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28. 3. 2018 Den učitelů
Paní starostka navštívila učitele a učitelky základní a mateřské školy a popřála jim
ke svátku učitelů.

29. – 31. 3. 2018 Hrkání
Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty se ze
všech částí obce ozývalo hrkání hrkačů a trakačů. Místní hoši tak stále udržují tuto tradici,
která k Velikonocům neodmyslitelně patří.

12. 4. 2018 Beseda s důchodci
Společenská komise pozvala seniory na čtvrteční odpoledne do kulturního domu na besedu. Nejprve vystoupily děti z MŠ, potom přišla
zatančit nejen orientální tance skupina LENA

z Uherského Hradiště. K poslechu i tanci hrálo
hudební duo DUHA známé a oblíbené písně.
Mezi seniory přišla i paní starostka, aby je seznámila s plány obce do budoucna a také s tím,
co se v nedávné době podařilo zrealizovat.
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Obecní úřad

Vážení spoluobčané.
Jsou to téměř čtyři roky, co
jsem ve volbách dostala důvěru vás, občanů a byla zvolena do
funkce starostky.
Nástup byl hektický, neboť v tu
dobu byla rozjetá velká investiční
akce Revitalizace středu obce. Za
pochodu jsem se učila, co vlastně
obnáší funkce starosty a jaká zodpovědnost leží na jeho bedrech.
A myslím, že téměř nikdo nemá
úplnou představu, co všechno spadá do kompetence starosty a jak
širokou problematiku musí řešit.
Měla jsem veliké štěstí, že jsem
štafetu přebírala od člověka, který
měl s vedením dlouholeté zkušenosti, které byl ochotný předat dál.
Volební období se chýlí ke konci a já se ohlížím za prací, která za
mnou zůstává. Z investičních akcí
je to tedy dokončená Revitalizace
středu obce, Přírodní zahrada Mateřské školy a dokončená výsadba aleje za školou. Rekonstrukcí
a modernizací prošly školní dílny,
opravený byl chodník na Záhumení. V kulturním domě proběhla
výměna podlahovin v 1. patře. Na
hřbitově byla provedena výměna
starých svítidel, bylo dokončeno osvětlení nové části hřbitova,
vybudovaná nová urnová místa
a v letošním roce provedena přeLéto/2018

kládka dlažby hlavní uličky od
Kudlovic. V ulici Nábřeží je nová
komunikace a chodník, na nové
místo byly vráceny pomníky obětem I. a II. světové války. Za finančního přispění obce byla provedena oprava kostela – odvlhčení
zdiva, oprava fasády, výměna hodin. Byla provedena oprava panelovky za Perutkovým. Další velkou
akcí byla oprava komunikace,
chodníku a veřejného osvětlení
na Zběhoch. To jsou akce, které
jsou dokončeny.
Ale je tu i celá řada těch, na
kterých se pracuje – přístavba
a rozšíření Mateřské školy, rozšíření stavebního obvodu v Třeskovicích, mostek přes Kudlovický
potok, úprava prostranství kolem I/55, přemístění autobusové
zastávky na Ceronech, přírodní
zahrada ZŠ. Tady mě mrzí, že je
velice obtížné sehnat dobré projektanty, kteří jsou zavaleni prací
a na zpracování projektu je nutno dlouho čekat.
Na velice vysoké úrovni se
také podařilo udržet společenský a kulturní život v obci. Ať už
jsou to akce s dlouholetou tradicí – hody, Krojový ples, ples SRPŠ,
Dětský karneval, vánoční jarmarky a koncerty. Ale podařilo se do
života uvést i řadu akcí nových
– Babické kulturní léto, Setkání
spolků, organizací, zastupitelů
a zaměstnanců obce, Koledování
či Novoroční setkání Na Mýtince,
setkání jubilantů.
Dosáhli jsme i dalších úspěchů
– v roce 2015 jsme se stali Vesnicí
roku Zlínského kraje, za podpory
obce byla vydaná reprezentativní
publikace 20. století v Babicích.
Za mnohé je také potřeba
poděkovat vám, občanům. Těm,
Babický zpravodaj

kteří se aktivně podílíte na životě
v obci – ať už návštěvou kulturních akcí, pomocí při nich či přímo jejich organizací. Těm, kteří
respektují nastavená pravidla
– dodržování obecně závazných
vyhlášek – hlavně těch o regulaci pálení rostlinného materiálu či
regulaci hlučnosti o víkendech
a svátcích nebo rušení nočního
klidu – třeba při akcích v areálu
U Střešně, patří poděkování. Děkuji i těm občanům, kteří se vzorně starají nejen o své nemovitosti, ale není jim zatěžko zamést či
v zimě odhrnout i kousek toho
obecního. Protože každá taková
maličkost přispívá k celkovému
vzhledu obce a tomu, jak se nám
tu společně žije.
A protože není všechno jen
v růžových barvách, postesknu
si i nad těmi méně ukázněnými.
Poslední dobou se zase objevuje nešvar parkování na místních
komunikacích. Ulice se tak stávají
špatně průjezdné a to nemluvím
o tom, že někdo klidně zaparkuje na chodníku. Dále jsou to volně pobíhající psi – některé můžu
nazvat přímo chronickými pobíhači. Není to ovšem vina jejich,
ale nezodpovědných majitelů.
Co si myslet o majiteli, kterému
pes utíká opakovaně a přesto
nesjedná nápravu ani po několikáté osobní domluvě? O uklízení
psích exkrementů ani nemluvě.
Někteří ignorují i to, že v obci již
řadu let třídíme odpad.
Přesto mě práce starostky těší
a byla bych ráda, kdybych v ní
mohla pokračovat i v dalším období a dokončit tak akce, které
jsem započala.
Mgr. Martina Horňáková,
starostka obce
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OÚ informuje
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek v naší obci podařilo vytřídit 88tun odpadu a obec
v lichý týden t. j. 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., tak zpětně získala částku 285 524,50Kč. I toto je jeden z důvodů, proč se v naší obci již několikátý rok
13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10.
nezvyšuje částka za svoz domovního odpadu.
Svoz plastů – první středa v měsíci. Termíny svozu
jsou: 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10. Pytle na plasty dostanete Sběrný dvůr je otevřený v měsících břevýměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potře- zen - říjen každou středu od 13 do 17hod.
ba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz a v lichou sobotu od 8 do 11hod.
začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze
Žádáme občany, aby důsledně dodržovali vyhlášku
pytle zcela naplněné.
o pálení suchého rostlinného materiálu – zejména
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve sběrném den a dobu pálení. V případě obzvláště suchého
dvoře 5. září 2018 v době od 15 do 17hod. (ode- počasí – jako v uplynulých dnech, pak doporuvzdat je možné např. oleje, tuky, barvy, léčiva, postři- čujeme nepálit vůbec, z důvodu možnosti vzniku
požáru.
ky, baterie, zářivky, tonery).
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
(plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří do
popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale přivezli
je přímo do sběrného dvora.

Pronájem kulturního domu pro soukromé akce na rok 2019 je možné objednávat až
od 2. 1. 2019.

V prodeji je kniha Dvacáté století v Babicích, cena
300Kč. Koupit ji můžete v kanceláři starostky nebo
v knihovně.
Dále je možné si zakoupit knihy Babičtí a Ceronští
Upozorňujeme, že je možné třídit také plechovky. vojáci I. světové války + Dodatek, Historie tělovýKontejner na tento odpad najdete ve dvoře nákup- chovy a pohlednice Babic.
ního střediska a ve sběrném dvoře.
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je 8. 10. 2018.
Že má smysl odpad třídit, ukazují výsledky, kdy se Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

Usnesení č. 21/2018
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 24. 5. 2018
Usnesení č. 1/21/2018
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, M. Maňásková a P. Obdržálek,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi P. Procházkovou a ověřovatele zápisu
P. Obdržálka a M. Maňáskovou.

Usnesení č. 3/21/2018
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2.

Usnesení č. 2/21/2018
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Usnesení č. 5/21/2018
ZO Babice schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to podílu id. 1/3 na pozemku
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Usnesení č. 4/21/2018
ZO Babice revokuje usnesení č. 10/20/2018
a č. 11/20/2018.
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p. č. 1325/18, hodnota v operativní evidenci
95,00Kč, v k. ú. Babice u Uherského Hradiště,
obec Babice z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Babice, včetně souhlasu obce
s podmínkami uvedenými v čl. IV. smlouvy
č. UZSVM/BUH/1921/2018-BUHM.
Usnesení č. 6/21/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovi-

té věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BUH/1921/2018 – BUHM s Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 7/21/2018
ZO Babice schvaluje Záměr obce prodat pozemky p. č. 977/1 o výměře 105 m2, p. č. 976/8
o výměře 138 m2 a p. č. 976/15 o výměře 86 m2
vše v k. ú. Babice u Uherského Hradiště.

12. 5. 2018 Vítání občánků
V sobotu dopoledne proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Slavnostně uvítáni
do života byli: Martin Rabijasz, Klára Kristová, Ella Bernatíková, Tereza Chovancová, Aneta Juráková
a Isabela Grebeníčková.

Léto/2018
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P - přítomen
O - omluvená neúčast
N - neomluvená neúčast
29.2.2016 se vzdal mandátu v ZO J. Řezníček, 1.3.2016 vznikl mandát prvnímu náhradníkovi V. Kukučkovi(Sdružení pro Babice)

Horňáková Martina
Maňásková Miroslava
Bezdíček Miroslav
Litoš Marcel
Obdržálek Petr
Bilík Alexandr
Býček Milan
Dostálková Marie
Fritscher Richard
Juráňová Pavla
Kukučka Vladimír
Kraváček Vlastimil
Lukášová Pavlína
Macháček Petr
Vranka Jaroslav
Řezníček Jiří

vysvětlivky:

starostka
místostarostka
radní
radní
radní
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

příjmení

Účast zastupitelů na ZO

datum jednání
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Investiční akce
MK A VO ZBĚHY – nová komunikace, chodníky a veřejné osvětlení slouží svému účelu.
Poslední úpravy – hlavně ty terénní byly dokončeny v květnu. Zhotovitelem stavby byla
firma SMO a. s. Otrokovice, veřejné osvětlení
zhotovila firma Pecha Mont Spytihněv. Celkové
náklady na opravu komunikace a chodníků
byly 5 245 393,32Kč bez DPH, ledkové osvětlení vyšlo na 565 800Kč bez DPH. Obec čeká
na rozhodnutí o přidělení dotace, která pokud
se ji podaří získat, by mohla být ve výši cca
4mil. Kč.
PŘÍSTAVBA MŠ – v únoru byla podaná žádost o dotaci na rozšíření kapacity Mateřské
školy ve 2. Výzvě MAS SCHP – IROP – Zázemí
pro vzdělávání I. ve výši 3 999 050Kč (míra dotace je 95%). Navýšení počtu míst je řešeno
přístavbou. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Koudelka - K2architekti, žádost
o dotaci zpracovala firma Regiozona. Rozpočet
je 8 380 000Kč bez DPH. Akce se bude realizovat jen v případě získání dotace. V současné
době se čeká na výsledek rozhodnutí o přidělení dotace.
MOSTEK PŘES KUDLOVICKÝ POTOK – na
základě výsledku ankety, která výstavbu mostku podpořila, zpracovává firma Rušar mosty s. r. o. Brno v současné době projektovou
dokumentaci. Mostek by měl být průjezdný
pro osobní automobily a měl by mít oddělenou část pro chodce. Předpokládané náklady
na vybudování nového mostku jsou ve výši
3,5mil. Kč.

množství příležitostí k objevování přírodních
jevů a prohloubit si citlivost a vztah k životnímu prostředí. Rozpočet akce je 1,7mil. Kč, maximální výše dotace je 500 000Kč. Čeká se na
rozhodnutí o přidělení dotace.
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CERONY –
Projekt řeší přemístění autobusové zastávky
na Ceronech směr Zlín k semaforu a přechodu
pro chodce. V současné době je projektová dokumentace na vyjadřovačkách.
TŘESKOVICE I/2 – Řeší pokračování I. etapy
výstavby rodinných domů v lokalitě Třeskovice
(za Základní školou). Mělo by zde stát cca
20 domků. Hutní projekt zpracovává projektovou dokumentaci technické a dopravní infrastruktury. K této části Třeskovic je přiřazena
i část zahrad na Dolních Ceronech, které se
podařilo obci vykoupit, a zde by měly být další
čtyři stavební pozemky.
Hřbitov – firma Martinek dokončila opravu hlavní uličky od Kudlovic. Byly vyfrézované
pařezy po skácených stromech. V těchto místech byla položena dlažba. V dalších uličkách
bude pouze provedena oprava v místech, kde
je dlažba propadlá.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ – byla podaná žádost o dotaci z Národního programu Životního
prostředí – oblast environmentálního vzdělávání. Žadatelem je Základní škola Babice, která lépe splňovala podmínky dotace a to environmentální výchovy. V projektu je navržena
spousta nových prvků - informační tabule,
vyvýšený záhon pro pěstování, bylinková spirála, nová venkovní učebna, hmyzí domeček,
vrbový tunel, geologická expozice, amfiteátr,
smyslový chodník, broukoviště, hadník. V navržené zahradě by tak děti měly nalézt velké
Léto/2018
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Poděkování
Koncem měsíce května jsme se dozvěděli, že správce naší farnosti P. Bohumil Kundl bude
začátkem prázdnin končit svou službu u nás.
Za dobu tří let, po které stál v čele farnosti, jsme měli možnost se vzájemně poznat, mnohokrát si popovídat, řešili jsme společně řadu věcí. Vždy to bylo ve velice přátelské a příjemné
atmosféře. Vážím si jeho upřímnosti, ochoty a hlavně laskavosti, se kterou přistupuje ke každému bez rozdílu.
Děkuji mu za všechno, co dokázal vykonat za tak krátké období nejen pro farnost, ale i pro
obec. Za Babičáky i za sebe mu přeji, aby se mu dařilo v novém působišti, a již teď jej zvu na
návštěvu k nám, kdykoliv bude mít čas.
Ještě jednou: „Otče Bohumile, děkujeme.“
Mgr. Martina Horňáková, starostka obce

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská
služba
získala v dubnu letošního roku nadační příspěvek 50.000,- Kč od Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové. Příspěvek jsme použili na pořízení nových
jízdních kol pro pečovatelky a dovybavení hygienické místnosti sušáky na prádlo a žehlícím systémem. Za poskytnutí příspěvku Výboru dobré vůle
srdečně děkujeme!
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
6. září se v Pečovatelské službě uskuteční Den
otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout zázemí
Pečovatelské služby, prostory Domu s upravitelnými chráněnými byty a posedět na zahradě tohoto

Domu. Podrobnosti zveřejníme během srpna na
vývěsní tabuli.
V případě zájmu o poskytnutí pečovatelské
služby nebo jakýchkoli dotazů volejte na telefon
724 149 246 nebo pište na email pecovatelska.babice@seznam.cz.
Pečovatelky z DPS

KNIHOVNA
Tréninky paměti
V červnu skončí již 2. ročník tréninků paměti.
Letos dostanou certifikát o absolvování kurzu
již dvě skupiny, protože od loňska se nám počet
zájemců o trénink paměti rozrostl o podvečerní
strana 8

kurzy pro další zájemce. Kurzy budou pokračovat
zase v září, vždy 1 x za 14 dní ve středu dopoledne a odpoledne. Neostýchejte se a přijďte mezi
nás!
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23. - 24. 3. 2018 Noc s Andersenem
Na letošním 17. ročníku Noci
s Andersenem se v knihovně sešlo k nocování 21 dětí. Na úvod
jsme si nejprve připomněli
letošní výročí známých a oblíbených knih, jako jsou Rychlé
šípy nebo Povídání o pejskovi
a kočičce. Pak se noc proměnila
na indiánskou, z dětí se stal indiánský kmen, který si nejprve
vyrobil indiánský oděv a čelenky, a pak se pod vedením náčelníka (knihovnice) a šamana
vypravil podle mapy hledat naleziště zlata do Muzea Na Mý-

tince. Tam jej čekali naši myslivci, kteří měli pro děti připraven
zajímavý program o stopách
a zvucích zvěře. Potom jsme
se vrátili do tábora (knihovny),
vytvořili jsme si indiánské „ležení“ a až do pozdních nočních
hodin jsme si četli a povídali.
Ráno po snídani dostali malí Indiáni pamětní listy, pohlednice
a malé dárečky, pak ještě společné foto celého kmene a už tu
byli rodiče. Doufáme, že si děti
odnesly hezký zážitek a budou
se do knihovny rády vracet.

Knihovnické lekce
V průběhu března se uskutečnila knihovnická lekce se 7. třídou, v dubnu pak proběhly knihovnické lekce s 8. a 9. třídou. Byly zaměřeny na
služby, funkce a možnosti knihovny, tedy na in-
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formace, které mohou žáci využít nejen při učení na ZŠ, ale i při dalším studiu. Lekce byly vždy
doplněny nabídkou knih pro konkrétní věkovou
kategorii.
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11. 4. 2018 Setkání dětí ZŠ s ilustrátorem A. Dudkem
Celé středeční dopoledne
se v přísálí Kulturního domu
střídaly 1. - 7. třída ZŠ na šňůře besed se známým a oblíbeným ilustrátorem dětských
knih, panem Adolfem Dud-

kem. Programy nazvané „Malování pro děti“ a „Nehulíme
kreslíme“ měly velký úspěch
a děti si jistě odnesly mnoho
zajímavých informací o práci
ilustrátora a o kreslení vůbec.

Pod vedením pana ilustrátora
si mohli všichni vyzkoušet, že
kreslení není třeba se bát, že
ho zvládne každý, kdo bude
mít chuť a zájem. Stačí jen vzít
tužku do ruky!

17. 4. 2018 Procházka
po Uh. Hradišti
s PhDr. Rašticovou
V úterý odpoledne se uskutečnila již čtvrtá procházka po Uherském Hradišti s historičkou PhDr. Blankou Rašticovou. Tentokrát se zaměřila na historii a architekturu města v období od poloviny 19. stol. do
I. světové války. Svým poutavým odborným výkladem
zaujala jako ostatně vždy, i počasí nám přálo, a tak jsme
si další putování za historií města opravdu užili.

Besedy s 1., 2. a 3. třídou - Jezevec Chrujda
Knihovnice si pro 1. třídu připravila další besedu v rámci akce Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka a tuto besedu uskutečnila také se
2. a 3. třídou. Tématem byly knihy o zvířátkách.
Povídalo se o zvířátkách, které děti mají doma,
případně se o ně starají, pak jsme si povídali
o různých zvířecích hrdinech, které děti znají třeba z Večerníčku a ukazovali jsme si knihy o nich.
Na závěr jsme si povídali o příbězích jezevce
Chrujdy a jeden jsme si přečetli.
strana 10
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Besedy s dětmi z MŠ
Na pozvání knihovnice se koncem května
vystřídaly na besedě také všechny třídy místní
MŠ. Protože některé z dětí byly v knihovně vůbec poprvé, povídala si s nimi paní knihovnice
o tom, k čemu vůbec knihovna je a co je v ní připraveno pro děti. Děti mluvily o tom, jaké knihy
mají rády a kdo jsou jejich hrdinové.

Mobilmánie v pohádkové říši
Besedy se spisovatelkou pro děti paní Lenkou
Rožnovskou jsou u dětí
velmi oblíbené. Beseda
pro 2. třídu ZŠ je v podstatě dramatizací knihy,
kterou si děti zahrají vždy
společně s paní spisovatelkou, učitelkou i knihovnicí. Hravou formou tak
získávají vztah ke knihám,
což je pro jejich duševní rozvoj velmi důležité.
Proto je paní Rožnovská
zvána do knihovny na pravidelné besedy již několik
let.

Školačka Kristýnka
Paní spisovatelka Lenka Rožnovská si pro prvňáčky připravila
podle své knihy Školačka Kristýnka besedu, která se uskutečnila
v rámci projektu Už jsem čtenář
– knížka pro prvňáčka. Děti s Kristýnkou prožívaly její první dny ve
škole, zažily různá dobrodružství
a plnily úkoly a v závěru besedy
dostaly od školačky Kristýnky speciální vysvědčení.
Léto/2018
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V místní knihovně proběhla ve
středu 6. června již tradiční akce,
kterou se knihovna zapojuje do
celostátního programu „Už jsem
čtenář - knížka pro prvňáčka“ - pasování prvňáčků na čtenáře. Děti
pasovala paní starostka Martina
Horňáková za asistence oblíbené
spisovatelky dětských knih paní
Lenky Rožnovské, třídní učitelky
Pavlíny Drábkové a knihovnice
Ivany Bičanové. Prvňáčci museli
napřed ukázat, že číst dovedou,
a splnit úkoly, které jim dala paní
spisovatelka. Kromě průkazky do
knihovny a pasovací listiny obdržel
každý také knihu vydanou přímo
pro tento projekt - Bráchova bota.

Vyhodnocení literární
soutěže
V rámci akce Březen – měsíc čtenářů byla vyhlášena literární soutěž o poukázky na nákup knih.
Po ukončení soutěže byli vylosováni tři vítězové,
kteří poukázky v hodnotě 300 Kč obdrželi. Byli to:
Monika Volfová, Marie Kročová a Jaroslav Pavlica.
Gratulujeme!

Půjčování o prázdninách
(červenec – srpen)
pondělí 9:00 – 17:00 hod.
středa 13:00 – 18:00 hod.
čtvrtek 9:00 – 16:00 hod.
Dále bude knihovna uzavřena
16. – 20. 7., v pondělí 6. 8. a 27. 8. 2018.

strana 12
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letošní zápis do 1. třídy
Ve středu 4. dubna 2018 se uskutečnil v naší škole
zápis dětí, které ve školním roce 2018/2019 nastoupí do 1. třídy. Jsme velmi potěšeni, že si k nám našly
cestu nejen děti z našeho spádového obvodu, ale
i z okolních obcí. Vážíme si jejich zájmu o naši školu
a doufáme, že se u nás opravdu budou dobře cítit.
Již při zápisu bylo vidět, že se do školy těší. Některé

děti mají dokonce připravené aktovky a jsou ochotné
nastoupit do školy třeba hned. Všem jsme však připomněli, že ještě pár měsíců budou se svými kamarády
navštěvovat různé mateřské školy, ale se začátkem
měsíce září už je budeme skutečně netrpělivě očekávat u nás. Ve škole.
Mgr. Jitka Škrabalová

Jaro ve školní družině
Jaro ve školní družině
bylo opravdu pestré. V pátek
23. 3. 2018 se v prostorách
školní jídelny uskutečnily již
tradiční velikonoční dílničky.
Nasát pohodovou velikonoční atmosféru, vyrobit si krásné
dekorace a ozdobit si vajíčka

Léto/2018

přišli děti, rodiče i prarodiče.
O měsíc později, v pátek
27. 4. se obě oddělení školní
družiny ocitla v obležení čarodějů a čarodějnic. Děti hrály
různé čarodějnické hry - sbíraly kouzelné bylinky, zkoušely
svazovací a rozvazovací kouz-
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lo, stavěly věž se zavázanýma
očima, proběhl hadí tanec
nebo překonávaly překážkovou dráhu pozpátku! Na závěr
proběhla korunovace královny a krále čarodějnic a všichni
byli za svou snahu a originalitu sladce odměněni.
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Ve středu 9. 5. 2018 naši družinu navštívili zástupci z Ovocentra. Děti se mohly dozvědět, jaké vitamíny v sobě ovoce
skrývá, jak ovoce rozdělujeme
a jak s ním máme pracovat. Na
závěr si děti ovocný salát na-

chystaly a s chutí snědly.
Samozřejmě jsme nemohli
zapomenout na Mezinárodní den dětí. V pátek 1. 6. 2018
jsme ho oslavili se vší parádou!
Z dětí se stali na chvíli barmani, kteří připravovali různé ná-

poje - pomerančové, jablečné,
mrkvové, s mátou…Také pro
ně bylo přichystáno něco k zakousnutí i malé dárečky, které
doplnily družinovou sbírku
hraček.
Vychovatelky ŠD

Návštěva SŠPHZ v Uherském Hradišti
Už třetím rokem naši žáci druhého stupně navštěvují Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotní
(SŠPHZ) za účelem získání praktických a technických
dovedností. Ve čtvrtek 12. 4. 2018 si jedna skupina
sedmé třídy vyzkoušela výrobu plechového háčku

na dveře a druhá skupina pracovala s kamerou při
natáčení rozhovorů, které potom upravila a sestříhala
do uceleného videa. Žákům se tato praktická výuka
s kvalitní technikou a vybavením moc líbila.
Mgr. M. Sečen

Softbalová liga – 4. turnaj
V úterý 17. 4. 2018 pokračovala softbalová
liga čtvrtým turnajem. Hrálo se ve venkovním
areálu Mlatevňa klubu Snails Kunovice. Za příznivého počasí se nám pod širým nebem dařilo.
Ze čtyř zápasů jsme dva vyhráli a dva prohráli.
Umístili jsme se na třetím místě. Ale postupně:
s Ostrožskou Novou Vsí jsme první zápas prohráli, ve druhém jsme porazili dívky ze Snails
strana 14
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Kunovice, o postup do finále jsme jen těsně
přišli se Starým Městem. V zápase s Uherským
Ostrohem o třetí místo jsme ještě našli zbytek
sil a otočili výsledek v náš prospěch. Děkujeme našim softbalistům za obětavý a bojovný
výkon.
Mgr. M. Sečen

Návštěva Požární zbrojnice a Slováckého muzea
Dne 25. 4. 2018 navštívili žáci 6. třídy v rámci minimálního preventivního programu Požární zbrojnici v Uherském Hradišti. Zde jim profesionální hasiči
vyhlásili zkušební požární poplach, ukázali prostory zbrojnice, pracovní oblečení a v neposlední řadě
i hasičská auta, která si žáci mohli prohlédnout ze
všech stran a vyzkoušet si, jaké to je, sedět uvnitř

vozu a cítit se jako opravdový hasič. Po tomto úžasném a poučném zážitku žáci zamířili do Slováckého
muzea, kde se dozvěděli informace nejen o historii
knihvazačské školy v Uherském Hradišti, ale i o knihách jako takových. Na závěr si každý svoji originální
knížku vyrobil.
Eva Palánková

Návštěva 8. třídy v SŠPHZ
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se i osmá třída naší školy zú- dišti. Tentokrát si žáci vyzkoušeli práci s elektrotechčastnila technických dílen na SŠPHZ v Uherském Hra- nickým zaměřením - vyráběli blikač a druhá skupina
vyráběla olovnici.
Mgr. M. Sečen
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12. ročník Českomoravského kutálení
Tentokrát vyráželi vybraní zástupci našich žáků na tradiční
sportovní zápolení do Malšic u Tábora. Loňská návštěva ZŠ Malšice u nás se odehrála až na konci
školního roku, ale protože naši
hostitelé mají na červnové dny
připravenou velkou rekonstrukci
a dokonce další přístavbu své školy, pozvali nás již v květnovém termínu (10. - 11. 5.). Měli jsme proto
trochu obavy z nevyzpytatelného
počasí, ale čtvrteční večerní bouřka se v pátek již neopakovala, a tak
jsme se mohli s chutí pustit do
9 připravených bojů. Sice se nám
nevedlo v přehazované, vybíjené
a florbalu, ale jasně jsme dominovali ve fotbalu a hlavně v softbalu.
Konečné skóre 7:2 pro domácí ZŠ
Malšice však nebylo důležité. Zasportovali jsme si, navázali nová
přátelství a poznali jsme krásný
kout naší země. Cestou do Malšic
jsme se totiž zastavili i na zámku
Hluboká, který je opravdu pohádkově krásný. 12. ročník Českomoravského kutálení se vydařil a již
se těšíme na ročník nový, který se
uskuteční u nás.
Mgr. Jitka Škrabalová

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
V pátek 11. 5. 2018 se žáci 6. a 7. tříd, kteří nereprezentovali školu na turnaji v Malšicích, vypravili do
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
V první části prohlídky se žáci seznámili teoreticky
i prakticky s nejznámějším dílem J. A. Komenského
– Světem v obrazech. V druhé části se dozvěděli základní informace o životě J. A. Komenského, nahlédli
do studny poznání a měli možnost si v knihovně prohlédnout jeho nejznámější díla. Všem se tato exkurze
líbila a doufáme, že nové poznatky budou žákům přínosem v jejich dalším vzdělávání.
Eva Palánková
strana 16
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Mesit – Náš student
Pět zástupců chlapců 8. třídy se v pátek 25. 5. 2018
zúčastnilo již druhého kola soutěže Mesit – Náš
student. Motivace byla velká, protože vloni získala
odměnu za 1. místo naše žačka a kluci se nechtěli
nechat zahanbit. Soutěž měla dvě kola: praktickou
část a programování. Kluci se opravdu snažili a je-

jich snaha byla oceněna. Opět jsme získali 1. místo
a hlavně 1. cenu, kterou byl letos dron. Děkujeme
chlapcům za reprezentaci školy a organizátorům
soutěže za příjemně a smysluplně strávené dopoledne.
Mgr. Vlasta Jandásková

Knihovnické lekce, beseda se spisovatelkou
Lenkou Rožnovskou, pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny
V letošním školním roce navštěvovali žáci
1. a 2. třídy Základní školy v Babicích pravidelně
místní knihovnu. Paní knihovnice Ivana Bičanová
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připravovala pestré programy, zaměřené na pozná- čanové poděkovat za jejich organizaci, pečlivou přívání spisovatelů, ilustrátorů a jejich tvorby. V měsíci pravu a ochotnou spolupráci s naší školou.
červnu proběhla beseda se spisovatelkou Lenkou
Učitelky 1. a 2. třídy Mgr. Pavlína Drábková
a Mgr. Jitka Schmuttermeierová
Rožnovskou, která píše knihy pro děti. Autorka knihy
Mobilmánie v pohádkové říši a Školačka Kristýnka
vtáhla do děje nejen děti, ale i paní učitelku s paní
knihovnicí. Na závěr příjemně stráveného dopoledne přichystala paní knihovnice pro prvňáčky pasování dětí na čtenáře knihovny. Slavnostní akt zpečetila starostka obce Babice Mgr. Martina Horňáková.
Všechny akce byly přínosem pro rozvoj čtenářských
dovedností žáků. Chtěly bychom tímto Ing. Ivaně Bi-

Vystoupení ZUŠ Napajedla a ZŠ Babice nejen pro maminky
V úterý 22. 5. 2018 se uskutečnilo každoroční
vystoupení umělecky nadaných žáků naší školy pro všechny maminky jako dodatečný dárek
k jejich svátku, který oslavily v neděli 13. května.
V sále školy však neseděly jen zmíněné maminky,
ale přišli i další hosté z řad rodinných příslušníků
vystupujících. Kromě hudebních vystoupení žáků
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ZUŠ Napajedla se do programu tradičně zapojili i členové dramatického kroužku a družiny naší
školy. Děvčata z družiny předvedla temperamentní tanec roztleskávaček a mladí herci nastudovali
originální verzi známé pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících.
Mgr. Jitka Škrabalová
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Pohádkové dopoledne pro žáky I. stupně
V pátek 8. 6. si naši deváťáci připravili pěknou akci
pro potěšení a radost svých
mladších kamarádů z prvního
stupně. Byl to jakýsi opožděný dárek ke Dni dětí. O co šlo?
Tříčlenné skupinky žáků jednotlivých tříd prvního stupně
vybíhaly z prostor u tenisových kurtů v přesně určených
časových intervalech, aby
absolvovaly trasu závodu vedoucí kolem školy, přes ulici
Třeskovice, asfaltovou cestou
směrem na Uhliska, cyklostezkou při Baťově kanále na
most a odtamtud nově vysázenou alejí uprostřed pole ke
škole zpět na tenisové kurty.
Vůbec však nešlo o rychlost
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a dosažený čas, šlo o příjemně strávené dopoledne plné
pohybu zpestřené sedmi stanovišti, kde soutěžící plnili
rozličné úkoly. Odpovídali na
pohádkové kvízové otázky,
hráli kriket, přebírali barevné
lentilky, házeli gumové kroužky na cíl, poslepu poznávali
hmatem různé předměty, zatloukali hřebíky. A které pohádkové či historické postavy jim tyto úkoly připravily?
Mickey Mouse a jeho kamarádi, bájní jednorožci, Jeníček s Mařenkou a ježibabou,
Alenka, Králíček, Kloboučník
a Královna (prostě všichni
z pohádky Alenka v říši divů),
Jan, Pepa a Matěj (tedy Tři
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bratři), Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Athos, Porthos
a Aramis (slavní mušketýři).
Vše bylo moc fajn, až na závěrečnou nepřízeň počasí. Když
byli na trati páťáci, spustila se
desetiminutová, ale vydatná
bouřka. Páťáci tedy promokli,
ale nic nevzdali. Po doběhu
se šli rychle usušit a převléct do školy. Děkujeme všem
deváťákům a jejich třídnímu
učiteli za pěkně připravenou
zábavu pro mladší kamarády
a už teď se těšíme, čím nás
vycházející žáci překvapí na
svém projektovém dnu a na
závěrečné akademii. Laťku si
nastavili hodně vysoko.
Mgr. Jitka Škrabalová
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Softbalová liga – 5. turnaj
V úterý 12. 6. 2018 se uskutečnil pátý a letos
už poslední turnaj školní softbalové ligy. Hrálo se
jako obvykle v Kunovicích (areál Mlatevňa). Do
bojů o závěrečné umístění naše družstvo zasáhlo duelem s Kunovicemi. Byl to pro nás zápas vítězný. Pak jsme však podlehli Ostrožské Nové Vsi.
Závěrečný souboj o třetí místo nám bohužel ne-

vyšel. Uherský Ostroh byl tentokrát nad naše síly.
To znamenalo v celkovém součtu pro letošní rok
konečné čtvrté místo. Bramborová medaile sice
mrzí, chtěli jsme stanout na stupních vítězů, ale
přesto všem žákům děkujeme za účast a dobrou
reprezentaci školy.
Mgr. M. Sečen

Významné ocenění členky pedagogického sboru naší školy
Dne 12. 6. 2018 proběhlo v Baťově vile ve Zlíně
slavnostní ocenění školních metodiků prevence
Zlínského kraje 2018. Čtrnáct nejlepších pracovníků v této oblasti převzalo z rukou zástupců Zlínského kraje pamětní medaili za svoji práci. Máme
radost, že se v elitní společnosti vyhodnocených
objevila již potřetí Mgr. Marta Eibensteinerová,
která tentokrát přijala zvláštní ocenění za mimořádný přínos pro prevenci. Gratulujeme!
Mgr. Pavel Hubáček

SPOLKY
RYBÁŘI
Noví členové Petrova cechu v Babicích
Po více než tříměsíčním intenzivním rybářském
kurzu mladí příznivci rybaření konečně dočkali
a mohli si poprvé oficiálně nahodit. Po dobu kurzu
se naučili základní pravidla rybaření, rybářského
strana 20

práva, ale také spoustu věcí o přírodě kolem nás.
Veškeré jejich nabyté znalosti následně prověřily
závěrečné zkoušky, u kterých všichni uspěli (někteří s odřenýma ušima).
Jak už bývá zvykem, tak pro ně MS Babice při-
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pravila na revíru Babice II.
tu správnou ukončenou,
kde si děti mohly zarybařit, opéct špekáček
a konečně vytáhnout
z vody i nějakou tu šupinu. Letos na ně dohlížel
kromě členů místního
výboru také vodník, který dětem odemkl vodu,
lákal ryby a rozdával
sladkosti.
Děkujeme dětem, rodičům a všem, kteří přiložili ruku k dílu. Nesmím zapomenout také na
podporu od firmy Chytil - Staré Město, Mikbaits
a Krmiva Hulín, kteří poskytli dětem do začátku
návnady a nástrahy.

9. ročník tradičních rybářských závodů
v Babicích

na štiku 1. místo, na candáta 1. - 2. místo, na sumce 1. místo a cena o největší ulovenou rybu. V průběhu závodů se všichni mohli občerstvit v našem
bufetu. Dále byla připravena bohatá tombola díky
našim sponzorům. Dne 17. 6. 2018 v 10:00 hodin
byl závod ukončen a v 11:00 hodin se uskutečnilo
vyhlášení výsledků.
Vyhlašování výsledků a předání cen se zúčastnil jednatel MRS z. s., PS Uh. Hradiště pan Milan
Býček a starostka Obce Babice Martina Horňáková. Po krátkém proslovu paní Aleny Šustalové došlo k samotnému vyhlášení výsledků:
Celkem zúčastněných závodníků: 90
kapr: 1. místo 85 cm Marek Jelének
2. místo 83 cm Roman Abrhám
3. místo 79 cm Erik Horníček
amur: 1. místo 72 cm Lukáš Čevela
sumec: 1. místo 80 cm Martin Huba
Nejdelší ulovená ryba 1. cena kapr 85 cm Marek Jelének
Dovolte mi poděkovat všem účastníkům závodů. Ani netušíte, jak potěší pořadatele, že neděláte
něco zbytečně a má to svůj význam. V neposlední řadě patří poděkování pořadatelům za jejich
ochotu a čas. Dále bychom chtěli poděkovat panu
Miroslavu Veselému za krásné medaile a pohár,
které nám vyrobil pro výherce závodů a také velké
poděkování patří všem našim sponzorům.

Tak jako každým rokem, tak i letos jsme připravili tradiční rybářské závody, které se konaly ve
dnech 16. - 17. 6. 2018. Letošní závody byly přece
jenom výjimečné, a to byl důvod k oslavě a čestnému poděkování nejstaršímu členu, panu Josefu
Valůchovi, který oslavil krásných 90 let, a z toho
71 let je stále naším členem.
Za příznivého počasí se v sobotu 16. 6. 2018
sešli přátelé, milovníci přírody a začínající rybáři
v Babicích na revíru Babice II a Babice I, aby svou
přítomností potěšili pořadatele již 9. ročníku Tradičních rybářských závodů.
Pořádající Místní Skupina Babice ve spolupráci
s výborem MRS z. s. pobočného spolku Uh. Hradiště a finanční podpory Obce Babice uspořádala již
9. ročník Tradičních rybářských závodů.
Samotné závody probíhaly v sobotu od
10:00 hodin do neděle do 10:00 hodin. V této době
mohli účastníci závodů lovit ryby (soutěžit), dle
svých zkušeností o hodnotné ceny. Byly vypsány
ceny na kapra 1. - 3. místo, na amura 1. - 2. místo,
Léto/2018
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Dětské rybářské závody

Výsledky závodů:
1. Karolína Bezdíčková kapr 57 cm
V sobotu 2. 6. 2018 se konaly tradiční Dětské ry2. Tereza Jelénková
kapr 51 cm
bářské závody na revíru Babice II. . Letos se účast3.
Filip
Knap
kapr
50 cm
nilo na 40 dětí a pod bedlivým dohledem rodičů
4. Šimon Knap
kapr 47 cm
či zkušenějších rybářů se snažily přelstít nějakého
Cenu za nejdelší rybu závodů si odnesla Karolíšupináče. Počasí bylo slunečné a ryby spolupracovaly, tak jsme se mohli pokochat více než dvěma na Bezdíčková za kapra o délce 57cm.
Alena Šustalová
desítkami úlovků (polovina z nich byli kapři). Jedinou kaňkou na závěr byla menší bouřka, která
se prohnala před ukončením závodů. Děkujeme
všem závodníkům, trpělivým rodičům, pořadatelům a sponzorům, díky kterým se tato akce mohla uskutečnit (MRS PS Uh. Hradiště, Obec Babice,
CHYTIL - Ludmila Šustrová, Mastr fish, Kovin fish
s. r. o., Fishing Invest s. r. o., Miroslav Veselý, ČEROZ, Berani Zlín - Tomáš Valenta). Těšíme se na Vás
na dalších závodech.

KLUB DŮCHODCŮ
O historicky velmi významné akci Výstava Slovácko
1937 přišla členům klubu důchodců v dubnu povyprávět
PhDr. Blanka Rašticová.
V dubnu vyrazil klub důchodců na další výlet se známým průvodcem PhDr. Kočím
– tentokrát na moravsko-rakouské pomezí do měst Poysdorf, Laa an der Thaya a Mikulov a na zříceninu strážního
hradu Stožec.
Pátého května se členové
klubu zúčastnili Senior festivalu v Popovicích v Amfíku
Bukovina, kde se konal již
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ZOO Lešná
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3. ročník pod patronátem senátora Ivo Valenty. Dvacet družstev
se utkalo ve hře petanque a družstvo našich žen v něm vybojovalo 1. místo. Družstvo mužů se
umístilo na krásném 4. místě.
Ve dnech 2. – 4. května pobývali členové klubu ve Velkých

Karlovicích. Pobyt s bohatým
programem se uskutečnil za finanční podpory senátora Ivo
Valenty.
Tento měsíc cestování a poznávání přál. Dalším cílem byla
10. května návštěva Zoologické
zahrady v Lešné. Výletu přálo

Velké Karlovice

PhDr. Rašticová

Zřícenina Stožec

Na Mýtince

nádherné počasí.
Předprázdninové
setkání
se už tradičně koná v areálu
Muzea. Tentokrát obohacené
o vyprávění dlouholetého a zaníceného holubáře Vladimíra
Čevely.
Marie Kročová

FS Kalina – co bylo a co bude?
Ačkoliv jsme se od loňského vánočního vystoupení na domácí půdě v Babicích neukázali,
nezahálíme a aktivně pokračujeme v činnosti.
Ještě v minulém roce, hned po Vánocích, podniklo mužské osazenstvo tradiční štěpánskou obchůzku po členkách souboru, čímž dívkám „oplatili“ obchůzce předcházející noční umývání.
První vystoupení v letošním roce se konalo
v Luhačovicích dne 26. ledna, kdy jsme se za doprovodu CM Grajcar představili na firemním večírku České pojišťovny. Zajímavostí je, že v ten
samý den se konalo druhé kolo prezidentských
voleb, někteří z nás se tak k volebním urnám vydali v kroji přímo před vystoupením. Posléze jsme
opět po roce uspořádali 2. března nábor nových
Léto/2018

členů. Podařilo se nám tak rozšířit řady o několik
šikovných tanečnic a tanečníků z Babic i blízkého
okolí.
Co se udržování tradic týče, nezaháleli jsme
ani na Velikonoční pondělí, kdy chlapci podnikli téměř celodenní šlahačku děvčat zakončenou
krátkým soukromým posezením v babickém kulturním domě s CM Cifra. Ta nás také doprovázela
na druhém letošním vystoupení, které jsme odtančili 12. května v Kněžpoli při příležitosti besedy s důchodci. Prezentovali jsme se zde s tancem
za mašličku, hluckými sedlckými a mužským verbuňkem.
Když už mluvíme o verbuňku, nelze opomenout to, že 2. června Kalinu ve Starém Městě na
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regionálním kole Soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku již poněkolikáté reprezentoval Tonda Žmola. A nejen, že nás Tonda reprezentoval, on také vyhrál a získal nově zhotovený putovní pohár, kde bude vyryto jeho jméno
jako vůbec první. Vítězstvím byl také automaticky nominován do finále soutěže 23. června ve
Strážnici, které vyhrál.
Veškeré novinky můžete sledovat v informační vitríně v centru obce nebo na sociálních
sítích, a sice na Facebooku (https://www.facebook.com/fskalina/) nebo na nově založeném
Instagramu (@fs_kalina). V budoucnu se mnoho věcí dozvíte také na webových stránkách
(http://fskalina.babice.eu/), které budeme během prázdnin aktualizovat.
A co dalšího chystáme o prázdninách? V červenci se vydáme na historicky první souborovou
vodu na oblíbenou Vltavu. Poté se chystáme
podniknout intenzivní víkendové soustředění
v nedalekém Hluku, kde budeme pilovat taneční
choreografie. Ty předvedeme na Folklorním večeru s FS Kalina alias „Mýtinkafestu“ dne 18. srp-
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na Na Mýtince (za nepřízně počasí v KD Babice).
Za doprovodu CM Tramín s námi vystoupí také
DPS Kalinka. Bližší informace o hostech a přesném čase konání akce se dozvíte v následujících
týdnech ve vitríně nebo na sociálních sítích.
Všichni jsou srdečně zváni.
Těšíme se na Vás!
Za soubor
Jiří Čevela
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BAŇA
Ohlédnutí za sečením
Je tomu už dvanáct let,
co Broňa Hrdina přišel s nápadem kosení humna. Akce
živelná, čítající na padesát osob, se za ta léta stala
o něco komornější, ale o nic
méně pěkná. Vystřídala se tu
spousta lidí – někteří pobyli
chvilku, jiní se přidali později
a někteří jsou tu pořád. Velice si vážíme spolupráce s ba-

bickými zahrádkáři, kteří nám
celé ty roky poskytují pro akci
zázemí Krájanky a jsou vždy
zváni a vítáni. Vzpomenout
je potřeba i chlapy z Kostelan
a členy Řecké obce z Javorníka ve Slezsku, ze kterých se
v průběhu let stali dobří kamarádi.
I osud pokosené trávy
prošel jistým vývojem. V začátcích si seno brali myslivci,

později pár jednotlivců. Poslední roky končí v kontejneru na trávu. A tak docela zamrzí, když se ke mně po akci
doneslo, že by o ni byl zájem.
Takže výzva pro všechny,
kteří mají o pokosenou trávu
zájem – můžete se začátkem
května hlásit u mě. Protože
dá-li Bůh, budeme séct i za rok.
Za Baňu Babice
Marie Šuranská

PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH ČERVENEC - ŘÍJEN 2018
30. 6.
6. 7.
7. 7.
10. 7.
14. 7.
21. 7.
5. 8.
18. 8.

Dětský cyklovýlet
Babické kulturní léto
– Divadlo Pecka - Vinetůůů!
Babické kulturní léto - Večer na dvorku
Letní levandulové dílničky
Turnaj v plážovém volejbale
Babické kulturní léto
– Jazzový večer EVENT
JAZZ TRIO
Babické kulturní léto – Odpoledne se Staroměstskou
kapelou
Burza krojů – KD

18. 8.

Babické kulturní léto
– Folklorní setkání s Kalinou
18. 8.
Cyklovýlet
1. 9.
Babické kulturní léto
– Den spolků
2. 9.
Farní den
6. 9.
Den otevřených dveří na DPS
6. 9.
Klub důchodců
8. 9.
Slavnosti vína v Uh. Hradišti
8. 9.
Turnaj v nohejbale – dvouhry
22. 9.
Burčákový tenisový turnaj
29. 9.
Cyklovýlet
1. - 4. 10. Týden knihoven
5. 10.
Lampionový průvod s uspáváním broučků
20. - 21. 10. Slovácké hody

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH, NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu
Léto/2018
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DĚDKOVO OKÉNKO
Néni to tak dlůho, co sem narazíl na
článek o déšťovém deficitu v Českej republice. Prý nám chybí 156 déšťových
dní. Dovedete si to vůbec představit?
Tolik času, kdy voda klepe do střech, hrčí
okapama, vzduch vóní vlhků hlinů, svět
je zelený, celý orosený, kosi táhajů žížaly,
vrabci sa kůpů v kalužách, potoky zurčíja, kachny zuřivo plavů v protiprůdu,
roby vytahujů apartní gumáky. Je to
skorem celých pět měsíců. Pět měsíců vytrvalého déšťa. A přesto nejsů lidi vyděšení. Ba co víc – oni nejsů ani znepokójení.
Vodovod Babicko vydál z jara zákaz
napůšťání bazénů, zalévání zahrádek
a umývání aut pitnů vodů. Jeden by si
myslél, že lidi budů přemýšlat. Proč to
asi je? Ale mnozí sů dokonce pobůření,
že si ich nekdo dovoluje omezovat. Oni
přeca trávník nekropíja vodů z vodovodu – majů studňu. Proč by nenapůšťali
bazén – šak vodu ve studni majů. Proč by
zaléváli déšťovků – šak majů studňu.
Moja prostoto, lidi, to fakt nevíte, že
voda je enom jedna? Dyž ju beru ze studně, beru ju vlastně všeckým?
A protože už neco pamatuju, hádám,
že až voda dojde – ve studni, ve vodovodu (a sů místa, kde už sa to děje) – tito
chroničtí zalévači a napůšťači budů první, co sa budů ozývat, že jim voda chybí,
ať sa o ně nekdo postará. Trochu si aj říkám, lesti to vlastně néni chyba nás, co
sa snažíme vodů šetřit. Bazén nemáme,
zahrádku zaléváme déšťovků, trávu necháme odkázanů enem na vodu z oblohy a bezmocně hledíme na sůseda, jak
každodenně s trávníkem kropí eště kus
silnice, každé jaro napůšťá bazén (nejspíš bez vědomí správca vodovodu), aby
to na podzim otrávené chémijů všecko
pustíl do kanálu. A my mlčíme.
Bez vody si neužijeme ani darů léta
a proto nám všeckým přeju né enom oblohu šmolkovů, ale aj tů zataženů a déštěm provoňanů.
Dědek babický
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KURZ - Výroba figurek
z kukuřičného šustí
V měsíci září a říjnu tohoto roku proběhne kurz, ve
kterém budete mít možnost naučit se postup výroby figurky z kukuřičného šustí.
Kurz proběhne na obecním úřadě v Babicích
v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Cena kurzovného
bude 500 Kč. Přihlášky a informace na telefonním čísle 728 462 231 nebo na mailu mariebb@seznam.cz.
Na Vaši účast se těší lektorka
Marie Bilíková

A básně zůstávají…
LÉTO
Léto mám rád
a vše co k němu patří:
Obilný lán, v něm vlčí mák
i bouřku letní příjmu však.
Drobný deštík co vláhu dává
polím a stromům, kde úroda dozrává,
stromům žňových jablek,
alejí třešní rudých.
Plody voňavých jahod
i malin sladkých.
Cítím z těch dnů léta
vůni křehkého pečiva i chleba,
i vychlazenou láhev piva
k níž zlatý ječmen přispívá.
Veselý dětský smích –
ulice plné radovánek.
Večer teplý tichý vánek
a potom nebe plné hvězd.
Noci jsou krátké a dlouhé dny.
Kéž léto pěkné vydrží!
Léto/2018

Autorkou této básně a spousty jiných, jimiž obohacovala Babický zpravodaj, je paní Anežka Kolářová.
Bohužel žádnou novou básničkou nás již nepotěší.
Paní Kolářová zemřela letos 26. dubna. Patří jí poděkování za to, že vždycky ochotně přispěla poezií,
v níž dokázala krásně popisovat přírodu, roční období, svátky… Obzvlášť měla ráda procházky podél její
milované řeky Moravy. „To se mně pak básničky píší
samy,“ říkávala. A my dodáváme: „A zůstávají stále ...“
Ještě jednou za ně děkujeme.
Redaktorky Babického zpravodaje
Babický zpravodaj
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XVIII. ročník setkání Babic
Letošní setkání Babic se
uskutečnilo na Vsetínsku
a hostily ho nejmenší Babice
v naší republice – osada, která náleží ke městu Kelč. Vesnice má cca 100 obyvatel a asi
40 adres.
Do této malé vísky se sjelo
kolem 40 zástupců obcí Babice z celé České republiky,
a také již tradičně zástupci
polských Babic – tentokrát
z Babic u Krakova. Po přivítání a prohlídce obce čekala
návštěvníky mše v místním
kostelíku, pak se všichni přesunuli do města Kelč, kde se
s nimi setkal starosta města,
proběhl společný oběd a odjezd do blízkých lázní Teplice nad Bečvou. Tam si mohli
účastníci akce prohlédnout
známé Zbrašovské aragonitové jeskyně. Následovala komentovaná prohlídka lázní,
specializovaných na léčení
srdečních chorob.
Pak zamířili všichni do
areálu Pod Šaumburkem nedaleko Babic, kde byla pro
účastníky připravena večeře.
Po ní následoval obvyklý program – hodnocení plánů a realizací investičních i jiných
akcí v jednotlivých obcích za
uplynulý rok, výměna zkušeností a poznatků, rad a nápadů, které by mohly přispět
k lepšímu fungovaní obcí do
budoucna. Protože o tom tahle naše setkávání jsou – my
ze všech Babic v zemi chceme
dělat vše pro to, aby se u nás
žilo spokojeně a aby lidé ty
svoje Babice měli rádi tak, jak
je máme rádi my.
Ivana Bičanová
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14. 4. 2018 Turnaj ve stolním tenise Jaro 2018
Na pozvání Komise pro sport při ZO Babice
se v sobotu odpoledne sešli účastníci turnaje ve
stolním tenise Jaro 2018 v sále kulturního domu.

Ze 12 hráčů se na 1. místě umístil Josef Lanšperk,
na 2. místě pak Pavel Koudelníček a 3. příčku obsadil Zdeněk Urbančík.

27. 5. 2018 Turnaj žáků ve stolním tenise
V neděli se v rámci akcí pořádaných sportovní
komisí konal Turnaj žáků ve stolním tenise 2018.
Akce proběhla v sále Kulturního domu v Babicích,
zúčastnilo se 7 žáků ze ZŠ Babice. Pořadí mladší

žáci - 1. Adam Novotný, 2. Miroslav Strýček, 3. Jakub Skřivánek. Pořadí starší žáci - 1. Patrik Sedlák,
2. Adam Peterka, 3. Filip Kašpar.
Radek Polášek

16. 6. 2018 Nohejbalový turnaj trojic

Léto/2018
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Hojně obsazený nohejbalový turnaj trojic se uskutečnil za
krásného slunečného počasí v sobotu na tenisových kurtech.
Účastnilo se celkem 10 týmů, z toho několik přespolních.
Velmi vyrovnanými výkony se turnaj protáhl až do podvečerních hodin. Vítězství si doslova vybojoval tým z Míkovic, na
druhém místě se umístili loňští mistři z Halenkovic a jako třetí
tým z Babic.
1. místo - „Zlý člověči" - Míkovice: M. Řezníček, J. Tvrdoň,
D. Jurčík
2. místo - „Haleny" - Halenkovice: J. Hradílek, J. Dudešek,
M. Huťka
3. místo - „Palmaři" - Babice: J. Lanšperk, R. Vlachynský, D. Rozum, M. Sečen
Kristýna Mlčáková

Z FARNOSTI
Výročí babické farnosti
V tomto roce si připomínáme 120 let od položení základního kamene ke stavbě
babického kostela sv. Cyrila
a Metoděje. Na místě, kde dnešní dominanta obce stojí, bývala dříve dřevěná zvonice. Byla
však již značně zchátralá. Proto
vznikl 27. 12. 1895 Spolek pro
postavení kaple v Babicích, do
nějž se přihlásilo 45 členů. Významně se v něm angažoval
také tehdejší starosta obce
pan Martin Bartošík. Spolek
pořádal sbírky na připravova-

nou výstavbu a obec darovala na stavbu kaple pozemek.
Základní kámen byl posvěcen
v den narozenin císaře Františka
Josefa I. na památku padesátého
výročí jeho vlády – 18. 8. 1898. Letopočet 1898 se dodnes skví na
fasádě nad hlavním vstupem do
kostela. Hrubá stavba byla provedena již v roce 1899 a mohlo
se začít s vnitřní výzdobou a vybavením. V roce 1900 byla kaple
vysvěcena. Mše svaté se v ní však
konávaly jen několikrát do roka,
občané Babic i Kudlovic i nadále

putovali na pravidelné bohoslužby do Spytihněvi. Počet babických mší však přesto postupem
času narůstal a roku 1925 byl konečně pro náš kostel ustanoven
P. Antonín Kolář jako samostatný
kněz (do té doby působil jako
kaplan spytihněvského faráře).
Vlastní farní obvod pro obce Babice a Kudlovice byl zřízen v roce
1937. Páter Kolář byl šťastnou
volbou pro babickou farnost.
Strávil zde ve službě farníkům
mnoho desítek let a do výslužby
odešel až roku 1968.

Má vlast cestami proměn
Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách míst a sídel
v naší krajině. Jde o snahu lidí přetvořit své okolí
v krásnější místo. Symbolem projektu je kamenné
srdce a záštitu nad touto akcí má kardiochirurg profesor MUDr. Jan Pirk, který příznačně říká: „Příznivé
změny prospívají krajině i lidským srdcím.“
Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý
rok v květnu se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Praze. Proměny hodnotí nejen veřejnost po celý následující rok internetovým
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hlasováním, ale také odborná porota architektů.
Vyhlášení výsledků uplynulého ročníku se uskutečnilo 19. května rovněž na Vyšehradě. Babický
kostel – tedy hodnocení jeho proměny po rozsáhlé opravě - se umístnil celorepublikově na 6. místě
z téměř sta přihlášených objektů (ve Zlínském kraji
byl na místě prvním). Poděkování patří každému,
kdo poslal svůj hlas, a také všem, kteří jakkoliv pomáhali nejen při samotné rekonstrukci, ale nadále
se starají o to, aby kostel svatého Cyrila a Metoděje
vypadal stále dobře.
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U sochy svatého Josefa
18. března se konala pouť k soše svatého Josefa, která se nachází u Žlebů. Po cestě na toto místo
bylo několik zastávek u historických křížů a soch
nacházejících se na babickém katastru, kdy se přítomní seznámili s jejich historií, která byla doplněna vzpomínáním pamětníků.

U Mariánské studánky
8. května se konala májová pobožnost u mariánské studánky na Habeši. Místě, které možná ne
každý zná a které stojí za návštěvu. Hlavním organizátorem slavnosti byla jalubská farnost, o hudební
doprovod se postaral pan varhaník z Babic a schola
pod vedením Radky Batůškové. Ve schole zpívají
děvčata ze všech okolních obcí, což tvoří její název
- SuKuHuBa, tedy Sušice, Kudlovice, Huštěnovice,
Babice.

Noc kostelů
Jedno obyčejné ráno jsem dostala zajímavou
nabídku. Kamarádka se mě zeptala, jestli bych nechtěla číst úryvek z Evangelia v babickém kostele
u příležitosti Noci kostelů.
Přiznám se, že mě to překvapilo a zároveň příjemně potěšilo. Kostely mám moc ráda, jsou to architektonické skvosty, ze kterých dýchá silná energie a ta zapůsobí na každého z nás.
Když jsem pootevřela dveře babického kostelíku, cítila jsem zvláštní atmosféru, umocněnou
zapálenými světýlky rozmístěnými po celé ploše
kostela. Venku se pomalu smrákalo a lidé přicházeli
naslouchat biblickým příběhům, které kdosi kdysi
sepsal.
Jakmile jsem přistoupila k pultíku a začala číst,
uvědomila jsem si, jak je důležité se v dnešní uspěchané době zastavit a užít si síly okamžiku, který
sdílíme při takovéto příležitosti. A jak krásný pocit nám přináší to, když můžeme udělat něco pro
ostatní. Nejde jenom o čtení písmenek a slov. Jde
o neopakovatelný kontakt s ostatními lidmi. O vnímání, jakým způsobem nám kdo chce sdělit nějakou myšlenku, nějaký pocit.
Léto/2018

Chtěla bych touto cestou poděkovat za milé
pozvání a také za krásnou myšlenku zorganizovat
takovouto akci. A to nejen v Babicích, ale po celé
republice. Protože jakmile se spojíme s ostatními
městy, tak ještě víc umocníme tuto přenádhernou
atmosféru, předáme si ji mezi sebou, protože svět
děláme my lidé, tím, ŽE JSME!
Alena Filová Zedníčková, Kunovice
Noc kostelů, k níž se babická farnost připojila letos podruhé, proběhla v pátek 25. května. Součástí
bohatého programu byla také komentovaná prohlídka kostela a fary. S historií i současností těchto
budov seznámil přítomné Vojta Batůšek, který si
zaslouží pochvalu za pečlivou přípravu i vtipný komentář.
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První svaté přijímání
V neděli 10. června přistoupilo osm dětí k prvnímu svatému přijímání. Ke svatému přijímání je připravoval duchovní správce naší farnosti P. Bohumil Kundl.

Den farnosti
Začátkem září je naplánován Den farnosti. Tak
jako v předchozích dvou ročnících, i pro tento se
připravuje zajímavý program, na který jste všichni

srdečně zváni. Více podrobností bude včas uvedeno ve vývěskách (před kostelem, v obecních vývěskách) i na webových stránkách Obce Babice.

Začátkem července se naše farnost po třech letech rozloučí s P. Mgr. Bohumilem Kundlem.
Této změně se budeme podrobněji věnovat v podzimním čísle zpravodaje.

BABIČTÍ (37)
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.

„Běhání je přirozené,“ říká Stanislav Körber
Zrovna takto jsme začali povídání o jeho běhání
a o tom, jak se jím proběhal až k ultramaratonu. Osobně musím přiznat, že o této disciplíně jsem nevěděla
nic, a tak jsem se před schůzkou se Staňou podívala
na internet, kde je na Wikipedii následující vysvětlení:
Ultramaraton je běžecký závod na vzdálenost delší
než 42,195 km, tj. klasický maraton.
Obecně existují dva typy ultramaratonských závodů: na uběhnutí určité vzdálenosti nebo na určitý
čas, v němž je třeba uběhnout co největší vzdálenost.
Nejobvyklejší vzdálenosti činí 50 a 100 km (nebo 50
a 100 mil), dále dvoumaratony a více-maratony, závody na 6, 12, 24 nebo 48 hodin, ale i na 1000 km a další.
Staňa si vybral uběhnutí určité vzdálenosti, kterou je
pro něj 100 kilometrů. Ovšem rozhodnout se jen tak
pro běhání takových úseků nejde. Proto mě zajímalo,
co jej k tomu vedlo. A tady je jeho odpověď:„Před pěti
roky, kdy jsem skončil s fotbalem, jsem si říkal, co dál.
Zkusil jsem si párkrát oběhnout les kolem Bunče, což
bylo kolečko cca 44 kilometrů a zjistil jsem, že mně to
fakt baví. A po tom, co jsem se dozvěděl o ultramaratonu, začalo mě to lákat. Navíc mám rád ten terén,
protože na rozdíl od klasického maratonu se běhá
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v kopcích a většinou v lesích a po horách. Ono jedna
věc je dostat se na kopec a druhá jak z něho, takže člověk u toho musí zapojit hodně i hlavu.“ Svůj první delší
závod běžel v Jizerských horách, tehdy to bylo 68 kilometrů. Sice podle jeho slov těch 11 hodin běhu protrpěl, že ale zvolil správnou disciplinu, nepochyboval.
Důležité je pro něj setkávat se při závodění s lidmi, co
je běhání baví, běžet s nimi kus cesty…. I když je pro
Staňu prioritou doběhnout, ví, že se to nemusí vždy
podařit. Může jej zradit cokoliv. Nepříjemné bývají bolesti třísel, puchýře, problémy se žaludkem apod., při
každém závodě je také kritické místo, kdy si člověk myslí, že už to nepůjde dál. „Běhání je hodně také o psychice,“ dodává a pokračuje: „Nesmí se podcenit ani
vybavení na závod. Tím nejdůležitějším snad jsou dobré boty. Já mám spotřebu tak dvoje troje za rok a teď
jsem si již našel značku, která mně opravdu sedí. Další
je základní vybavení, co neseme v batohu, kde nesmí
chybět lékárnička, baterka čelovka i s náhradními bateriemi, nu a jídlo.“ I to jsme probírali podrobně, protože mě zajímalo, co takový závodník během závodu jí.
Jako začátečník se vybavoval Staňa na trať speciálními
gely. Ale pak už si začal stravu sestavovat podle sebe
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a patří mezi ni třeba vajíčka upravená jako volská oka
(jsou skladnější do batohu), nějaký salám, polévky, Tatranky… - je to velice individuální, co kterému závodníkovi svědčí. Ovšem povinné je pití. Každý musí mít na
závod u sebe jeden litr tekutiny. „Namíchání nápoje
je docela alchymie,“ tvrdí Staňa: „Mně třeba uklidňují
bylinkové čaje, ale dobrá je i coca cola nebo kofola,
protože obsahují hodně cukru. U mě se potvrdilo, že
čím víc mám naběháno při trénincích, tím méně potřebuje tělo tekutiny. Třeba jen litr na 30 kilometrů.“
Zajímalo mě také, jak se závodníci orientují na trase,
aby nezabloudili (i když také to se prý stává). Běhá se
nejen po vyznačených turistických cestách, ale i třeba
s použitím GPS navigace. Podrobnosti, kudy povede
trasa, dostane účastník tak půl roku předem. Protože
u ultramaratonů se předpokládá opravdu kopcovitá
krajina, pořádají se závody většinou v horách. Staňa
se hodně orientuje na Slovensko, které je kvůli přejezdu pro nás nejblíže. Protože jet do takového Šluknovského výběžku by znamenalo mít další čas na cestu
a při amatérském sportu další dovolená. „Některé závody běžím v Beskydech a ty jsou fakt blízko a tak si
říkám, že tam bych ani nemusel jezdit autem a jen si
doběhnout z domu,“ nezapře Staňa svůj humor a pokračuje: „Snažím se vybírat takové závody, abych i co
nejvíc poznal, proto se většinou nevracím na stejná
místa. Sice jedno je výjimečné a pro mě oblíbené, a to
Javornická s pětikilometrovým převýšením. Mám rád
také Beskydy, jenže ty jsou už moc „profláknuté“. Občas se mně stane, že naběhám i víc než stanovených
100 kilometrů, když se člověku podaří zabloudit. To
je pak hned o 20 kilometrů navíc. Zcela jinou úroveň
mají zimní stovky. Vzpomínám na svoji první, která byla
fakt hrozná. V zimě se nedá odpočívat, protože v minusových teplotách to nejde, terén navíc klouže, člověk
neví, jestli běží po cestě či poli, pití zamrzá a v neposlední řadě se nepokochám přírodou. Takže zimní běhy
pro mě nejsou.“ Pěkné je slyšet, že běháním ultramaratonů existuje jakási sounáležitost mezi běžci, že se
navzájem podporují a pomáhají si. I když i tady existují
závodnické legendy, mezi něž patří v současnosti u nás

například Aleš Palásek nebo Dan Orálek. Staňovi se
také daří, ze sta závodníků se pohybuje mezi 20. – 30.
příčkou. Stále ovšem jde o amatérský sport, který se
dělá opravdu hlavně pro radost. Ovšem běhat takové
závody se nedá bez tréninku, o němž jsem se dozvěděla toto: „Přestože je toho hodně o fázích tréninku na
internetu, stejně si ten svůj každý musí sestavit sám.
Nejvíc důležité je mít naběhán objem, protože jen tak si
tělo na zátěž zvykne. Pro mě je to třeba běhání do práce ve Zlíně (24 km). Sice musím opravdu brzy vstávat,
abych byl v práci včas. Jinak si rád ve volnu zaběhnu
na Hostýnek, což je 44 kilometrů. Měsíčně naběhám
tak 400 kilometrů,“ přibližuje nám Staňa své tréninky.
Povídali jsme si rovněž o dalším jeho koníčku, který se
prolíná s jeho zaměstnáním profesionálního hasiče. Je
totiž také členem babického sboru dobrovolných hasičů. „Baví mě to hodně i proto, že máme ve sboru dobrou partu. Stejně tak mě baví být v aktivních zálohách
Armády České republiky. Cvičení, která absolvujeme,
jsou velice žánrově pestrá, vždy s jiným tématem, takže
se člověk hodně dozví a naučí,“ dodává.
Na otázku, co jej čeká v nejbližší době, odpověděl:
„Je to moje vysněná meta, kterou bude ultramaraton
v délce 207 kilometrů. Poběží se v Malých Karpatech
18. srpna. Zkoušel jsem tuto vzdálenost zdolat dvakrát,
ale zatím bezúspěšně. Tak teď usilovně trénuji, abych ji
pokořil.“
A my ještě víme, že jej v červnu také čeká velká životní změna, kterou bude vstup do života manželského. K oběma těmto krokům přejeme Staňovi vše dobré.
Marie Dostálková

Toulky babickou minulostí
Jan Petr Cerroni – moravský historik a spisovatel
O Janu Petru Cerronim jsme sice před několika
lety v Babickém zpravodaji již psali, ale tentokrát
předkládáme práci, jejímž autorem je Max Gogola,
Léto/2018

student Gymnázia v Uherském Hradišti. Svým dílem
zvítězil v celostátním kole Dějepisné olympiády, za což
mu bylo uděleno významné ocenění, a to Cena Nadač-
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ního fondu J. Heyrovského za rok 2017.
A tady je výňatek z práce, kterou Max Gogola věnoval historikovi a spisovateli, po němž je pojmenována
část naší obce:
Mé rodné město Uherské Hradiště bylo v barokní
době silnou pevností i význačným centrem Moravy.
Není tedy divu, že si je jako bydliště vybralo mnoho významných osobností. Pro svou práci jsem si vybral historika Jana Petra Cerroniho, který nejen proslavil naše
město, ale zároveň zachránil spoustu vzácných knih
a dalších předmětů, za což mu patří velký dík a uznání
celé Moravy.
Životopis Cerroniho - Jan Nepomuk Petr Maria Cerroni, významný moravský historik, spisovatel, archivář
a sběratel, se narodil 15. května 1753 v Uherském Hradišti v domě č. p. 146 na nynějším Masarykově náměstí
otci Petru Ceronimu, který pocházel ze staré severoitalské rodiny z Lombardie, a matce Barbaře Viktorii Freyové. Měl tři sourozence, starší bratr zdědil rodný dům
a stal se významným hradišťským občanem. Sestra se
provdala za Jana Czikanna, pozdějšího dlouholetého
starostu Brna.
Soukromě se vzdělával u preceptora, později studoval na jezuitském gymnasiu v Uherském Hradišti.
V Olomouci vystudoval filosofickou fakultu a krátce
studoval i teologii. Dokončil i studium práv ve Vídni.
Po smrti svého otce (1774) nastoupil jako praktikant
do Oberste Justizstelle ve Vídni, kde pracoval bezplatně
následujících 6 let. Roku 1782 byl jmenován druhým
sekretářem moravského kamerálního a hospodářského vrchního ředitelství. Jako člen komise dvorního rady
von Raabase účastnil tzv. raabizace.
Podílel se na rušení moravských klášterů (Velehrad,
Zábrdovice, Žďár nad Sázavou). Dvorní komisař von
Kaschnitz jej zaměstnal jako sekretáře u vrchní komise
pro regulaci daně. Roku 1789 byl císařem jmenován sekretářem při moravsko-slezském guberniu v Brně, což
bylo jeho poslední povýšení, neboť Cerroni ztratil zájem o další postup, jeho postavení mu peněžně i společensky vyhovovalo. Toto místo zastával až do své smrti.
Mohl se tedy nerušeně věnovat bádání a budování své
sbírky. Kromě této funkce zastával i místo revizora či
cenzora českých knih.
Přátelil se s Josefem Dobrovským, se kterým si obsáhle dopisoval, s Josefem Valentinem Zlobickým, profesorem na akademii na Vídeňském Novém Městě a rodákem z blízkého Velehradu.
Velkým zklamáním jeho života byl fakt, že mu Královská česká společnost nauk nevydala jeho index
moravských listin. Po této události se již zajímal téměř
výhradně o Moravu, kde také získal další funkce: r. 1813
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člena Hospodářské společnosti a r. 1822 konzervátora sbírky rukopisů,
listina pečetí Františkova
muzea v Brně.
Cerroni zemřel 3. září
1826. Větší část své sbírky
zanechal svému synovci,
Janu Jakubu Czikannovi,
radnímu protokolistovi
u Oberste Justizstelle,
pouze pečetě věnoval
Františkovu muzeu.
Cerroniho připomíná i čtvrť Cerony (Ceronín, Čeronín) v Babicích. Cerroni se zde r. 1786 podílel na parcelaci babického dvora a vytvoření nové obce, která tak
byla pojmenována po něm.
Mezi jeho nejvýznamnější spisy lze zahrnout zejména Bohemia literata, Gelehrte Mähren, Scriptores
Regni Bohemiae, Dějiny Uherského Hradiště či již zmíněný index moravských listin.
Cerroniho sbírka - Hlavním odkazem Jana Petra Cerroniho je sbírka listin, mincí, pečetí, mědirytin
a knih. Dnes je její část uložena ve Státním archívu
v Brně. Nejstarší předmět pochází z 13. století. Se sbírkou započal Cerroni již za svých vídeňských studií, první opis je z roku 1771. V roce 1799 napočítal policejní
ředitel Okáč119 rukopisů sepsaných Cerronim a 164
jím sebraných. Nejvíce rukopisů pochází z knihovny
olomouckého probošta Gianniniho (32 položek). Další částí sbírky jsou dokumenty a jejich opisy, tištěné
knihy. Cerroni skupoval majetky klášterů v dražbách
a pozůstalosti, které tak unikly zániku. Ve své době
sbírka představovala úctyhodný soubor různých děl.
Díky Cerronimu přežilo josefínské rušení klášterů
a následné ničení inventářů mnoho předmětů.
Bohužel osud sbírky nebyl nejšťastnější. Bezdětný
Cerroni ji v dobré víře odkázal synovci Janu Jakubu
Czikannovi, o kterém si myslel, že ocení její význam.
Czikann, který na ni chtěl zbohatnout, ji však začal
rozprodávat. Archívy mu za ni nemohly nabídnout
požadovanou částku (20 000 zl.), a tak byla rozprodána sbírka mědirytin (4730 kusů), některých knih
o umění (210 kusů) a mincí. Až roku 1845 byl zbytek
sbírky odkoupen do Státního archívu v Brně, kde je
uložen dodnes. Czikann za odprodej získal doživotní
rentu.
I když Max Gogola nepochází z Babic, je příjemné,
že si jako námět vybral osobnost s naší obcí spojenou,
za což mu děkujeme, blahopřejeme k úspěchu a přejeme vše dobré v dalším studiu.
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STALO SE
28. 4. 2018 Otevírání cyklostezek
Jak se už stalo tradicí, naše Muzeum myslivců a pytláků Na Mýtince otevřelo svoje prostory pro účastníky akce Otevírání cyklostezek.
V muzeu je provázeli pan Josef Vranka a paní
Marie Bilíková.

1. 5. 2018 Pietní vzpomínka
1. května se uskutečnil pietní akt u příležitosti ukončení II. světové války - položení věnce a uctění památky padlých II. světové války
u památníku v centru obce. Zástupci obce se
pak přemístili k mostu Dvojáku k památníčku
p. Miloslava Čevely, který zde 1. 5. 1945 zahynul, položili u něj květiny a uctili jeho památku.

12. 5. 2018 Den matek
Letošní den matek byl - šansonový. Po úvodním přivítání a poděkování paní starostky našim maminkám a babičkám vystoupili totiž
s krásným šansonovým recitálem mladý herec
Slováckého divadla David Macháček a klaví-

ristka Kateřina Marie Kraftová. Zazněly písně
Hany Hegerové, Petra Hapky, Jaromíra Nohavici
a mnohých dalších a dokonce i vlastní skladby
obou interpretů. V průběhu celého odpoledne
bylo podáváno dobré občerstvení a nechyběl
ani malý květinový dárek pro maminky na závěr.
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3. 6. 2018 Dětské folklorní odpoledne
V sále Kulturního domu se v sobotu odpoledne uskutečnilo Dětské folklorní odpoledne. Vystoupily děti z Kalinky, Kalinečky, dívčí
pěvecký sborek Kalinka a také přijal pozvání
folklorní soubor Radovánek z Napajedel. Po
skončení programu mohli návštěvníci posedět
s cimbálovou muzikou, která celé vystoupení
p
doprovázela.

17. 6. 2018 Letní setkání Chřibomilů
Na Mýtince
V neděli se v areálu Muzea Na Mýtince sešli ti,
kdo rádi navštěvují přírodní i historické zajímavosti
z oblasti Chřibů. Jiří Jilík a Bořek Žižlavský zde prezentovali a křtili svou novou knihu Zapomenuté
příběhy slováckého Dolňácka za přítomnosti celé
řady hostů a s bohatým doprovodným kulturním programem. Na úvod zazpíval mužský sbor
Chlapčiska ze Spytihněvi, po křtu knihy vystoupil
dívčí sborek Kalinka a po autogramiádě pak hrála
countryy skupina
p Lončáci z Modré.

9. 6. 2018 Výlet do Českého Krumlova
Obec Babice pořádala v sobotu zájezd do
Českého Krumlova pro všechny, kteří mají rádi
historii a cestování po vlastech českých a moravských. Historik PhDr. P. Kočí, průvodce a pořadatel,
velmi poutavě vyprávěl o minulosti a památkách
Českého Krumlova a provedl účastníky celým
středověkým městem, od zámku přes zámeckou zahradu, Latrán a Parkán až dolů k vltavskému břehu, odkud již tradičně vyplouvají vodáci.
Prohlídka této druhé nejnavštěvovanější památky
ČR byla jistě pro všechny zajímavým zážitkem.
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