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Také v letošním roce se naše obec zapojila do soutěže Vesnice roku. Jak víte, předloni byla v rámci
této soutěže oceněna naše knihovna diplomem za vzorné vedení knihovny a následně jí byla udělena
cena Ministerstva kultury – Knihovna roku 2004. V minulém roce se nám podařilo získat čestný
diplom za kontinuální činnost spolků a v letošním roce jsme v krajském kole dosáhli až na Bílou
stuhu, která se v této soutěži uděluje za činnost s mládeží.
Je to druhé nejvyšší ocenění, kterého se naší obci dostalo. Poděkování proto patří všem, kteří se
věnují práci s mládeží. Patří ale také dětem, které svůj volný čas věnují aktivitám, jež přispívají ke
kulturnímu a společenskému rozvoji celé obce.
M. Maňásek, starosta obce
Podzim/2006
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Ohlédnutí za volebním obdobím
Blíží se konec volebního období a čas ke zhodnocení toho, co jsme si předsevzali. Zastupitelstvo
obce se za tuto do dobu sešlo 23x, rada obce, která
se schází každý druhý týden 97x.
Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte sami,
co se za tu dobu změnilo. Řadu akcí bylo možné
zrealizovat díky získaným dotacím (viz. tabulka
níže). Ne každá obec se do tohoto složitého a náročného vyřizování pustí. Nám se tak za posledních
šest let podařilo získat více než 40 milionů korun.
Zlepšila se úprava obce, a to i přesto, že se stále
najdou takoví, kteří mají potřebu rozbíjet a ničit.
Podařilo se dvojnásobně zvýšit počet kontejnerů
v obci a zavést pytlový sběr plastů, opravit větší část
chodníků a komunikací.
Ovšem stejnou měrou nás těší, že se daří zkvalitňovat také kulturní, společenský život a kvalitu
zájmového využití času mládeže a dětí což dokládá
letošní ocenění Bílou stuhou v soutěži Vesnice roku.

strana 2

Náš zpravodaj vychází pravidelně již přes 13 let
a jeho náklad se neustále zvyšuje, byly vydány nové
pohlednice, spuštěny nové internetové stránky obce
a letos poprvé také vyšel babický kalendář. Ve vestibulu obecního úřadu jste za poslední léta mohli
shlédnout řadu výstav a přijít na řadu akcí. Jen
v letošním roce jich pro vás spolky, organizace
a obec připravili více než 60! Zvlášť je potřeba ocenit
činnost naší knihovny, která však za svou činnost
získala i ocenění Ministerstva kultury! Do kulturního života se zapojila také řada našich nejmenších,
když v roce 2003 vznikl folklórní soubor Kalinka
a vloni dívčí družstvo aerobiku Babéry. Výčet by
mohl pokračovat dál, ale není možné vyjmenovat
všechno a všechny.
Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, členům komisí a výborů, ale také občanům, kteří se
aktivně zapojili do činnosti obce.
M. Maňásek, starosta obce
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Společenská a sociální komise
Společenská a sociální komise pracuje v obci
Babice již řadu let. Její členky Marii Maňáskovou,
Ivanu Káňovou, Jitku Stružkovou a předsedkyni komise Martinu Horňákovou můžeme vídat při vítání
občánků, svatbách i smutečním rozloučení, prostě
všech společenských akcích, které provází člověka
od jeho narození až po chvíle poslední.
Stalo se v naší obci tradicí, že jménem vedení
obce navštěvují členky společenské a sociální komise Jarmila Bednaříková a Miloslava Bartoníková
důchodce, kteří oslavili své kulaté narozeniny. Kytička, dárek, ale hlavně možnost si zavzpomínat na léta
minulá je pro babičky a dědečky velmi příjemné.

Ve volebním období 2002-2006 se společenskou
a sociální komisí spolupracovali ze zastupitelstva
obce p. starosta Miloslav Maňásek, místostarosta Milan Dostálek a člen rady Vlastimil Kraváček.
Všechny společenské akce hudbou doprovází Richard Horák. Práce v komisi je časově velmi náročná, protože společenských akcí je za rok poměrně
mnoho. Vzpomeňme např. i přivítání prváčků do
základní školy, slavnostní rozloučení žáků devátých
tříd se školou, či oblíbená beseda s důchodci. Proto
všichni, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a volné
chvíle pro své spoluobčany si zaslouží poděkování.
V. Šurmánková, matrikářka

Zveme všechny občany k volbám
do obecního zastupitelstva,
které se uskuteční ve dnech
21. a 22. října 2006
v budově kulturního domu.
Volební místnost je otevřena v pátek od 14:00
do 22:00hod., v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Aktuální
•

•
•
•

www.babice.eu – nové stránky obce
Chcete vědět, co je nového v Babicích? Zajímá vás, o čem jednalo zastupitelstvo? Chcete si
prohlédnout fotografie z akcí, které v obci proběhly, rádi byste něco vzkázali svým spoluobčanům?
To vše ( a ještě více) najdete na internetových stránkách obce, které jsou pravidelně aktualizovány. Takže i v případě, že budete mimo Babice, budete je mít jako na dlani.
Pokud nemáte přístup k internetu, nezapomínejte, že babická knihovna vám tuto možnost nabízí
a je škoda ji nevyužít.
Vaše názory, připomínky lze posílat na e-mailovou adresu babice@uh.cz, starosta@babice.eu
nebo podatelna@babice.eu
Pohlednice Babic – jsou k zakoupení na OÚ a v prodejně U Kopřivů.
Staré fotografie obce, lidí, dožínek, velikonoc, hodů, jízd králů, spolků, pozvánky – prostě
všechno, co se týká života v naší obci – můžete stále nosit k okopírování na obecní úřad. Všem,
kteří tak učinili, ale i těm co teprve přijdou, mockrát děkujeme.
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Knihovna
TÝDEN KNIHOVEN V BABICÍCH
aneb
Do knihovny s celou rodinou
1. - 7. října 2006
Místní knihovna Babice pořádá tyto akce:
**
Neděle 1. října:
Turistický výlet „Za pověstmi našeho kraje“ – „Cesta na Lukov“
Sraz před knihovnou 10.45 hod., návrat 19.10 hod.
Pondělí 2. října:
Dopolední kreslení a zdobení pohádkové cesty ke knihovně dětmi z MŠ
Úterý 3. října:
Dopolední kreslení a zdobení pohádkové cesty ke knihovně dětmi ze ZŠ
Středa 4. října:
„Den otevřených dveří v knihovně“:
dopoledne pasování žáčků 2. třídy na čtenáře knihovny,
odpoledne od 14.00 hod. slavnostní otevření dětského koutku - hraní, kreslení pro děti i dospělé,
zdobení vlastních dýní, výroba pohádkových postaviček a vytvoření papírového draka přátelství
Čtvrtek 5. října:
Dopolední kreslení a zdobení pohádkové cesty ke knihovně dětmi ze ZŠ
Pátek 6. října:
„ Den otevřených dveří v knihovně“:
10.00 hod. – „čtení, vyprávění a hraní pro malé i velké“
(mamky na mateřské dovolené a jejich děti, seniory…)
18.30 hod. - „Setkání broučků a berušek“ – lampiónový průvod obcí zakončený ohňostrojem
**
Internet zdarma.
**
Vyhlášená „knihovnická amnestie“ – odpuštění pokut za upomínky
Obec Babice a Místní knihovna Babice
vyhlašují

literárně-výtvarnou a fotografickou soutěž pro děti a dospělé
Můžete se vyznat ke své lásce k rodnému kraji, rodině, člověku,
kreslit různými technikami nebo fotografovat svá oblíbená místa v Babicích,
navrhnout nebo vyrobit předmět, který by propagoval a reprezentoval naši obec…
Své práce odevzdejte nejpozději do 30. listopadu 2006 v knihovně.
Všechny práce budou průběžně vystaveny ve vestibulu OÚ.
Nejlepší fotografie budou použity pro kalendář Babice 2008
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Kultura a sport
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE v Babicích
ZÁŘÍ
24. 9.
28. 9.

Vyhlášení literárně-výtvarné a fotografické soutěže „Kde domov můj…“
* Fotbalový utkání žáků BABICE-KNĚŽPOLE v 10.00 hod.
* Fotbalový utkání žáků BABICE-KUDLOVICE v 10.00 hod.
* Fotbalový utkání dorostu BABICE-BŘEZOLUPY v 13.00 hod.

ŘÍJEN
1. – 7. 10.
1.10.
4.10.
7.10.

* Týden knihoven:
* Turistický výlet „Cesta na Lukov“ – sraz v 10.45 před knihovnou, návrat po 19.00 hod.
* „Den otevřených dveří“ – dopoledne pasování dětí 2.tříd na čtenáře knihovny, odpoledne ve 14.00 hod. slavnostní otevření dětského koutku
* „Den otevřených dveří“ od 10.00 hod.
* „Setkání broučků a berušek“ v 18.30 hod. lampiónový průvod obcí

2. 10.
7. 10.
8. 10.

* Slavnostní otevření ZŠ po rekonstrukci v 15.00 hod.
* Burčákový tenisový turnaj – 9.00 hod. sportovní areál
* Fotbalový utkání žáků BABICE-BÍLOVICE v 10.00 hod.
* Fotbalový utkání mužů BABICE-VÁŽANY v 15.30 hod.
14. – 15. 10. * Slovácké hody s právem
15. 10.
* Slavnostní svěcení kříže u Horníčkového v 15.00 hod.
22. 10.
* Fotbalový utkání mužů BABICE-TOPOLNÁ v 14.30 hod.

LISTOPAD
4. 11.
5. 11.
12. 11.

* Vystoupení KALINY a CM St. Gabriela a jejich hostů v 19.30 hod. KD
* Fotbalový utkání žáků BABICE-BŘEZOLUPY v 10.00 hod.
* Fotbalový utkání mužů BABICE-VLČNOV v 14.00 hod.
* Podzimní výstavka ovoce, zeleniny a prací dětí, s ochutnávkou a prodejem – pořádá
svaz zahrádkářů a včelařů v 13.00 hod. KD
* Vystoupení ženského pěveckého sboru z Otrokovic v 15.30 hod. KD
Ukončení literárně-výtvarné a fotografické soutěže „Kde domov můj…“

PROSINEC
1. 12.
16. 12.
29. 12.
31. 12.

Podzim/2006

* Vánoční jarmark a výstava betlémů v 15.00 hod. KD
* Mikulášská nadílka pro děti v 17.00 hod. areál „U Střešně“
* Vánoční koncert Stříbrňanky v 19.30 hod. KD
* Vánoční jarmark v 15.00 hod. zahájí Kalinka
* Koncert CM St. Gabriela a křest nového CD v 19.30 hod. KD
* Předsilvestrovské setkání členů a hostů Českého svazu zahrádkářů v 19.30 hod. Dům
zahrádkářů
* Půlnoční setkání a vítání nového roku 2007 před kulturním domem

strana 5

Babický zpravodaj

REJDOVÁNÍ BYLO FAJN
Oslavit Bílou stuhu, která byla Babicím udělena
za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2006,
přišla celá řada dětí a dospělých 19. srpna. V tento
den proběhlo ve sportovním areálu U Střešně velké Prázdninové rejdování, které bylo odstartováno
v 9,00 hod. turnajem v minifotbale.

Prázdninové rejdování se vydařilo. Bylo slunečné, veselé a díky sponzorským darům i sladké.

Tady je odezva jedné ze čtenářek:
Děti si mohly také ověřit dovednosti v celé
řadě dalších disciplin. A tak „rejdily“ na kolečkových bruslích, skateboardu, házely létajícími talíři
a nebo jen tak stavěly bábovičky různých velikostí
a tvarů. Prostě každý si užíval podle své chuti.

Nu a odpoledne rozproudili náladu bratři Chabičovští se svými diskohrátkami a zpěvákem Kurou. Nakonec přišel i kouzelník a „přiučil“ děti
i některým svým trikům a kouzlům.
strana 6

Skončily prázdniny a i babickým dětem začal
nový školní rok. Ty letošní byly pro ně dokonce o
dva týdny delší než obvykle, takže dojmů a zážitků
měly o to víc.
Věřím, že mezi ty, na které budou ještě dlouho
vzpomínat bude patřit i sobotní odpolední akce
„Prázdninové rejdování“ v areálu U Střešně.
Od 14.00 hod. až do 18.00 hod. jsme mohli všichni společně sledovat velmi zdařilou akci, ve které
kromě různých soutěží a her nechyběl ani kouzelník! Ovšem strhující pro všechny zúčastněné byla
zajisté diskotéka, která nenechala nikoho v klidu
posedět. Na své si přišli i ti starší – rodiče či babičky
a dědečkové, protože i oni si mohli spolu s diskžokejem zatancovat či zanotovat své oblíbené písně z let
šedesátých. Dobrému průběhu přálo i slunné počasí
a průběžný „servis občerstvení“, kterého se po celou
dobu dětem dostávalo.
Poděkování tedy patří všem, kteří se na přípravě
tak vydařeného dne podíleli. Je jenom velká škoda,
že ještě zůstalo dost volných laviček, takže dost dětí
bylo o takto překrásný zážitek ochuzeno.
Eliška Syslová
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Slovácké hody s právem

Zahrádkářský a včelařský svaz v Babicích
pořádají

Podzimní výstavu

ovoce, zeleniny a prací dětí
Ukázky i prodej výrobků z včelího vosku, sušených květin, ze šustí, z perníku …
Ochutnávka čajů, medoviny, plodů zahrádek…
Neděle 12. listopadu 2006
od 13.00 – 18.00 hod. v Kulturním domě Babice
v 15.30 hod.
KONCERT ženského sboru z Otrokovic
Vstupné 30,- Kč
Podzim/2006
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Listárna
Vážená redakce,
Vaše poslední číslo Babického zpravodaje Léto
2006 se mi moc líbí. Velmi mu prospěla „nová tvář“.
Grafická úprava se mi zdá mnohem přehlednější
a také oceňuji příspěvky na aktuální témata v obci
a zapojení občanů formou listárny. Jen tak dál.
Čtenářka
Odpověď:
Také my oceňujeme, pokud nám čtenáři napíší
co se jim líbí či nelíbí – jak ve zpravodaji, tak v obci.
Žel těch co píšete, je stále velmi málo. O to větší dík
Vám, kteří se nebojíte svůj názor vyslovit.
Líbilo by se nám a byli bychom moc rádi, kdyby
mohl obecní úřad umístit vývěsku na Ceronech, na
které by byly důležité informace určené občanům.
Rozumět hlášení obecního rozhlasu na Ceronech je,
kvůli hluku způsobenému provozem na hlavní silnici, velice obtížné.
M.D.

Dobrý den.
Před časem se v babickém zpravodaji objevil krátký
článek o tom, že bohužel přestalo být zvykem, aby mladší
pozdravili staršího člověka, když ho potkají. Od té doby
jsem se díval kolem sebe o něco lépe a všiml jsem si ještě
této věci:
Jako starší člověk musím se studem přiznat, že mnoho
nás, dříve narozených, kteří tak rádi žehrají na zpustlost
dnešní mládeže, neumí na pozdrav odpovědět. Abych
pravdu řekl, moc se nedivím těm dětem, že už je zdravení nebaví. Vždyť člověk se cítí téměř ponížený, když ho
někdo pozdraví, ale ani za odpověď mu nestojí.
Za našich mladých let se říkávalo toto přísloví: „Pozdravit je slušnost, ale odpovědět na pozdrav je povinnost“!
To první jsme už mladým připomněli, to druhé bohužel musíme teď připomenout sami sobě, i když my dědci
a babky bychom na to už měli mít rozum... Nebo ještě
ne? :-)
Jan
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Vyjádření k přemístění sochy sv. Josefa.
Když jsem si tuto výzvu přečetla v minulém Zpravodaji, přemýšlela jsem, jak se k této záležitosti vyjádřit.
Položila jsem si tři otázky. Když jsem si na ně odpověděla, přišla jsem k názoru, že by bylo velmi dobré a důstojné sochu sv. Josefa přemístit.
Otázka první zněla: Proč naši předkové vybrali
právě toto odlehlé místo ke stavbě této sochy?
Socha je postavena v roce 1879. Stála na křižovatce cest, které spojovaly obce Kudlovice – Spytihněv,
Babice – Halenkovice. Z Kudlovic tudy chodívali lidé
do Spytihněvi do kostela, tam byla jejich farnost. Ze
Spytihněvi tudy zase jezdívali do Kudlovic do mlýna. Babice – Halenkovice, to nebyla jenom cesta do
polí, ale také cesta, kudy nejedna z našich prababiček,
jako mladá nevěsta byla vezena se svojí výbavou na
voze do Babic, aby zde našla nový domov. Také je potřeba vzít v úvahu, že dnešní lány se vlastně skládají
z několika stovek parcel a parcelek. Na těchto každý
hospodář podle svých potřeb si pěstoval co potřeboval. Tehdy se dělalo hodně prací ručně a tak lidé na
polích trávili hodně času. Rádi proto po takové lopotě
usedali ve stínu lip k odpočinku, k rozjímání a také
k přátelskému pobesedování. V té době bylo toto místo
hodně frekventované a myslím si, že předkové jej vybrali dobře.
Otázka druhá: Proč by se měla socha přestěhovat? Dnes už toto místo není strategické, nikdo by
nešel pěšky do Halenkovic nebo Spytihněvi. Tři
z těchto cest zanikly, jsou rozorány a zabrány do
honů. Socha se tak ocitla na velmi vzdáleném
a málo navštěvovaném, ba přímo pustém místě.
Proto si myslím, že by si zasloužila důstojnější místo,
blíž lidem. Nejhorší je ale vystavené betonové hnojiště v těsné blízkosti sochy. Tato stavba byla postavena
v 70. letech minulého století. Netrvalo ani deset let,
aby dvě krásné rozsochaté lípy uhynuly. Také vandalové v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století vykonali své. Na soše byla uražena hlava
a ruka sv. Josefa a ruka malého Ježíška. Dávno by
pokračování na str. 9
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pokračování ze str. 8

byla socha vzala za své, kdyby se jí tehdy neujali obětaví občané Babic, kteří ji dali nejen opravit, ale také
mezi sebou na tuto opravu vybrali potřebné finanční
prostředky. Díky nim je vlastně dnes o čem se bavit.
Třetí otázka: Kde by vlastně socha měla stát?
Když jsem si tuto trať prošla, tak jsem přišla
k názoru, že by socha mohla stát u prvního sklépku
na bývalé Palátkové cestě. Jednak pozemek je určitě
v majetku OÚ, socha by byla vidět z hlavní cesty, jistě by se tam zastavovalo mnoho cyklistů, kteří
po silnici v hojném počtu projíždějí. Také by mohla eventuelně stát před hřbitovem, nebo na obecním
plácku mezi kostelem a školkou. Možná budou jiné
a lepší návrhy. Je potřeba vybrat ten nejlepší. Při výběru přeji šťastnou ruku.
Tolik moje úvaha.
Pamětnice -ová

Vyjádření k přemístění svatého Josefa.
Sochy tohoto druhu již dávno neplní účel a záměr se kterým byly na těchto místech budovány.
Z hlediska dnešní doby převládá především k těmto
památkám hledisko pietní a ohled a úcta k tomu co
naši předkové svou obětavostí a na tu dobu značnými náklady vybudovali. Ale i pro nás, tyto symboly
pokud se nad nimi zamyslíme mohou být příkladem
k určitému hodnotovému postoji v životě. Proto by
bylo podle mého názoru, pokud se uvažuje o přemístění, nejvhodnější místo přímo v centru obce.
V Babicích v tomto směru je v prvé řadě parčíkové místo na Dolních Ceronech – kdyby zde socha
svatého Josefa byla umístěna mělo by se tak stát již
s ohledem na případné dobudování repliky zvonice, která tam kdysi měla své důležité opodstatnění.
Druhé snad ještě vhodnější místo by bylo v travnaté ploše před zdravotním střediskem. Je to místo
velmi frekventované a při tom důstojné.
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Při mé zahraniční návštěvě jsem byla svědkem
jedné zajímavé celodenní akce, která se jmenovala
„vyklízíme půdy“ ( volně přeloženo). Jelikož se mi tahle akce líbila a zdá se mi jako dobrý nápad, ráda
bych se o svůj zážitek podělila.
Akce samotná se konala na místním hřišti, kam
si zájemci mohli přijít prodat věci, které už doma
nechtějí skladovat a které jim překáží. Lidé tak měli
možnost zbavit se zbytečných a nepotřebných věcí,
které naopak, třeba pro souseda, mohou být ještě
užitečné. Také děti si přišly na své. Prodaly si staré
hračky, se kterými už si nehrají, zachovalé oblečení,
ze kterého vyrostly, DVD, CD, atd. Za utržené peníze si teď mohou koupit něco nového, po čem touží.
Zájemci o prodej se předem zaregistrovali na
místním úřadě, aby měli své místo k prodeji jisté.
Za místo zaplatili symbolickou částku za m2. Nebylo
také třeba si lámat hlavu se stoly. Prodávající měli
své zboží rozprostřeno jen na zemi či na dece a seděli na židličkách, které si sami přinesli. Do celé akce
byla zapojena i charita. Na konci dne oblečení, které
se neprodalo, bylo věnováno právě charitě. Pro návštěvníky byla celá akce zdarma. Místní podnikatelé
využili akci k tomu, že si zde otevřeli stánky s občerstvením.
Jak jsem se od místních dozvěděla, celá akce se
koná jen jednou za rok a to obvykle v květnu nebo
v červnu, kdy je hezké počasí. Sama jsem si pár věcí
koupila.
Jistě i u nás má hodně lidí doma spoustu věcí, kterých by se rádi zbavili, ale je jim líto je jen tak vyhodit. Zvláště pak, pokud by se daly, alespoň za symbolickou cenu zpeněžit. Myslíte, že by podobná akce
mohla mít úspěch i v Babicích?
CB
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ZŠ
Škola jako nová
S novým školním rokem do široka září nová
fasáda naší školy. Díky snaze pana starosty, ředitele školy a dalších škole nakloněných přátel,
našla se nemalá suma na rekonstrukci, která už
byla velmi nezbytná. V rámci této rekonstrukce
prošla škola úpravami jak zvenčí, tak také uvnitř.
Nově byly vybudovány elektrické rozvody, osvětlení, odpady, ve všech místnostech teče díky průtokovým ohřívačům teplá voda. Učebny září svěžími barvami a čistotou, o kterou se zasloužily
velkým úsilím paní uklízečky. Novými okny už
nebude v zimě foukat a zateplené zdi slibují příjemný pobyt i v těch nejkrutějších mrazech.
I přes spoustu vykonané práce je však ve škole
stále co zlepšovat. Věřme, že společným úsilím
se nám v brzké době podaří dotáhnout vše do
zdárného konce a škola se tak stane místem, kde
se dětem bude opravdu líbit a kam se budou rády
vracet.
Mgr. Štěpánka Tománková

Malou anketu pro Babický zpravodaj na téma:
„Jak jste spokojeni s opravou ZŠ ?“uspořádal Ondřej Šuráň, žák 6.tř. Tady jsou její výsledky: Podle
slov dotázaných: 90%velmi spokojeni, 5% má výhrady k barvě fasády a 5% je lhostejných. 50% z dotázaných byli žáci základní školy.
Ondřej Šuráň.

Oprava ZŠ: během prázdninových měsíců prošla babická škola celkovou rekonstrukcí – byly
vyměněny rozvody elektriky, vody, kanalizace,
provedena výměna oken, zateplení budovy, nová
barevná fasáda, zbudován samostatný vchod pro
strávníky do školní jídelny, zateplen strop sálu
a tělocvičny a celá škola byla nově vymalována.
Opravu provedla firma Stamos Uh. Hradiště.
Celkové náklady dosáhly částky cca 12,5mil. Kč,
z toho 8mil. činí dotace od Ministerstva financí.
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Osobnosti
BABIČTÍ (4)
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.
František Rybka (pokračování)
Přátelství babického rodáka, varhaníka a violoncellisty Františka Rybky a vynikajícího světového skladatele Bohuslava Martinů bylo hluboké,
dlouhodobé a velice silné. Možná to bylo dáno
i okolnostmi, za kterých byla formována osobnost
B. Martinů. Byl to zejména v mládí vztah k lidové písni. Svědčí o tom třeba záznam veršovánky,
kterou mu vepsala jeho sestra do pamětní knihy:
„Žádný národ světa, kdekoli jej vyhledáš, nemá
tolik krásných písní jako zpěvný národ náš.“
Mladý, nadaný skladatel Martinů dostává jednu
z prvních příležitostí. Hudbu k filmu Slovácké
tance a obyčeje. Film je točen v Uh. Hradišti a u
sv. Antonínka. Zde patrně také vzniká trvalý vztah
B. Martinů k našemu kraji. Časté návštěvy Luhačovic tento vztah jenom umocňují. Orientace na
lidové umění se projevuje i v jeho tvorbě.
V této době (dvacátá léta 20. století) se F. Rybka již prosazuje ve Spojených státech. Nejen jako
varhaník, ale i jako výborný cellista. Občas zajíždí do Evropy a objevuje se i v Babicích, Kudlovicích a Halenkovicích. Dojíždí za rodinou,
zejména za bratrem do Babic. I pro B. Martinů je
tenkrát Amerika lákavá, zajímá se o jazz a jeho
kolébku - Spojené státy. Umocňuje to i jeho přátelství s Jaroslavem Ježkem a později i s dalšími
světoběžníky z uměleckého světa. Seznamuje se
s klavírním virtuosem Rudolfem Firkušným, rodákem z Napajedel, s Rafaelem Kubelíkem, Masarykovou rodinou. Ti všichni patří i do okruhu přátel
F. Rybky. Poprvé se F. Rybka a B. Martinů setkávají pravděpodobně v roce l925, kdy působil Martinů v Paříži. Když se Martinů objevil počátkem
druhé světové války v Americe, jejich přátelství se
Podzim/2006

Dům Rybkových v Americe
upevnilo. Rybkovi bydleli již na Long Islandu, třicet minut jízdy metrem od Manhattanu.
Jedno z prvních setkání popisuje syn F. Rybky,
Boris: „Koncem května l941 jsem se poprvé setkal
s Martinů. Bylo krásné odpoledne, sluníčko vesele svítilo a jabloně i kdoule stály v květech v naší
zahradě za domem. Bylo to velmi zajímavé setkat
se s Martinů, mohl jsem si procvičit francouzštinu. Po chvíli mě otec vyzval, abych zahrál něco
na klavír. Hrál jsem Rachmaninovo Preludium.“
Boris Rybka byl sám velmi talentovaný hudebník,
výborný klavírista. Přátelství je upevněno. Přátelský a vždy dobře naladěný F. Rybka je protipólem
zádumčivého Martinů. Dovede věci zorganizovat,
zařídit, je nezištný a vstřícný. Zařizuje Martinů
i první bydlení v newyorském předměstí Jamaica. Martinů brzy vycítí, že získává ve Františkovi
důvěrníka a přítele na celý život. Vděčný Martipokračování na str. 12
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nů věnuje Doris Rybkové, manželce Františka
k narozeninám, klavírní skladbu Dumka. Potom
se Martinů pouští do další, již náročnější kompozice. Sonátu pro violoncello a klavír č. 2 věnuje
jako důkaz oddaného přátelství F. Rybkovi.Však
ji poprvé hráli u Rybků, F. Rybka a jeho syn Boris
k velké radosti přátel i samotného autora.Veřejnou premiéru měla s velkým úspěchem v listopadu l94l v New Yorku.
Srdečný vztah oba udržují i s vdovou po J. Ježkovi Frances Ježkovou. Ta se později s rodinou
Rybkovou objevuje i v Babicích u M. Rybkové
- Hanákové, neteře F. Rybky. Rybka a Martinů
spolu často tráví dovolenou. Praktický a usměvavý Rybka ji organizuje, zajišťuje, dělá veškerý
servis a dovolená je vždy obohacením jejich přátelství. Putují spolu po Itálii a Rakousku.Vzpomínají, jak spolu rybařili a meditovali u potoka
v Keen Halley, ve státě New York. Jak spolu hrávali šachy. Dokonce i rekonvalescenci, po vážném úrazu Martinů (spadl z terasy), trávili spolu
na americkém venkově. Projíždí spolu Kanadu,
kde je Martinů hostem kanadského rozhlasu.
B. Rybka dokládá i některé úsměvné peripetie,
které občas způsobil do hudby ponořený Martinů. Často večer vycházel na procházky po okolí
Jamaica Estates, kde bydleli. Zahloubán do komponování, mnohdy zabloudil a nevěděl si rady.
To potom zvonil u Rybků telefon s prosbou o záchranu. F. Rybka vždy prosbě vyhověl, jakoby to
patřilo k jeho nepsaným povinnostem. O jejich
neobyčejném vztahu svědčí i rozsáhlá korespondence. Martinů se Rybkovi jako jedinému svěřoval i s intimnostmi svého života. „Měl jsem Františka rád pro jeho veselou povahu a pro jeho zpěv
lidových písní.“ Však také spolu za doprovodu
klavíru některé nahráli, jak dosvědčuje opět syn
Boris. Možná stojí za připomenutí, že velké přátelství pojilo F. Rybku s dalším hudebním skladatelem spolužákem Břetislavem Bakalou. Oba byli
nejmilejšími žáky Leoše Janáčka.
F. Rybka i B. Martinů nikdy neztratili vztah ke
své zemi. Martinů hodně usiloval o návrat zpět.
Po roce l948 to však už nebylo možné. Přesto se
o styk s ním pokoušeli bývalí přátelé jako V. Nezval, ministři kultury i mnozí intelektuálové, ktestrana 12

ří ale už sloužili novému režimu. F. Rybka se stal
v Americe významným violoncellistou a stále
provozoval i praxi varhaníka. Často zajížděl do
Evropy, do Prahy, ale především do Babic. I třetí
generace Rybkovy rodiny se objevuje příležitostně
v Babicích.
Fotografování ve slováckém kroji patří k častým rituálům v domě u Hanáků. Již zmiňovaný
syn Boris je výborným muzikantem, (klavír, lesní
roh), další syn Jakub je kardiochirurg, dcera Marie
středoškolská profesorka. Rodina Rybkova se po
těžkých začátcích dokázala prosadit i v Americe.
František Rybka, chlapec z obyčejných vesnických poměrů, se díky talentu, píli a houževnatosti
stal uznávaným hudebníkem nejen v Americe. Těšil se velké vážnosti mezi významnými osobnostmi
kultury, politiky a veřejného života první poloviny
dvacátého století. Přestože se stal světoobčanem
a pohyboval se po celé Americe a Evropě, nikdy
nezapomněl na svůj původ, na svůj rodný kraj
a především na svoji širší rodinu. Proto je vzpomínka na tohoto babického rodáka o to cennější.
Jiří Severin, Slovácké muzeum

zprava- Bohuslav Martinů, Boh. Rybka,
Frant. Rybka, Jakub Rybka
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MARIANKA HRDINOVÁ

Primáška hned dvou cimbálových muzik, sólová zpěvačka lidových písní, tanečnice – to je milá
čtrnáctiletá dívka Marianka Hrdinová.
Současná studentka otrokovického gymnázia
měla na sobě poprvé kroj ve svých deseti měsících na babických hodech a od té doby jej obléká
každoročně nejen při této příležitosti, ale i na hodech v Topolné i Jankovicích a samozřejmě při
všech folklórních akcích, kterých se zúčastňuje.
A jak sama říká: „Kroj je prakticky můj civil, aspoň jednou týdně v něm někde vystupuji a doma
jich mám opravdu hodně.“
Marianka pochází z rodiny plné zpěváků
a tanečníků, kteří mají slovácké písničky „v krvi“
a lásku k nim hluboko ve svých duších. Topolský
dědeček Jaroslav Hrdina byl členem Hradišťanu
a také rodiče Marianky tancovali v tomto souboru. Dědeček byl prvním, který nasměroval MaPodzim/2006

rianku ke zpěvu a stále je jejím učitelem dalších
a dalších slováckých písniček.
K Mariance patří neodmyslitelně i housle, na
které se začala učit hrát od druhé třídy v Základní
umělecké škole v Uherském Hradišti. V současné době navštěvuje v „lidušce“ i hodiny sólového
zpěvu u paní učitelky Grabcové. Marianka také
prošla několika folklórními soubory. Začínala
v Lúčce, pak byla ve spytihněvské Rosence, následovala Kalinka, kterou navštěvuje stále. V sedmé
třídě začala hrát s cimbálovou muzikou Merinek
v Kunovicích, další rok přešla na ZUŠ Napajedla
a začala chodit do cimbálovky Maková. V obou
dvou je primáškou a pravidelně se s nimi účastní folklórních festivalů (Strážnice, Liptál, Kunovské léto, ale i v Maďarsku a na Slovensku). Navíc
hraje s kunovickou cimbálovou muzikou Hora.
Mezi dosavadní úspěchy Marianky patří například vítězství v nejstarší kategorii (6. až 9. třídy
ZŠ) loňského kola oblastní soutěže dětí v interpretaci lidových písní Zazpívej, slavíčku 2005, pořádané každoročně v Uherském Hradišti a v loni se
také umístila na prvním místě v pěvecké soutěži
Superstar Základní školy Babice. Hlas Marianky
můžeme slyšet i na CD Hradišťanu „Hrajeme si
u maminky“, které bylo vydáno minulý prosinec.
Také s cimbálovou muzikou Maková nahrála CD
pod názvem „Vánoce, Vánoce, skoro-li budete.“
Přestože zpěv a hra na housle jsou Mariančinými velkými láskami, chce si je v budoucnu nechat jen jako své koníčky. Po ukončení gymnázia
by ráda studovala stomatologii. A její další přání?
„Chtěla bych mít někdy vlastní cimbálovou muziku,“ říká a ještě dodává: „a také jít v Babicích
za stárku.“
Mariance přejeme vyplnění všech těch malých
i velkých plánů a my se budeme těšit až nám v Babicích někdy zase zahraje nebo zazpívá, třeba tu
její nejoblíbenější „Slavíček zpívá“.
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OÚ informuje
INVESTIČNÍ AKCE
• Mateřská škola: - stavebními úpravami
prošla také tato budova, která se dočkala výměny oken, parapetů, nových žaluzií a celá školka
byla nově vymalována. Výše oprav byla v celkové
hodnotě cca 700 000,-Kč. Výměnu provedla firma
Vokno Skaštice. Oprava fasády je naplánovaná na
příští rok.

• Dům s upravitelnými chráněnými byty:
v polovině měsíce června byly zahájeny výkopové práce. Zpočátku stavba postupovala pomalým
tempem, protože práce provádí firma, která pracovala i na opravě školy. V dnešních dnech už je
možné sledovat, jak stavba rychle roste a nabývá
konkrétní podoby. Hotová by měla být v červenci
2007.
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• Třeskovice: byla dokončena a zkolaudována
technická infrastruktura v hodnotě 3 378 000,-Kč a
stavebníci tak mohli zahájit první stavební práce.

• Cyklostezka po hrázi Baťova kanálu: v
červenci jsme se dočkali otevření přístaviště, pan
Hampala zahájil výstavbu odpočívárny pro cyklisty
a tak cyklostezka jen dotvoří tuto oblast. Věříme, že
nejen přespolním, ale také místním poslouží zmiňované stavby k oddychu a relaxaci. Cyklostezka
by měla být dokončena v měsíci listopadu 2006.
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OBEC UPOZORŇUJE
Řád veřejného pohřebiště - v letošním roce
vešel v platnost nový řád pohřebiště a nový ceník
za služby s tím spojené. Občané budou postupně dostávat k podpisu nové nájemní smlouvy na
pronájem hrobových míst. Všichni nájemci hrobových míst tak postupně obdrží nové smlouvy.
Tímto chceme také občany upozornit, že veškeré
práce (obnova pomníků, rámů) případně uložení či vyzvednutí ostatků jsou povinni předem
hlásit správci pohřebiště = obci Babice (není
tedy možné např. provést výkop hrobu bez souhlasu správce pohřebiště). Informace získáte na
tel: 572 585 061 u p. M. Šuranské.
Sběr nebezpečných odpadů (rozpouštědla, kyseliny, žárovky, baterie, televizory) proběhne 11. 10.
2006 od 18:00 do 19:00 hod ve sběrném dvoře

Pytle na svozový sběr plastů jsou k zakoupení
na OÚ nebo v prodejně U Kopřivů na nákupním
středisku. Cena za kus – 10,-Kč. Svoz probíhá
každé první úterý v měsíci tj. 3. 10., 7. 11., 5. 12.
Odvoz komunálního odpadu - 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.
Stolní týdenní kalendář s fotografiemi obce
na rok 2007 je k zakoupení na OÚ a u Kopřivů,
cena 70,-Kč.

Parkování na komunikacích
Před nadcházejícím zimním obdobím upozorňujeme občany, na nevhodnost parkování na místních
komunikacích, které znesnadňuje a značně komplikuje údržbu a to nejen v zimních měsících. Vymlouvat se na nedostatek místa neobstojí – jak dokládají tyto dva obrázky...

...druhé dva obrázky - takto ne!!!

Podzim/2006
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Svaz zahrádkářů připravuje podzimní výstavku a Obec Babice výstavku betlémů.
Žádáme naše občany, aby obohatili tyto výstavky svými výpěstky a betlémy a odevzdali je na OÚ
paní Šuranské nebo paní Chodúrové v knihovně.
- 10. listopadu 2006 od 16.00 - 18.00 hod. sběr vzorků plodů podzimu – přísálí KD
- 12. listopadu od 12.30 – 13.00 hod. pečené, vařené a jinak upravené pochutiny z plodů podzimu
na ochutnávku (recepty přineste do knihovny do 9. listopadu)
- 27. listopadu od 8.00 – 17.00 hod. betlémy různých provedení (dřevěné, papírové a jiné vlastní
výroby nebo i koupené)
- 28. listopadu od 8.00 – 13.00 hod. betlémy různých provedení
Za pomoc velmi děkují pořadatelé.

Spolky
FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
OVEČKA
Také letos paní Černušková pro děti a jejich rodiče
z farního společenství Ovečka zorganizovala týdenní
prázdninový pobyt. Tentokrát se jelo do Beskyd – do
blízkosti obce Čeladná. I když počasí občas vyrukovalo s deštěm, podařilo se nám podniknout řadu pěkných výletů – na Ondřejník, Skalku či na Radegast.
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Ale také jsme užili spoustu legrace při různých hrách
a soutěžích. Veliké poděkování patří paním kuchařkám - paní Otilii Čevelové a paní Marii Čevelové,
které za své kuchařské umění obdržely diplom a neutuchající potlesk všech strávníků. Jako rodič ovšem
oceňuji nejvíce to, že se tak věkově rozdílná skupina
– od budoucího prvňáčka až po nastávajícího vysokoškoláka, dokázala sžít. Přála bych každému, aby
svou dovolenou prožíval v takové pohodě.
spokojená maminka
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Kalinka -Soustředění ve Velkých Karlovicích
Dne 3. srpna jsme konečně vyjeli. Cesta z Babic
do Velkých Karlovic trvala asi 2 hodiny. Nálada
byla výborná, jen počasí nám nepřálo. Pršelo. Po
ubytování a prozkoumání pokoje svého i ostatních kamarádů, jsme se sešli v klubovně, kde jsme
se seznámili s programem na další dny.
Vydali jsme se na „cestu kolem světa“ rozděleni do 3 skupin - žluté, zelené a červené - jsme
v pátek „vyrazili“ do Ameriky. Čekal nás karneval v Riu – ve vlastnoručně zhotovených maskách,
pak jsme vyráběli indiánský totem a nechybělo
ani válečné malování.
Po večeři - (výborné kynuté meruňkové knedlíky) jsme hledali ukryté indiánské poklady. Protože už padla černočerná tma, byla v některých
z nás jen malá dušička. Sobotní dopoledne jsme
protančili a prozpívali. Odpoledne na nás čekala
Afrika – cestou jsme narazili na ostrov lidojedů.
Abychom vyvázli se zdravou kůží, plnili jsme různé úkoly a chystali jsme hostinu pro divochy.
Ani soustředění se neobešlo bez malého vystoupení. Na přání hotelového personálu jsme
zazpívali a zatančili. Podle potlesku jsme se jim
nejspíš líbili.
A už je tu zase večer. Při kytaře a houslích jsme
přezpívali hromadu lidových i jiných písniček.
Pak byl čas jít spát.
Ráno následovalo balení a úklid pokojů. Po
rozloučení s personálem a slibu, že za rok přijedeme zase, jsme se trošku smutní vydali na cestu
domů. Už teď se těšíme na příští prázdniny.
Gabča, Katka, Eva

I my jsme byly na soustředění ve Velkých Karlovicích. Můžeme Vám říci, že to s vašimi dětmi
bylo perfektní. Nejen, že se aktivně zúčastnily všech
„nesmyslných“ aktivit, které jsme pro ně s měsíčním předstihem vymýšlely, ale našly také dost síly si
ještě večer zazpívat a zatancovat. Těšíme se na další ročník „kalinkovského řádění“ a doufáme, že se
s dětmi opět sejdeme v tak hojném počtu.
Barča, Marťa, Evča -vedoucí

Kalinka - plánované akce pro rok 2006/2007
Datum akce
9. září 2006
7. říjen 2006
15. říjen 2006
listopad
16. prosinec 2006
březen
duben
duben
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Název akce
Vinobraní
Hody
Hody
Důchodci
Vánoční jarmark
Babický slavíček
Zazpívej slavíčku
Velikonoční jarmark

Místo konání
Poznámka
Uh. Hradiště
Vybraní
Spytihněv
Vybraní
Babice
Dobrovolné
Kudlovice
Vybraní
Babice
Všichni
Babice
Dobrovolné
Uh. Hradiště
Dobrovolné
Babice
Všichni
Další akce a termíny upřesníme v průběhu roku
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SCRABBLE - Jaromír Nohavica v Babicích
Žádný strach, koncert jste neprošvihli a lístky neshánějte. Ale kdo se v sobotu 9. září zatoulal k obecnímu úřadu, možná s překvapením opravdu oblíbeného
písničkáře mohl vidět. Přijel bez kytary a heligonky,
ale s manželkou a odhodláním uhrát nějaké kvalifikační body do mistrovství republiky ve scrabblu. Po
devíti hodinách bojů nad stoly s hracími deskami
a sadami písmenek odjížděl trošku zklamaně. Loni
byl sedmnáctý, letos o něco horší. Přesto prohlásil:
„Byl to turnaj snů“. Pravda, trocha ironie byla z jeho
hlasu cítit, ale v Babicích se – nejen jemu – líbí. Sál je
pro scrabble jako stvořený, 65 hráčů se tam pohodlně
vešlo a tak pěkné přilehlé prostory včetně venkovního
posezení nemají snad nikde, kde se letos kvalifikace
hraje.
A co domácí Žudro ? Sklízeli jsme pochvaly za organizaci a někteří Pražáci se už přihlásili na příští rok.
Za stoly už to tak slavné nebylo. Nováčci se otrkávali a
nějaký ten skalp získal každý. My zkušenější jsme sice
skončili před Nohavicou, ale máme určitě na víc. Snad
až z nás odpadne ta organizátorská nervozita, to bude
lepší a příště ohlásíme nějaký výraznější úspěch. Ceny
a dárkové balíčky, které laskavě poskytla firma Hamé,
putovaly ponejvíce do Prahy. Martin Kuča, první hráč
českého žebříčku, skončil stejně jako loni druhý, porazila ho česká dvojka, Pavel Podbrdský. Loňský vítěz
Petr Landa byl třetí.
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Brzy nastanou dlouhé zimní večery a sentimentální seriály našich televizí nejsou příliš lákavou nabídkou. Zkuste si zahrát scrabble a jestli vás to aspoň
trochu chytne, není třeba se příliš dlouho odhodlávat k tomu, abyste to některý čtvrtek zkusili s námi.
Chce to jen slova skládat tak, aby se násobila bodová
hodnota písmen. Mohou vám pak vyjít takové skvosty, jako na našem turnaji – obdařený za 96, slinivce
za 122 a mixován dokonce za 140 bodů ! Není ta čeština zajímavá a hezká?
Malá zkouška : J. Nohavica sestavil své nejlepší slovo za 105 bodů z těchto písmen : RŠSÁKMO. Zvládnete to taky?
Kontakt : Pavel Palička , 572 585 128,
palickap@email.cz
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Z historie
JSOU JEŠTĚ MEZI VÁMI PAMĚTNÍCI...
V minulém čísle jsme zveřejnili tyto fotografie.

Ještě jednou vyslovujeme poděkování těm,
kteří si našli čas a tyto informace nám předali.
Fotografie i získané informace budou také uloženy v archivu Slováckého muzea.
Dnes Vám předkládáme další fotografie. Najde se někdo, kdo si vzpomene, s kým se tehdy
občané Babic navždy loučili? A co vy, mladší generace, poznáváte tuto ulici?
Informace je možné předat na obecním úřadě.

Díky Vám, čtenářům, se podařilo získat ještě
další obrázek a také zjistit, že na fotce je rodina Navrátilových, kteří bydleli v č. p. 272 (dnes
Čevelovi). Druhá fotografie pochází z roku 1897
a byla pořízena před odjezdem rodiny do Ameriky. Z fotografie je také patrné, jak v této době
vypadal babický kroj, což je teď – v době před
hodama zvlášť aktuální. Hlavně vy, děvčata, která půjdete v kroji, dobře se podívejte, jaká byla
původní délka sukní....

Podzim/2006
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KŘÍŽ U HORNÍČKOVÉHO
V letošním roce se obci podařilo získat dotaci
z Krajského úřadu, odboru kultury a památkové péče
na opravu našeho nejstaršího kříže ( z r. 1762) ve výši
50 000,-Kč. Opravu provádí Ing. Habáň z Huštěnovic a celkové náklady na opravu činí 86 349,-Kč. Při
demontáži kříže byly v jeho těle objeveny 4 mince
z doby Marie Terezie. Jedná se o krejcar Marie Terezie
z roku 1760, greschl Marie Terezie z roku 1760, půl
krejcar Františka I. Lotrinského, manžela Marie Terezie ( půl krejcary se razily do roku 1759) a krejcar
Marie Terezie z roku 1759. Mince byly pokryté silnou
vrstvou tzv. divoké patiny, která na povrchu mincí vytvořila nevzhledné strupovité útvary. Proto byly mince předány k odbornému ošetření do Slováckého muzea. Zde byla provedena fotodokumentace, následné
čištění – odstranění korozních nánosů, louhování
v destilované vodě, napuštění konzervačním roztokem akrylátové pryskyřice, povoskování.

Všechny občany již teď zveme na
slavnostní svěcení kříže
dne 15. 10. 2006 v 15 : 00 hod.

SV. JOSEFEK
V minulém čísle Babického zpravodaje jsme vás
žádali o vyjádření k návrhu případného přemístění
sochy sv. Josefa. Tady jsou odpovědi několika našich
čtenářů:
• Pokud by se uskutečnil plán vybudovat cyklostezku vedoucí kolem sklepů do Žlebů, nevadilo by mně, kdyby tato socha byla přemístěna blíže
k této cyklostezce. Ale jinak by to byly zbytečně vynaložené náklady a raději by se mohla provést úprava stávající plochy kolem sv. Josefka. - HM
• Já bych si přemístění „Josefka“ nepřála. Pro
mě je toto místo místem posvátným, historickým
a taková místa se měnit nemají. Navíc, když se řekne třeba „pole jsme mívali za sv. Josefkem, byli jsme
u sv. Josefka, to se chodívalo kolem sv. Josefka….“,
strana 20

většina Babičáků ví o čem je řeč. Takže i z tohoto důvodu bych sochu nechala tam kde je. - LN
• Víte, já ani pořádně nevím, kde ta socha stojí,
takže by mně bylo jaksi jedno, zda by se „přiblížila“ k
Babicím. Možná by ji pak více lidí navštívilo. I když
díky článku ve zpravodaji se k ní vydám i teď. – Názor
jedné mladší čtenářky
• Já si docela myslím, že by měla zůstat na původním stanovišti a to z jednoho důvodu. Kolem obce
není moc míst kam se člověk může vydat na delší procházku, takže proč vše přibližovat blíže lidem. Ať si
oni udělají nějaký ten krok navíc, či vícekrát šlápnou
do pedálů a objeví další poetické místo. Ale já jsem
turistka, takže beru to z mého pohledu.
pokračování na str. 21
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pokračování ze str. 20

• Myslím si, že nejlepším místem pro tuto sochu
by bylo její umístění u chodníku vedoucího ke hřbitovu. Nejenom že by ji vidělo nejvíce lidí, ale podle mě
sem jaksi patří. - TD
• Určitě jsem pro přemístění sochy sv. Josefka
z původního místa, které je podle mě kvůli blízkému
hnojišti zcela nedůstojné.
• Přemístění sochy uvítám. Ostatně nebyla by to
první přemístěná památka – vzpomínám si, že kříž,
který stojí u Kudlovic stával dříve nad sklepama. Nebo
kříž před hřbitovem býval na Dolních Ceronech.
V obou případech získaly kříže mnohem důstojnější
místo a mnozí už si ani nevzpomeneme, že stávaly
jinde. A Josefek stojící u hnojiště asi nikdy důstojně
vypadat nebude – já jsem pro. M
Díky za názory a odpovědi. Ale kromě nich jsme
si popovídali s několika pamětníky (staršími i mladšími) a ještě se s vámi chceme podělit o vzpomínky
vážící se nejen k soše svatého Josefka.
Pro většinu z nich je socha svatého Josefa a její okolí
místem památečním. Dříve byla cesta vedoucí kolem
něj hodně frekventovaná. Pravidelně tudy chodívali
například kudlovští na mši do kostela ve Spytihněvi.
Tetičky chodívaly v neděli na „první“ mši, která začínala v 8,00 hodin, aby pak stihly navařit oběd, muži šli
na mši „desátou“, neboli „velkou“. U Josefka se zastavil
každý z nich, aby poklekl, pomodlil se otčenáš, nebo
jen tak pokřižoval a chvíli porozjímal. Také to bývalo
místo pravidelného zastavení procesí, které chodívalo
ze Spytihněvi do velehradskou pouť. Úcta k této soše
bývala vždycky. Když se šlo pracovat na pole poblíž
Josefka, vzala se a položila se sem kytička, takže socha byla vždycky ozdobena.Také zde bylo příjemné
posedět a spočinout na chvíli během polních prací.
Pěkně se sedělo ve stínu lip, stojících v její blízkosti
a jak dovedl osvěžit chladivý kamenný podstavec so-

chy v tom letním parnu! Milým byl i pohled do okolí,
kdy na jedné straně člověk se díval do širé roviny a na
straně druhé se už začínala krajina vlnit a zvedat a bylo
možno tušit lesy v dáli. A pak bylo možné pozorovat
i provoz v úvozech (nebo také se říkávalo vývozech),
které už jsou jen ve vzpomínkách těch starších. Jeden
z nich byl před sklepama, druhý vedl kolem sv. Josefka
směrem na Halenkovice. Úvozy, které si příroda sama
vytvořila, bývaly pro lidi takovými zkratkami, které
umožňovaly jet přímo a vyhnout se cestě po kopcích.
Byly to hluboké cesty „provrtávající“ kopec. A protože byly opravdu úzké, vždycky museli doprovázet
koňské povozy jedoucí úvozem „navigátoři“. Ti šli po
cestě vedoucí po vrchu úvozu a sledovali, zda nejede
povoz do protisměru. Úvozy bývaly také strategickým
místem pro kluky, protože se v nich dobře schovávalo
a navíc byly obrosteny ostružiním, maliním a dalším
a dalším křovím, a to byl teprve „klučičí ráj“.
I když se krajina kolem sochy sv. Josefa hodně
změnila od dob vzpomínek námi oslovených občanů,
přesto má stále své kouzlo a vy si tam můžete zajet
pokochat se pohledem na Babice z trochu jiného úhlu
a podívat se na sv. Josefka, jehož socha vyčnívá za
dozrávajícími trsy černočerných trsů bezinek oproti
podzimní obloze.

Aktivity Oblastní charity Uherské Hradiště
Oblastní charita Uh. Hradiště nabízí služby ve 48 obcích
a městech uherskohradišťského děkanátu, vaše obec patří
mezi ně.
Oblastní charita Uh. Hradiště poskytuje služby
prostřednictvím těchto středisek:
Agentura podporovaného zaměstnávání
Tel: 571 891 204,
Podzim/2006

E-mail: apz.uhradiste@caritas.cz/
Agentura zahájila svoji činnost v prosinci 2005. V rámci
Zl. kraje se spolupodílí na realizaci projektu „Jdeme
do práce“. Zaměřuje se na pomoc lidem s výraznějším
zdravotnímpostižením(fyzickým,psychickým,mentálním
či kombinovaným) nebo lidem soc. vyloučeným, a to
formou individuelní odborné podpory při vyhledávání
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a udržení si placeného zaměstnání.
Azylový dům sv. Vincence /
Tel: 572 542 988, E-mail: azyluhsv@tiscali.cz/
Azylový dům poskytuje své služby již pátým rokem.
Slouží pro soc. práci s dospělými muži bez přístřeší. Nabízí
péči jejíž nedílnou součástí je zabezpečení základních
životních podmínek. Sociální program azylového domu
se dělí do tří činností: soc. práce, pomoc při řešení otázek
týkajících se zaměstnání, vzdělávací činnost. V minulém
roce využilo jeho služeb 235 uživatelů.
Denní centrum sv. Ludmily
Tel: 572 540 592, E-mail: stacionar.hradiste@caritas.cz/
Provozuje svoji činnost již 8. rokem. Je určeno osobám
s mentálním a kombinovaným postižením od 18. let,
jejichž soběstačnost je natolik snížena, že nemohou být
zařazeni do pravidelného pracovního procesu. Hlavní
důraz je kladen na smysluplné využití volného času
prostřednictvím různých terapií – pracovní, hudební,
rehabilitační cvičení a další. V minulém roce užívalo
služeb Denního centra 13 osob.
Dobrovolnické centrum
/Tel: 572 540 592, 602 381 789,
E-mail: dc.uhradiste@caritas.cz/
Vzniklo v roce 2006 na základě potřeb koordinace
dobrovolníků a práce s nimi. Mezi programy mimo jiné
patří dobrovolnický program pro nezaměstnané a program
„Pět P“ pro děti školního věku, jež spočívá v pozitivním
trávení volného času dítěte s dospělým kamarádem.
Mezi služby poskytované dobrovolníkům patří odborné
vedení dobrovolníků, průběžné školení se zaměřením na
osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti, odborné
semináře, víkendová soustředění, konzultace činnosti
s daným odborníkem aj.
Domácí pečovatelská služba /Tel: 572 552 835,
E-mail: kdp.uhradiste@caritas.cz/
Byla založena v roce 1993. Jejím cílem je poskytnutí
takové péče, která uživatelům umožňuje zůstat co nejdéle
v přirozeném domácím prostředí. Mezi pečovatelské
služby se např. řadí: rozvoz obědů s roznáškou do
domovů klientů, nákupy, úklidy běžné a velké, dohled
nad klientem, doprovod do zdrav. zařízení, praní a žehlení
prádla na středisku, dopravní služby a pedikúry, které
se provádí v domácnostech, na střediscích a v domech
s pečovatelskou službou. Všechny výše uvedené služby
si klient hradí sám na základě sazebníku pečovatelských
úkonů MPSV podle vyhlášky č. 72/2001.
Domácí zdravotní péče /Tel: 572 555 784,
E-mail: sestry.uhradiste@caritas.cz/
Domácí zdravotní péče byla založena v roce 1993. Jejím
cílem je poskytnutí takové zdravotní péče, která umožní
uživatelům, zůstat co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí. Ošetřovatelské služby poskytují zdravotní sestry
s požadovanou praxí a s absolvováním speciálních kurzů.
Odborná zdravotní péče poskytuje tyto služby: aplikaci
injekcí a inzulínu, odběr biologického materiálu, převazy
vředů a pooperačních ran, ošetřování stomií a dekubitů,
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pohybovou edukaci, nácvik sebeobsluhy, sledování
fyziologických funkcí, ošetřování permanentních katetrů
a další výkony dle ordinace lékaře. Domácí pečovatelská
služba i domácí zdravotní péče poskytuje své služby 24
hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků.
Počet obcí navštívených v roce 2005
48
Počet klientů
516
Počet pečovaných
351
Počet ošetřovaných
240
Pedikúry u 213 klientů
693x
Rozvoz obědů u 138 klientů
21 399x
Domácí hospic /Tel: 572 550 136, 606 641 980,
E-mail: hospic.uhradiste@caritas.cz/
Je určen lidem s nevyléčitelným onemocněním, lidem
umírajícím v domácím prostředí. Zaručuje, že nemocný
nebude trpět nesnesitelnými bolestmi, bude vždy
respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích
života nezůstane osamocen. Odborný tým Domácího
hospice /lékař, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální
pracovník, psycholog, kněz/ přijíždějí do domácností
pacientů a za přispění rodiny uspokojují biologické,
psychologické, sociální a duchovní potřeby. Návštěvy 24
hodin denně, poradenství, půjčování pomůcek, podpora
a pomoc pečující rodině. Zdravotní péče je hrazena
zdravotní pojišťovnou, pečovatelské úkony si hradí
pacient, poradenství je poskytováno bezplatně.
Domov pokojného stáří Boršice /Tel: 572 501 130,
E-mail: domov.uhradiste@caritas.cz/
Domov pokojného stáří postavila obec Boršice v letech
2004-2005 a Oblastní charita UH jej začala provozovat
od 1.12. 2005. Domov pokojného stáří má statut domova
důchodců a poskytuje komplexní péči. Zařízení je určeno
pro trvalý, přechodný a denní pobyt seniorů a nemocných
osob z uherskohradišťského regionu, kteří nejsou schopni
si obstarávat své životní potřeby ve vlastním prostředí.
Pro trvalý pobyt je k dispozici 31 lůžek, z toho 19
jednolůžkových pokojů a 6 dvoulůžkových pokojů. Pro
přechodný pobyt disponuje kapacitou 4 lůžek. Péče je
poskytována po celý rok 24 hodin denně, včetně sobot a
nedělí a svátků.
Chráněná dílna /Tel: 572 556 255, 602 520 569,
E-mail: dilny.uhradiste@caritas.cz/
Chráněná dílna provozuje svoji činnost od roku
1995. Poskytuje své služby zdravotně postiženým lidem,
držitelům průkazů TP, ZPS, ZTP/P. Zaměstnává uživatele
v šicí a košíkářské dílně, zajišťuje odbyt jejich výrobků a
provozuje obchodní činnost. Chráněná dílna zaměstnala
v minulém roce 13 lidí.
Výrobky Chráněné dílny si můžete prohlédnout i
objednat na www.uhradiste.caritas.cz/dilny
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež TULiP
Tel: 572 550 008,
E-mail: tulip.uhradiste@caritas.cz/
NZDM TULiP poskytuje sociální služby svým
uživatelům již desátým rokem. Středisko slouží zejména
tzv. neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se ocitli
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v nepříznivé životní situaci, mají problémy ve svém
sociálním prostředí a nevyhledávají standardní formy
péče a odborné pomoci. Posláním zařízení je usilovat
o pozitivní změny v životním způsobu dětí a mládeže,
poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu tak,
aby se předcházelo jejich sociálnímu vyloučení. Snaží se
zlepšovat kvalitu jejich života tím, že nabízí doprovázení
v problematickém životním období. Cílová skupina
uživatelů se pohybuje ve věku od 12-20 let. V roce 2005
bylo provedeno celkem 3974 kontaktů, přičemž se eviduje
149 stálých uživatelů a v rámci poradenství se zaznamenalo
12 krizových intervencí.
Občanská poradna /Tel: 572 540 723, 606 453 502,
E-mail: poradna.uhradiste@caritas.cz/
Zahájila činnost v roce 2005. V květnu 2006 byla
poradna přijata jako řádný člen do Asociace občanských
poraden. Nabízí bezplatné, diskrétní, nestranné a nezávislé
poradenství v obtížných životních situacích zejména
v oblastech soc. zabezpečení, pracovněprávních vztahů,
bydlení, rodiny, mezilidských vztahů, majetkoprávních
vztahů, atd. Na poradnu se může obrátit každý člověk
s jakýmkoli problémem a prostřednictvím poradce je
mu poskytnuta informace, rada, aktivní pomoc, asistence
nebo je odkázán na odpovídající službu.
Přeprava osob na invalidních vozících PONIV
Tel: 572 552 331, 606 642 407,
E-mail: poniv.uhradiste@caritas.cz/
Je jedním z nově vzniklých středisek charity. Jeho úkolem
je zajistit přepravu osob s těžkým fyzickým postižením,
dále usiluje o to, aby se tyto osoby mohly samy rozhodnout
o místě zaměstnání, zvolit si svého lékaře, navštěvovat
kulturní akce a věnovat se svým zájmům bez omezení, která
způsobuje nedostupnost běžných dopravních prostředků,
bez nutnosti volit trasu s ohledem na své síly, dojezd vozíků
či počasí. Služba je určena pro zdravotně postižené občany
držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P, zejména pak osoby
užívající ortopedické vozíky (mechanické i elektrické),
ale i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Přeprava
je prováděna na základě telefonické objednávky žadatele
a pořadí přepravy je uskutečňováno dle řazení objednávek
a naléhavosti přepravy.
Sociální poradna s azylovým bydlením
Tel: 572 501 563,
E-mail: spab.uhradiste@caritas.cz/
Sociální poradna s azylovým bydlením začala fungovat
od července 2005. Poskytuje pomoc jednotlivcům, párům
a rodinám s dětmi, jež se nachází v obtížné životní situaci
většinou spojené se ztrátou bydlení. Mezi poskytované
služby patří dočasné ubytování ve dvoulůžkovývh pokojích,
sociální poradenství, nácvik a trénink dovedností, pomoc
při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy. Za první čtvrtletí
roku 2006 využilo pobytových služeb tohoto zařízení
24 osob, bylo provedeno 750 kontaktů a poskytnuto
179 intervencí, 37 uživatelů se zúčastnilo programů
pracovní terapie, 10 uživatelů PC kurzu a 1 uživatel prošel
motivačním kurzem.
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Středisko humanitární pomoci /Tel: 572 555 783,
E-mail: uhradiste@caritas.cz/
Středisko humanitární pomoci vznikalo postupně
od r. 1991. Druh poskytované pomoci je rozdělen do 6
sekcí: - humanitární sklad, přímá pomoc lidem v nouzi,
terénní soc. pomoc při odstraňování následků živelných,
pohrom, organizování zahraniční humanitární pomoci,
organizování sbírek a rozdělování jejich výtěžků,
organizování dobrovolnické činnosti v rámci obcí
farnosti
Humanitární sklad šatstva - Funguje od r. 1991. Je
určen jako pomoc soc. slabým občanům našeho regionu,
početným rodinám, lidem, které postihla živelná pohroma
a také lidem na okraji společnosti. Sklad přijímá čisté
a nepoškozené oděvy, dětské oblečení, výbavičky pro
kojence a batolata, lůžkoviny a záclony, prací a čistící
prostředky, hygienické potřeby pro muže a ženy a nádobí.
Má sídlo v Uherském Hradišti, na ul. Rostislavově č. 488 a
je otevřen pro příjem a výdej šatstva a hygienických potřeb
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hod.
Tříkrálová sbírka - Tříkrálové skupiny dobrovolníků
navštěvují domácnosti, přinášejí jim radost a požehnání
od biskupů a arcibiskupů. V roce 2005 koledovalo
1 100 dobrovolníků ve 284 skupinách ve 45 obcích.
Naši spoluobčané darovali do pokladniček a zaslali na
účet sbírkového konta finanční obnos ve výši 1.802.017
Kč. Finanční částka získaná koledováním je rozdělena
potřebným lidem dle stanoveného klíče České katolické
charity. V našem regionu byla sbírka rozdělena na tyto
účely: podporu Chráněné dílny, přímou pomoc občanům
v nouzi, podporu činnosti Střediska humanitární pomoci,
vybavení Domova pokojného stáří Boršice, pomoc české
menšině v Rumunsku – Eibenthal, pomoc při živelné
pohromě v Indii– Tsunami.

KOUPELNOVÉ STUDIO
H A B E R L – spol. s. r. o.
BABICE 424
Nabízí:
obklady a dlažby RAKO
koupelnový nábytek, vany
umyvadla, WC, baterie
koupelnové doplňky
lepidla, lišty, silikon,
mramorové a žulové desky
návrhy na PC
Kontakt:
Babice 424 na konci směr Huštěnovice
tel/fax: 572 585 454
mobil: 724 294 970
e-mail: haberl@volny.cz
www.koupelny.cz
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STALO SE...

8. července 2006 – „Babické pískoviště“ – turnaj v plážovém volejbalu a volba „Miss Bábovka“

4. srpna 2006 - Setkání zastupitelů, členů výborů, komisí, spolků a zaměstnanců obce
12. srpna 2006 – Rybářský večer

9. září 2006 - Slováckých Slavnosti vína v Uherském Hradišti
se zúčastnila i naše obec

12. srpna 2006 – Tenisový turnaj čtyřhra mužů
16. července 2006 – Slavnostní
otevření přístaviště na Baťově
kanálu - všichni, kteří tento den
přišli zažili jistě příjemné dopoledne a to přesto, že foukal silný
vítr. Slavnosti se zúčastnili také
čestní hosté – náměstek hejtmana pan Jurčík, starostové Huštěnovic, Napajedel, Spytihněvi či
Kostelan. Návštěvníci měli možnost shlédnout vystoupení dívčí
skupiny aerobiku Babéry
15. července a 26. srpna 2006 Myslivecký večer s tombolou

11. září 2006 – zahájení školního
roku 2006/2007

14. - 21. srpna 2006 - se Mezinárodního folklorního festivalu
„Integracje 2006“ v Poznani –
Polsko zúčastnila torza souborů Kalina, Cifra, Harafica pod
společným názvem Cifra. Vedoucí zájezdu - Kateřina Polášková. Festivalu se také účastnily
soubory z Mexika, Rumunska,
Mallorky, Indie a Polska.

16. září 2006 - Tenisový
turnaj ve dvouhře mužů
seniorů
1 místo: Karel TAFT
2 místo: Miroslav KOUKAL
3 místo: Karel NESTROJ
4 místo: Olin BELANT
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