica, babická pálenica. A kdo iný by mohl
k tomuto tématu říct víc než strýc Jura. Ač fyzicky
nepřítomný, jeho příspěvek vzbudil velice kladný
ohlas.
Dycky sem si myslél: „No, pálenica, je to budova,
kde sa pálí slivovica.“ Také sem tam nekolikrát pálil.
Ale tož až včíl sem došél na to, že to néni enem obyčejné místo, kde sa pálí gořalka, ale je to neco víc. Je
to nekolik zařízení, škol, institutů a dokonca aj kostel.
Tož jako škola: Učí sa tam o všeckém možném.
Třebas jak zateplit barák, keré topéní je lepší, esli
plynové, eletrické lebo obyčejné. Čím všeckým a jak
sa dá v tem obyčejném topit.
Lebo škola zahrádkaření a sadařéní: Jak a čím
hnójit, aby to voňalo Evropskej únii, jak sa zbavit
krtků a podobnej havěti na zahrádkách tak, aby sa
to lúbilo ochráncom přírody. Lebo co udělat s týma
sviňama bobrama.
Člověk sa doví, jak sadit stromky, keré odrůdy
nejsú zrůdy a keré sa hodíja jest a keré sa hodíja
strana 14

enem pálit. Pálenica je také parlament, senát aj vláda. Před očima tam rostú zdivočelí poslanci a senátoři. Co by oni všecko udělali a změnili, kdyby tam
byli. Rozebírá sa tam esli je a o kolik lepší Evropská
únija než bylo RVHP. Debatuje sa o tem co je špatné
– skoro všecko a co je dobré – skoro nic.
Pálenica funguje aj jako matrika a archív: Ten sa
narodíl tehdá, ten sa narodíl tam, ten sa přistěhovál
z tama, tá držala s tým, ale děcko si uvrbila s iným,
ten chodil s tamtú a taková to byla lúbosť a nakonec
mu dala kopačky, ten umřel tehdá, tá sa zabila dyž
nešťastno spadla. Tam ten byl děvkař a tá zas nedala
nikemu, kdo si o to neřekl. Zpomíná sa, jak bylo za
Rakúsko – Uherska, jak sa chodilo do Vídňa pěšky,
co kerý stařeček lebo stařenka řekli lebo udělali. Lebo
jak sa brodili s koňama přes Moravu, kde čí bylo
pole. Všecko sa v tej pálenici probere a důkladno.
A pálenica je aj jak kostel: Tam sa modlíja ti, co
sú nevěřící. Chlapi sa modlijú, aby byl dobrý kvas
a aby natéklo co nejvíc slivovice. Roby sa zas modlijú, aby teho natéklo co nejméň. Prý škoda peněz. Je
rozdíl, dyž pálijú chlapi lebo roby. Chlapi sa stavjajú
jak kohúti, hrdo sa vypínajú a nafukujú jeden před
druhým. Dyť jéjich kvas je ten nejlepší. Ten druhý
je břídil, ten nemá dobrú ani robu, tož jaký može
mět kvas a slivovicu. Žádný také nikdá do kvasu
nedává cukr. Dyž, tož enem kilo na rozkvašéní. A
pak sa divijú, jak to teče a jak dlúho sa ten teploměr
Léto/2008
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drží nahoře. Tož to potem múdro rozumujú, jak bylo
letos kvalitně vyzráté ovoce a oni trnky netřepali ani
netrhali, ale poctivo zbírali ze země enem ty popadané. Chlapi také rozumíja všeckému kolem pálení a
lécú sa co chvílu dívat na lihoměr, aj tehdá, když eště
nic nekape a kotel sa eště klepe zimú.
Když pálíja roby, tož sa tváříja jak boží umučéní, dělajú, že ničemu nerozumíja a strašně spěchajú.
Na všecko sa ptajú a proč je to tak a né ináč. Dyž je
roba mladší ročník, tož ju chlapi obskakujú, důležito jí radíja a ochotno jí pomáhajú. Dyž je to roba
památeční, tož to je taká co už neco pamatuje, tož
jí pomáhajú také, ale enem ze súcitu a moc sa do
teho nehrnú. Takovým robám nikdo radit nechce,
protože ony dávajú najevo, že všeckému rozumíja a
enem ony majú pravdu.
Nejhorší to majú chlapi, co s nima pálijú jéjich
polovičky. Takový chlap enem lapí na legátce, sem
tam neco opatrno pronese a enem smutno sa dívá,
jak ostatní chlapi koštujú. Nekdy ty svoje roby dúležito poučujú co a jak. To, aby im ukázali, že víja
aspoň neco, co roby neznajú.
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Jednúc sa do hrnca ze slivovicú opřelo slůnko a
slivovica začala házat barvy. Roba se na to dívala
a říká: „Ty, tato, na tej slivovici je jakýsi olej. Néni
zkažená?“ Páleničář ju slyšél a říká: „Jo, jo, zkažená
néni. To je enem vyvařený tuk z tych červů co sú v
trnkách! A nekdy je tych červů moc.“ A roba hneď
začala békat, že už do ní nikdo nikdá slivovicu nedostane a chlapi, že sú prasata, dyž možú neco takového slopat. Nekeré roby zase rády pomáhajú při odvozu slivovice. Lapnú demijón, chytro ho dajú na káru
a rychlo dom a hneď ho skovajú. Prý na horší čase.
A chudák strýc už slivovicu neuvidí.
Tož pálil sem poprvej a snáď ti, kerým sem pálil,
na mňa nebudú nadávat. Snáď budú říkat: „Dobrú
slivovicu ně ten strýc Jura napálil. Dobrú!“ A dúfám,
že narok budu pálit zas a že bude pálit aj strýc Cablík, aby ňa naučíl eště víc! A také, že donde pálit dost
lidí a zas budú všelijaké historky. Tož pálenici zdar
a slivovici obzvlášť! Mějte sa dobře a ať sa vám „Šárka“ vyhýbá.
To vám všeckým přeje strýc Jura z Babic.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CERONY BABICE
Odchov malých bažantích kuřat

Členové sdružení při proškolení bezpečnosti střelby

Členové sdružení při opravách mysliveckých zařízení – posedů a žebřů ve Žlebech

strana 16

Léto/2008

Babický zpravodaj

FC Babice
Jaro se ve fotbalovém oddíle neslo v duchu boje
na dvou frontách. Na domácím hřišti jsme ,,zápolili“ s rekonstrukcí hrací plochy, na sportovním
poli jsme bojovali o postup ze Základní třídy. To,
že se nám podařilo splnit jen jeden cíl, nás sice
trochu mrzí, ale na druhou stranu se nemáme za
co stydět.
Obnova našeho trávníku probíhala v několika
etapách. Už v loňském roce jsme navezli na plochu
ornici a srovnali největší nerovnosti. Dále jsme
instalovali nové čerpadlo do studny jako základní
podmínku nových podzemních závlah. Protože
stav trávníku byl dále neudržitelný, rozhodli jsme
se k radikálnímu řešení – všechna domácí utkání
sehrát v Kudlovicích a ve Spytihněvi a rekonstrukci provést v klidu a pořádně. Limitováni jsme byli
finančními prostředky, ale v tom nám pomohla
obec, která nám v rozpočtu přidělila mimořádnou
dotaci.
Práce začaly v polovině dubna výkopy pro
podzemní závlahy, 2. května jsme dosévali trávník a práce budou pokračovat do začátku září,
kdy bychom chtěli vyběhnout k prvním zápasům. Z důvodů omezených finančních prostředků jsme se snažili většinu prací dělat svépomocí,
brigádnicky, pouze montáž závlah a dosev trávníku prováděly specializované firmy. V této souvislosti
chceme poděkovat všem členům FC, kteří přiložili ruku
k dílu, zvlášť mladým fotbalistům a členům výboru.
Velké poděkování patří také
obecnímu úřadu, který nám
vychází maximálně vstříc, ať
již organizačně či materiálně.
Odměnou za všechnu práci
a starosti je nyní pohled na
hřiště, které je automaticky zavlažováno a trávník se
krásně zelená.
Sportovní část sezóny
byla silně ovlivněna absencí
domácího prostředí. Zvláště
Léto/2008

organizace zápasů u sousedů byla náročná a přinesla nejeden zádrhel. Na druhou stranu je třeba
říct, že jak v Kudlovicích, tak zejména ve Spytihněvi nám místní funkcionáři i fanoušci připravili opravdu výborné zázemí a byli jsme tam velmi
spokojeni. Bohužel ani tato podpora nestačila ke
splnění sportovního cíle – vítězství v Základní třídě mužů.
Velká marodka, pracovní povinnosti, ale i
určitá nedisciplinovanost hráčů – to vše nakonec
stačilo jen na 2. místo v tabulce a z postupu se
radovaly Košíky. Musíme ovšem sportovně uznat,
že zaslouženě. Velkým pozitivem jara je působení exligového fotbalisty Libora Soldána – střelce
většiny branek našeho mužstva. Libor byl velkým
tahounem týmu a také ,,lákadlem“ pro diváky.
Naší snahou bude udržet ho i pro podzim, kdy
bychom chtěli opět hrát o špici tabulky.
Mládežnická mužstva na jaře fungovala poměrně dobře, zejména zásluhou několika obětavých
vedoucích a díky hrstce obětavých rodičů.
Závěrem chceme popřát hráčům hezké prázdniny a dovolenou a věrným fanouškům poděkovat
za přízeň. Těšíme se, že se všichni setkáme v září
na novém hřišti v Babicích!
Výbor FC Babice
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CO NOVÉHO V TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL BABICE?
Jako každoročně, tak i letos chceme babickou
veřejnost seznámit s činností tělocvičné jednoty Sokol Babice.
Dne 27. března 2008 proběhla řádná valná
hromada, která za účasti podstatné části dospělé
členské základny, za přítomnosti starosty obce
a delegáta Komenského župy Sokola bilancovala svoji činnost spolu s výhledem do dalšího
období. Můžeme konstatovat, že nejen samotná bilance, ale i následně po valné hromadě je
činnost T. J. Sokol v naší obci v souladu s našimi možnostmi a členskou základnou, která čítá
přes 90 členů, vesměs mládeže.
Rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo, se projevilo i u naší jednoty, když jsme v srpnu 2007
přijali do našich řad 14 žákyň ve věku od 6 do
16 let spolu se čtyřmi ženami, které jsou cvičitelkami. Tato děvčata byla původně členkami
Sokola Napajedla a před 3 léty přešla do ASPV
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(Asociace sportu pro všechny). V naší jednotě
jsou zařazena do skupiny všestrannosti a jsou
zaměřena na sportovní gymnastiku. Jedná se o
dvě družstva po 7 členkách, a to Junior I ve věku
6 až 11 let a pak oddíl B ve věku od 11 do 16
let. Po vstupu do naší jednoty se obě družstva
zúčastnila soutěže v TEAMGYMU. Soutěžila v
Opavě a v Brně, kde v obou případech postupovala a probojovala se do celonárodní soutěže
v rámci České obce sokolské (ČOS). I zde byla
úspěšná. Jak oddíl Junior I, tak oddíl B obsadily
prvá místa (viz foto). Na základě tohoto úspěchu
ČOS nominovala oddíl Junior I do celonárodního mistrovství ČR, které proběhlo 25. dubna
2008 v Ostravě. I zde děvčata reprezentující T.
J. Sokol Babice dosáhla úspěchu a postavila se
na stupeň nejvyšší – 1. místo. Děvčata obdržela
diplom a krásný pohár (viz foto). Členkou vítězícího družstva Junior I je i Aneta Maňásková z
naší obce.
Pro informaci – soutěž TEAMGYM zahrnuje
tři disciplíny, a to pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu. Za tyto úspěchy je třeba všem
poděkovat, protože za tím vším jsou nesčetné
hodiny práce a cvičení, obětování volného času
a též finančních prostředků. Naše jednota je
uspokojena tím, že umožnila těmto všem, kteří
dosáhli tak krásného výsledku, aby reprezentovali prostřednictvím T. J. Sokol Babice naši
obec.
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Pozadu však nezůstávají ani naše žačky, které
vede s. Pavla Juráňová. Mimo jiné předvedla se
svými svěřenkyněmi hezké vystoupení ke Dni
matek v měsíci květnu. Naše „posilovna“ získala
dotaci z Nadace Děti, kultura, sport na nákup
dvou posilovacích strojů, které budou dodány v
měsíci červnu. Jedná se o náklad cca 17 tis. Kč.
Touto cestou patří i poděkování zastupitelstvu
obce za dotaci ve výši 22 tis. Kč pro naši jednotu. Zde je nutno dodat, že od 1. ledna t. r. je
nutné platit za použití tělocvičny v ZŠ Babice, a
to 150,- Kč/hod. Bez této dotace bychom museli
podstatně omezit cvičení.
Pokud se týká posilovny, začínáme být bržděni při získávání nového zařízení nedostatkem
místa. Proto při prováděné akci malování posilovny a generálním úklidu bylo provedeno i
nové uspořádání jednotlivého nářadí. Zde se
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projevila iniciativa br. Z. Vašáta a M. Miksy,
kteří provedli vymalování a celkovou úpravu.
Doufejme, že i jiní členové budou příště při
podobných akcích vstřícnější.
Velmi dobře též pracuje oddíl FREESTYLE, který vede br. Tomáš Kaňovský. V nejbližší
době bude dána do provozu sjezdová rampa pro
tento druh sportu. Rampa byla budována brigádnicky, což umožnilo snížit náklady pouze na
materiál v hodnotě cca 12 tis. Kč.
Vážení občané, T. J. Sokol Babice se chce
i nadále aktivně podílet na životě naší obce a
zejména mladých lidí, přičemž k tomu potřebujeme pomoc i střední generace. Obracíme se k
vám, přemýšlejte o naší nabídce ke spolupráci.
Děkujeme.
Milan Vyskočil,
starosta T. J. Sokol Babice
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Z historie
BABICKÝ MÍSTOPIS (3)
Tentokrát Vás formou osobní vzpomínky zavedeme do části obce Chalůpky.

Když přijdeme na křižovatku v dědině a stojíme
čelem ke kostelu, začíná po naší levé ruce Přímá
strana číslem popisným 147 – to je nynější budova pošty. V minulosti zde bydlela židovská rodina
Weisových, kteří vlastnili obchod, nálevnu kořalky i pole, která obdělávali. Bývala tam i pálenice.
Později přešel dům do vlastnictví obce. Bývaly tam
kanceláře obecního úřadu, byty učitelů, po roce
1945 kancelář MNV a po roce 1950 i obřadní síň.
Později tam byly kanceláře JZD, holič, kadeřnice a
také knihovna. Nyní slouží budova České poště.
Dále pokračují domy od č. p. 1. Číslování domů
bylo zavedeno v roce 1771 císařem a číslovalo se
tak, jak domy stály vedle sebe. To znamená, že číslo 147 v té době ještě nebylo. Od čísla 1 až po číslo
15 byly zemědělské usedlosti. V čísle 2 býval výsek
masa, v čísle 3 je fara – dříve to bývala zemědělská usedlost. V čísle 7 bývala Snopkova kovárna, v
čísle 8 u Vinklerů býval obchod. Před domy nebyly
předzahrádky ani chodníky, chodívalo se přímo pod
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okny. Číslo 15 býval Burýškův
grunt, dnes je tu Dům s chráněnými byty. Je škoda, pokud
se na původním místě postaví
nový dům, že nedostane stejné číslo jako dům zbořený a
nezachová se tak původní číslování. Od čísla 16 do čísla 57
byly Chaloupky.
Tyto domky si stavěli domkáři – bezzemci. Pamatuji, že
před domky 16 až 22 neměli
ani dvorek, ten si teprve po
válce mohli před domky ohradit z veřejného prostranství.
Když jsem si prohlížela rodné listy svých prapředků, tak
je na nich uvedena i porodní
babka, která přiváděla děti na
svět. V letech 1846–1876 to
byla Františka Bartošíková a žila v domku č. 19.
Tenkrát neměl v Chaloupkách každý svoji studnu.
Bývaly tam studny veřejné, za mého dětství tam
byly tři. Jedna bývala někde blízko čísla 19, ta se
ale musela v době války zasypat kvůli tyfové nákaze. Druhá studna byla u Huťkového (č. 29) a třetí
před Pavlišovým. Studny byly otevřené, chráněné
stříškou. Na boku
měly kolo, pomocí
kterého se vytahoval
okov s vodou. V čísle 26 býval obchod
paní Ťokové. Mnohá domácnost tam
nakupovala životní potřeby, mnohdy na knížku (=
na dluh). Když budeme v cestě pokračovat, býval
tam Cehůzek, který zkracoval cestu na druhou
stranu. Dnes už Cehůzek není. Jako malé děcka
jsme tam rádi běhali. V době mého dětství v Chaloupkách bývala spousta domků, po kterých dnes
Léto/2008
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už nenajdeme ani památku. Bývaly to domky č.
20, 23, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 122, 129, 131, 133,134,
135, 238. Některá z těchto čísel jsou nově vystavěna jinde. Za minulého režimu domky vykupoval MNV. Domek pak dal zbourat a místo prodal
sousednímu domku. Byl to výborný nápad. Oproti
jiným vesnicím jsme ve výhodě a Chaloupky jsou
pěknou částí obce.
Ještě než se vydáme ven z Chaloupek, nesmíme
zapomenout na přívoz u Válkového, kde jsme se
koupávali, vozili jsme se přes Moravu do lesa nebo
na louky. Vzpomínám si, jak se na Moravě těžil
štěrk – nájezd, kterým se sjíždělo do Moravy je
tam znatelný dodnes.
Ale ze vzpomínek už se vracíme zpět směrem
ke kostelu. Po levé straně nám zůstává Nová ulice.
Pro připomenutí – před padesáti lety v té ulici byly
pouze domky č. 36 Chromkovi, téměř na konci v
poli dům tetičky Rozumkové č. 256, která se živila
šitím, naproti dům Fusků, dnes v něm bydlí paní
Musilová. V té ulici ještě stávala Ulmanova stodola, ze které si paní Ulmanová vystavěla bydlení.
Na rohu stával dům, z jedné strany Hradilovo a z
druhé strany Hoferkovo. Na místě, kde stojí dům
č. p. 50, bývala také stodola. Nová ulice byla první, která se po druhé světové válce začala stavět (v
druhé polovině padesátých let). Dříve nebylo stavebního materiálu ani peněz na stavbu.
Když budeme pokračovat cestou zpět ke kostelu, po levé ruce máme další nově postavenou ulici
– Zahradní. A již míjíme dům z bílých cihel, je to
bývalý grunt po rodině Gabrielově č. p. 59.
Kousek dál odbočíme na Křivou stranu. Myslím, že do nejklidnější a také nejstarší části obce.
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Po pravé straně máme bývalou budovu obecní
školy. V té budově bývala kdysi i pošta, byl tam i
obecní úřad. Vedle stávala hasičská zbrojnice, za
ní se chovali obecní býci. Dnes tato budova slouží
našim nejmladším občanům. Z bývalé Luže má
školka krásnou zahradu. Vedle školky stával dům,
bývala to Doležalova kovárna a před kovárnou
bývala dřevěná zvonice. V roce 1898 se na tom-

to místě postavil kostel. Babice patřily farností do
Spytihněvi. Tam se křtily všechny děti, mladí měli
svatby a také mrtví se pochovávali ve Spytihněvi.
Hřbitov ve Spytihněvi byl přímo u kostela. Farnost v Babicích vznikla okolo roku 1937. Na Luži
dříve v létě bývala voda s velikým počtem žab a
komárů. Prý když byla větší voda, tak ji hospodáři
využívali i na plavení koní. V zimě ale tuto vodní
plochu využívala mládež k bruslení a starší tam
hrávali hokej.
V místech, kde je dnes Spojovací ulice, stával
dům č. p. 67. V dávné době tam prý bývala brána, kterou se vstupovalo do dědiny. Okolo Luže je
číslování domů od 62 do 82 a číslo 198. V domě č.
80 – u Rybků – býval obchod s potravinami. Vedle
u Marčíků byla pekárna. Nyní je v té budově Hospoda na Luži. A už jsme opět na návsi. V domě
č. 84 u Chmelařů bývala prodejna masa. Jejich
dcera Božena byla myslím první vysokoškolačkou
z Babic. V domku č. 204 žil pan Dohnal – švec,
který jednak opravoval, ale také šil nové boty. Po
válce, když Dohnalovi něco přistavovali, našli v
zemi poklad, který podle odborníků pochází až z
11. století. Dnes je uložený v muzeu v Uh. Hradišti. Vedle u Varmužů byl obchod se smíšeným
zbožím.
Toto je osobní vzpomínka, jak si autor článku
Babice pamatuje on. A jak si je pamatuje vy?
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Inzerce
Rasta copánky, dready,
francouzské copánky
Zahušťování a prodlužování
vlasů metodou keratin nebo ring
Dámské,pánské a dětské střihy
Různé techniky barvení a meličů
Svatební a společenské účesy
RENZAL@centrum.cz
http://kadernictvirenata.ic.cz

KADEŘNICTVÍ RENÁTA ŽÁLKOVÁ
Sadová 566
68703 Babice u Uh.Hradiště
731 579 379
KADEŘNICTVÍ MATRIX
OBI ZLÍN
tř.T.Bati 399
577 114 114

Hledáme ke koupi RD se
zahrádkou v Babicích nebo
v blízkém okolí.
K menším opravám,
max. cena do 2,2 mil.
Platba ihned.
Tel: 739 216 762.

Mladí manželé ihned koupí
menší RD
popř. stavební pozemek
v Babicích.
Tel: 604 571 558.
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11. 5. 2008 – Den matek, kde vystoupila děvčata ze ZŠ s ukázkou orientálních tanců, děvčata z TJ Sokol Babice, BABÉRY, folklorní soubor KALINKA a ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR
z Otrokovic s pásmem lidových písní

Obecní vlajka a znak
Zastupitelé obce se v současné době zabývají
myšlenkou na zhotovení obecního znaku a vlajky. Někdo možná namítne: „A na co?“ Je to prosté. Tak, jak je důležitá reklama a propagace zboží
a výrobků, stejně tak je nutná propagace obce.
Naše obec je součástí několika sdružení – vodovod
Babicko, mikroregion Staroměstsko, Svaz měst a
obcí, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, MAS
Severní Chřiby a Pomoraví a zde všude se obec
prezentuje.
Zhotovení znaku a vlajky podléhá určitým pravidlům tj. musí odpovídat heraldickým zásadám a
pravidlům pro jejich zhotovení. Návrh odsouhlasený zastupitelstvem obce je předložený Poslanecké
sněmovně parlamentu ke schválení.
Předkládáme vám několik návrhů:
Léto/2008

Symboly, které se zde objevují:
ovoce - ovocnářství, které zde mělo svou tradici
vlnky - řeka Morava
berla - vztah k velehradskému klášteru
kombinace barev modro-červeno-stříbrná moravská markrabata
patriarší kříž - symbolizuje patronicium místního kostela sv. Cyrila a Metoděje
lev - součást rodového erbu P. M. Cerroniho
Tyto návrhy budou od 1. 7. 2008 vystavené ve
vestibulu obecního úřadu, kde také do 31. července 2008 můžete hlasovat a tím pomoci vybrat, jak
bude nová vlajka a znak obce vypadat.
Barevné návrhy si můžete prohlédnout na následující straně.
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STALO SE...

30. 4. 2008 – Stavění máje

30. 4. 2008 – Slet čarodějnic a čarodějů

Redakce Babického zpravodaje přeje všem
pěkné prožití léta a čas dovolených.
Uzávěrka podzimního čísla Babického zpravodaje bude 30. 9. 2008.
Vydává: Obecní úřad v Babicích u Uherského Hradiště. V nákladu 500 ks.
Redakční rada: Bronislav Hrdina, Zoja Chodúrová, Marie Šuranská, drobné kresby Iva Bičanová.
Babický zpravodaj najdete na internetové adrese: www.babice.eu, e-mail: zpravodaj@babice.eu
Grafická úprava a tisk: Vydavatelství Petr Brázda, Břeclav
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