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Rozmarné léto již se loučí,
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Barvami hýří každý strom –
jsi krásný letos podzime,
však s větrem, chladem všechno pomine
a holé větve půjdou spát.
Odpočinku je tobě třeba
a s jarem tě zas přivítat.
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STALO SE
30. 6. 2017 Slavnostní vyřazení deváťáků
Poslední den školního roku 2016/2017 byli v obřadní síni obecního úřadu slavnostně vyřazeni žáci
9. třídy ZŠ Babice.

8. 7. 2017 Country večer s Lončáky
Babické kulturní léto pokračovalo v sobotu
8. 7. 2017 v areálu Muzea Na Mýtince další akcí,
tentokrát zaměřenou na příznivce country a folku.

K tanci i poslechu hrála country skupina Lončáci
z Modré. Nechybělo točené pivo, kofola, klobásky,
pečené maso, víno a také špekáčky, které si opékaly
nejenom děti.

29. 7. 2017 Pietní akt u pomníku padlým a koncert pro válečné veterány
Ve spolupráci s Jednotou Československé obce legionářské ve
Valticích se opět konal pietní akt u pomníku padlým v I. světové
válce. Čestná stráž v dobových uniformách důstojně doplnila krátké vystoupení paní starostky Mgr. Martiny Horňákové a následné
položení věnce u pomníku. Následoval koncert v kostele sv. Cyrila
a Metoděje, tradičně nazvaný Růže pro válečné veterány. Koncert
uváděl pan František Trávníček z Jednoty ČsOL ve Valticích, na
varhany hrála skladby Bacha, Mozarta, Vivaldiho a dalších Daniela
Valtová Kosinová a zpívala Lucie Silkenová.
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Obecní úřad
Úvodni slovo paní starostky
Vážení spoluobčané,
uběhly dva roky od chvíle, kdy
naše obec obdržela Zlatou stuhu
v soutěži Vesnice roku a získala titul
Vesnice Zlínského kraje roku 2015.
Po dva následující roky jsem pak
měla tu čest být členem krajské
hodnotící komise. První rok v roli
místopředsedkyně a letos v roli
předsedkyně. Měla jsem příležitost s komisí procestovat řadu
míst našeho kraje. Prezentace
jednotlivých obcí byly nápadité

a pro nás, členy komise, také velikou inspirací. Zároveň však mohu
říct, že umístění naší obce v soutěži Vesnice roku bylo zasloužené
a jak jsem již několikrát řekla, bylo
oceněním dlouholeté práce řady
našich občanů. A doufám, že v té
společné práci budeme pokračovat i nadále. O tom, co se dělo
a děje si můžete přečíst v tomto
podzimně naladěném Babickém
zpravodaji.
Mgr. Martina Horňáková, starostka

Usnesení č. 17/2017 z jednání zastupitelstva obce Babice
ze dne 28. 6. 2017
Usnesení č. 1/17/2017
Usnesení č. 5/17/2017
ZO schvaluje pracovní předsednictvo
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok
M. Horňáková a M. Bezdíček, program jednání, 2016 v částce 6 807 750,64Kč.
vedení diskuze ke každému bodu programu
zvlášť, návrhovou komisi M. Maňáskovou a ověřovaUsnesení č. 6/17/2017
tele zápisu P. Procházkovou a J. Vranku.
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 sestavenou k 31. 12. 2016 – přílohy Rozvaha, Příloha,
Usnesení č. 2/17/2017
Výkaz zisku a ztráty, FIN 2 – 12.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
Usnesení č. 7/17/2017
Usnesení č. 3/17/2017
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce
ZO schvaluje Zprávu č. 162/2016/IAK o výsled- Babice do roku 2019.
ku přezkoumání hospodaření obce Babice za rok
2016 provedenou pracovnicí KÚ ZK Ing. Janou
Usnesení č. 8/17/2017
Brázdilovou ve dnech 6. – 8. 6. 2017.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení č. 4/17/2017
Usnesení č. 9/17/2017
ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2016 bez
ZO schvaluje vyřazení nedokončených investic
výhrad. Územně samosprávný celek přijal tato ná- z majetku obce Babice vedených na účtě 042 pod
pravná opatření: ÚSC bude respektovat Zákon analytickým členěním:
č. 563/1991 Sb., Zákon č. 137/2006 Sb. § 147 a odst.
0004 Dětské hřiště u Hamé v hodnotě 2400Kč,
1, 2 písm. a), Vyhlášku č. 410/2009 Sb., § 55 odst. 1,
0005 Technická infrastruktura 162180Kč
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 a), g), ČÚS č. 703
– Sadová 40800Kč
bod 5.3.
- Lávka přes potok 23800Kč
Podzim/2017
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- Kanalizace Souhrady 97580Kč,
0006 Půdní vestavba Hasičské zbrojnice 25328Kč
0007 Přístav 557487Kč
0009 Odpočívárna pro cyklisty 76981Kč
0011 Mokřadní prvek 5687Kč
0363 Parkoviště u hřbitova 45340Kč.
Usnesení č. 10/17/2017
ZO bere na vědomí závěrečné účty Mikroregionu

Staroměstsko, Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko, Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Slováckých
vodáren a kanalizací za rok 2016.
Usnesení č. 11/17/2017
ZO schvaluje Zásady pro hospodaření sociálního fondu OÚ Babice.

Usnesení č. 18/2017 z jednání zastupitelstva obce Babice
ze dne 20. 9. 2017
Usnesení č. 1/18/2017
ZO schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková a P. Obdržálek, program
jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi M. Bezdíčka
a ověřovatele zápisu M. Býčka a A. Bilíka.

Usnesení č. 5/18/2017
ZO schvaluje: Obec Babice, zřizovatel Základní
školy Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 687 03 Babice 377, IČO 75020904
a Mateřské školy Babice, příspěvková organizace,
okres Uherské Hradiště, Babice č. 60, 687 03, IČO
75020912, souhlasí se zapojením do projektu IMAP1
Usnesení č. 2/18/2017
a MAP2, realizovanými městem Uherské Hradiště na
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady území ORP Uherské Hradiště a souhlasí se svou fiobce.
nanční účastí na spolufinancování 5% spolupodílu
na těchto projektech s tím, že konkrétní výše spoUsnesení č. 3/18/2017
lupodílu připadajícího na obec Babice bude propoZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
čtena v poměrné výši dle počtu žáků Základní školy
Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organiUsnesení č. 4/18/2017
zace 687 03 Babice 377, IČO 75020904 a Mateřské
ZO schvaluje nákupní cenu pozemků v části školy Babice, příspěvková organizace, okres Uherské
obce Dolní Cerony 250Kč/m2.
Hradiště, Babice č. 60, 687 03, IČO 75020912.

OÚ informuje
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek
v lichý týden t. j. 12. 10., 26. 10., 9. 11.,23. 11., 7. 12., Dále žádáme občany, aby větší množství plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale přivezli je
21. 12.
přímo do sběrného dvora.
Svoz plastů – první středa v měsíci. Termíny svozu
jsou: 4. 10., 1. 11., 6. 12. Pytle na plasty dostanete Sběrný dvůr je otevřený v měsících listopad - únor
výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potře- každou středu od 13 do 17hod.
ba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz V prodeji je kniha Dvacáté století v Babicích, cena
začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze 300 Kč. Koupit ji můžete v kanceláři starostky nebo
pytle zcela naplněné. Ty nenaplněné nebudou vyve- v knihovně.
zeny.
Dále je možné si zakoupit knihy Babičtí a Ceronští
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad (plas- vojáci I. světové války + Dodatek, Historie tělovýchoty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů k tomu ur- vy a pohlednice Babic.
čených. Ostatní domovní odpad patří do popelnic Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je 8. 12. 2017.
a ne do těchto kontejnerů.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí

Podzim/2017
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Loni občané odevzdali k recyklaci 90 televizí, 10 monitorů a 949,08 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale
také o velkém významu sbě-

ru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony, aj. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného

odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Pro informaci občanů o úsporách zdrojů uvádíme také podobný certifikát společnosti EKOKOM, se kterou máme smlouvu
o tříděném sběru a recyklaci využitelných složek komunálních
odpadů včetně obalových.

INVESTIČNÍ AKCE
ZBĚHY - KOMUNIKACE– v měsících říjen až prosinec proběhne celková rekonstrukce místní komunikace a chodníků v této ulici. Ve výběrovém řízení
byly přijaty cenové nabídky šesti firem: SWIETELSKY
stavební s.r.o., PORR a.s., EUROVIA CS a.s., RYBÁRIK
s.r.o., SMO a.s. a STRABAG a.s. Nejvýhodnější cenovou nabídku podala a stavbu provádí firma SMO
strana 6

a.s. Otrokovice. Celková cena je 5 245 393,32,-Kč
bez DPH, 6 346 925,92Kč s DPH.
Z důvodu rekonstrukce komunikace i chodníků bude tato ulice po celé období neprůjezdná.
ZBĚHY – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – vybudování nového veřejného osvětlení (LED svítidla) probíhá sou-
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časně s opravou komunikace. Ve výběrovém řízení
bylo osloveno šest firem, cenovou nabídku podaly
čtyři: Satturn Holešov spol. s r.o., TRADIX REALIZACE
s.r.o. Staré Město, PECHA mont s.r.o. Spytihněv
a ELEKTRONET s.r.o. Zlechov. Nejvýhodnější cenovou nabídku podala a dodavatelem díla je
firma PECHA mont s.r.o. Spytihněv. Cena díla je
565 800Kč bez DPH, 684 618Kč s DPH.
MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŘÍSTAVBA – připravuje se projektová dokumentace na přístavbu
Mateřské školy, která by měla řešit navýšení kapacity a to o jednu třídu (šestnáct míst).
Přístavba by měla stát vedle vchodu do MŠ
(v místě, kde jsou borovice). Obec se na akci
pokusí získat dotaci.

firma Firesta – Fišer Brno, investorem akce je
Ředitelství silnic a dálnic. Stav mostu byl havarijní a tak prochází celkovou rekonstrukcí.
Opravy budou probíhat do konce října.
15 let Čistírny odpadních vod Babice–
Letos uplyne již 15 let od uvedení do provozu
ČOV Babice. Při této příležitosti se v prostorách čistírny dne 4. října sešli zástupci provozovatele SVaK, autor projektu - projektant
Centroprojektu, zástupci stavební firmy IMOS,
která stavbu provedla, pracovníci čistírny
a současné i bývalé vedení obce.

MOSTEK PŘES KUDLOVICKÝ POTOK
(u hřiště) – firma Rušar mosty zpracovala studii mostku přes Kudlovický potok u hřiště. Po
mostku by tak mohla jednak projíždět osobní
auta, tak by tu měl být oddělený prostor pro
chodce a cyklisty. Předpokládané náklady se
pohybují kolem 3,5 mil. Kč.
OPRAVA MOSTU NA I/55– opravu mostu na hlavní silnici v těchto měsících provádí
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29. 6. 2017 Setkání jubilantů
Ve čtvrtek odpoledne byli v obřadní síni
obecního úřadu paní starostkou slavnostně přijati jubilanti, kteří v letošním roce oslaví 80, 85,
90 nebo 95 let. Z rukou paní starostky obdrželi pamětní list, podepsali se do pamětní knihy
obce, a potom si mohli posedět a popovídat
u občerstvení, které pro ně připravily členky
Společenské a sociální komise obce. Na závěr
obdrželi dárky, ke kterým patřila i nově vydaná
publikace Dvacáté století v Babicích.

16. 9. 2017 Vítání občánků
V sobotu proběhlo v obřadní síní obecního úřadu vítání občánků. Do života byli slavnostně uvítáni:
Alex Němec, Ema Mikošková, Meda Mlčáková, Matyáš Dufek, Sofie Pospíšilová a Sofie Valentová.
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21. 9. 2017 Nejstarší občanka
Babic slaví jubileum
Členky Společenské a sociální komise
obce Babice spolu s p. starostkou Martinou
Horňákovou navštívily nejstarší občanku
Babic, paní Ludmilu Čevelíčkovou a pogratulovaly jí k jejím 95. narozeninám. Do dalších
let jí všichni přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
LETOŠNÍ DOTACE
Pro rok 2017 obdržela babická pečovatelská služba finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje v celkové výši 409.700 Kč.

ZAPŮJČENÍ VOZÍKŮ
Pokud budete potřebovat zapůjčit invalidní mechanický vozík, rádi Vám jej půjčíme. Vozík zapůjčujeme na nezbytně nutnou dobu a ZDARMA. V případě potřeby se obraťte na pečovatelskou službu, telefon 724 149 246.

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 6. září se konal na Patnáctce Den otevřených dveří. Tentokrát byl věnován kulatému výročí:
před deseti roky byl otevřen Dům
s upravitelnými chráněnými byty
(oficiální název Patnáctky) a také
začala pracovat pečovatelská
služba. Přesně byl dům slavnostně otevřen 2. září 2007 a služba
byla zaregistrována 10. října téhož
roku. O obou těchto událostech
se hovořilo i při Dnu otevřených
Podzim/2017

dveří. Vlastně celý odpolední program se nesl v duchu vzpomínání, k čemuž přispěla také výstavka
vracející se do dob šedesátých až
osmdesátých let minulého století.
Poděkování patří babické knihovnici Ivaně Bičanové, která ji pečlivě
a vtipně sestavila. Návštěvníci, kteří přišli na Patnáctku, měli možnost
se zapojit do několika soutěží, posedět u připraveného občerstvení,
zaposlouchat se nebo i zatančit při
Babický zpravodaj

dobové hudbě. Tu měl na starosti DJ Antonín Malenovský a jeho
diskotéka měla opravdu úspěch.
Děkujeme obecnímu úřadu
nejen za podporu při pořádání
Dne otevřených dveří, ale hlavně
za to, že díky obci tady je nejen
Patnáctka, ale také pečovatelská
služba. Samozřejmě poděkování
patří minulému i současnému vedení.
Pracovnice pečovatelské služby
strana 9

Marie Dostálková : Pomáhat , kde je třeba, má smysl"
"
V pečovatelské službě a na Patnáctce pracuji od
samého začátku, kdy byl dům otevřen a služba zaregistrována. Tedy celých deset let. Začátky nebyly jednoduché, protože od toho, aby obec službu
začala provozovat sama, nás odrazovali na mnoha místech. Ale možná se tady potvrdilo pravidlo,
že je třeba mít i trochu odvahy a nenechat si vzít
„vítr z plachet“ při první bouři. Bylo období tápání,
hledání, učení, ale také samozřejmě pochybností,
zda se všechno zvládne. I za těch deset let, které
strana 10

od založení služby uběhly, je třeba stále sledovat
všechny změny a být ve střehu, protože pořád je
v sociálních službách něco nového.
Naše pečovatelská služba je ojedinělá v tom, že
ve Zlínském kraji je jedním ze šesti poskytovatelů
sociálních služeb, kteří patří přímo pod město nebo
obec. Ostatní poskytovatelé jsou většinou buď příspěvkovými organizacemi, akciovými společnostmi apod.. Proto první poděkování patří vedení
Obce Babice – tomu minulému v čele s Miloslavem
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Maňáskem i současnému pod vedením Mgr. Martiny Horňákové, že měli tu odvahu a pochopili důležitost mít v Babicích službu, která se bude starat
o seniory nebo zdravotně postižené. Bez finanční
podpory obce by naše služba opravdu nemohla
existovat. Samozřejmě podporu dostáváme také
z Ministerstva práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím Zlínského kraje. Každoročně je třeba o tuto
dotaci nejen žádat, ale především plnit dost přísná
kritéria, abychom ji dostali.
Další mé poděkování patří mým báječným kolegyním. Ať těm, s nimiž jsme službu zahajovaly
(Alena Lesová, Naďa Bolfová) nebo těm stálým
současným – Janě Vávrové, Miriam Koudelníčkové,
Pavlíně Kraváčkové (také všem děvčatům, která vykonávala v naší službě práci krátkodobě například
přes úřad práce). Pečovatelská práce je nelehká a já
si velice vážím, že do ní mé kolegyně dávají celé
srdce. A také si vážím toho, že jsme dobrý kolektiv,
kdy se jedna na druhou můžeme vždy spolehnout
a vzájemně se povzbudit. I proto vnímám ocenění,
které mně bylo předáno v anketě Pracovník roku
v sociálních službách Zlínského kraje roku 2017,
jako ocenění celého našeho týmu. Protože jak praví
jeden citát: „Sám nejsi nic.“ Rovněž jsem moc ráda,
že naše služba se řídí heslem, které jsme si daly
s děvčaty do pomyslného záhlaví a které zní: „Po-

máhat, kde je třeba, má smysl.“ Stále víc si uvědomuji tato slova, jejichž význam je tak prostý. Věřím,
že pro většinu z nás je sice automatické pomoci
třeba s těžkou taškou člověku, který to nezvládá,
udělat mu nějakou malou službu… Vyrůstala jsem
v rodině, kde toto všechno nám rodiče předávali
jaksi automaticky a také přirozené bylo, že lidé, pokud to šlo, stárli a umírali doma v prostředí, které
jim bylo nejbližší a mezi rodinou. Vím, že vždycky to
nejde a doba je již opravdu trochu jiná. Proto jsem
ráda za vybudování naší malé pečovatelské služby,
která se snaží podávat pomocnou ruku těm, kteří
potřebují pomoc, aby mohli své stáří prožívat tam,
kde se cítí dobře.
Třetí mé poděkování patří mé rodině. Bez její
podpory by se tato práce dělala obtížněji. V tomto
zaměstnání prostě nekončí pracovní doba úderem
půl čtvrté, ale člověk si „nese“ všechny ty osudy
i domů. A není jednoduché se jen tak od všeho
odstřihnout. Ale nejsou to jen smutky a problémy,
které by nás dennodenně obklopovaly. Setkáváme
se také s řadou dojemných a často i veselých okamžiků, jež jsou takovým pohlazením po duši.
To všechno patří k mé práci, kterou mám ráda
a dostala se mně hluboko pod kůži. A říkám si, jaké
jsem to měla štěstí…
Marie Dostálková

Anketa Pracovník roku v sociálních službách
Za aktivní a dlouholetou činnost v sociálních službách ocenili
19. září představitelé Zlínského
kraje ve zlínské Baťově vile celkem
sedm žen a jednoho muže. Stalo
se tak v rámci slavnostního vyhlášení výsledků ankety Pracovník
roku v sociálních službách, kterou
letos Zlínský kraj již poosmé zorganizoval.
„Touto naší anketou chceme
podpořit a zviditelnit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná a přitom společensky velmi potřebná. Zároveň tak máme
krásnou příležitost těmto lidem
za jejich obětavou práci osobně
poděkovat a popřát jim hodně
Podzim/2017

elánu a sil do další činnosti,“ uvedla
radní Zlínského kraje pro sociální
věci, neziskový sektor a rodinnou
politiku Michaela Blahová. Kromě
ní se slavnostní akce zúčastnili také
statutární náměstek hejtmana Jiří
Sukop, náměstek hejtmana Pavel
Botek a krajští radní Petr Gazdík
a Jan Pijáček.
Titul Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje, spojený
s finančním darem 15 tisíc korun,
letos získali Vlasta Křeménková,
Iveta Strnadlová, Hana Šustrová,
Marie Panáčková a Karel Malina.
Vedle nich kraj ocenil také další tři
ženy, které si odnesly Mimořádné
manažerské ocenění – Terezii FojtíBabický zpravodaj

kovou, Marii Vaškovicovou a Marii
Dostálkovou.
Kandidáty do ankety mohli navrhnout jak samotní poskytovatelé
sociálních služeb, tak i široká veřejnost, představitelé samospráv či
nejrůznější instituce a organizace.
Na základě zveřejněné výzvy bylo
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
doručeno 27 nominací včetně
podrobného zdůvodnění, proč
je pracovník k udělení uznání
navrhován. Doručené návrhy
poté vyhodnotila odborná komise.
Mimořádné manažerské ocenění Marie Dostálková – vedoucí
strana 11

pečovatelské služby. Stála u zrodu pečovatelské služby v obci
Babice v roce 2007. Podařilo se jí
vybudovat službu, která si mezi
občany získala uznání a dobré
jméno. Svou činností naplňuje
heslo Pečovatelské služby Babice: „Pomáhat, kde je třeba, má

smysl“, a to nejen v rámci svých
pracovních povinností, ale také
ve svém volném čase. Jejím cílem je, aby lidé co nejdéle zůstávali ve svém přirozeném prostředí, ve svých domovech mezi
svými blízkými. Podařilo se jí
vyřídit několik grantů a dotací,

které přispěly ke zkvalitnění poskytované služby. Paní Dostálková letos odchází do důchodu,
zanechává však fungující službu
s dobrým jménem, stmelený kolektiv pracovnic a hlavně velké
množství spokojených a vděčných klientů.

KNIHOVNA
15. 8. 2017 Levandulové opojení z Provence
I když léto je doba prázdnin, dovolených a výletů, místní knihovna nabídla v srpnu zájemcům
všech generací i jednu kreativní akci. V úterý 15. 8.
v odpoledních hodinách provoněla Kulturní dům
v Babicích levandule. Klub tvořivých rukou při Místní knihovně Babice uspořádal pro malé i velké už
druhé tvořivé dílničky, tentokrát se zaměřením na
stále oblíbenější letní bylinu – levanduli. Celou akci
jsme nazvali Levandulové opojení z Provence.
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Zkusili jsme se tentokrát pustit do výroby trochu
náročnějších textilních dekorací a výrobků s výplní
z levandule. Připravili jsme vzorky levandulových
srdíček, voňavých pytlíčků, pro děti jsme vymysleli
jednoduché látkové hračky s tím, že si děti mohly
dokreslovat hračku dle fantazie. Každý si mohl vybrat z různých vzorů látek, krajek a stužek a vytvořit
si svoji originální dekoraci či dárek. Nezapomněli
jsme ani na občerstvení, které bylo také ve stylu
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Provence – různé francouzské sladkosti jako makronky, madlenky, sušenky a muffiny s levandulí,
osvěžující šťávy i dobrou kávu, vše z rukou šikovných pracovnic obecního úřadu. Akci doplnila i výstava dalších oblíbených i méně známých bylinek,
prodej sazenic levandule, ručně vyráběných mýdel
a jiných výrobků s levandulovou tématikou. A protože akci pořádala knihovna, nechyběla ani výstavka knih s tématikou levandule, bylinek, zajímavých
kuchařských receptů a literatury se zaměřením na
Provence. Přidali jsme také malou burzu knih pro
děti a mládež.

2. – 6. 10. 2017 Týden knihoven
Naše místní knihovna se opět zúčastnila této celostátní akce a připravila pro své čtenáře a nejen pro
ně různé akce. V úterý 3. 10. 2017
proběhly další dílničky pro kreativní tvoření všech generací,
tentokrát s tématem podzimu.
Dílničky byly zaměřeny podobně
jako letní levandulové – výroba
drobných dekorací a textilních
hraček z textilu, výroba a ukázky
podzimních dekorací, ochutnávky moučníků, tentokrát na téma
jablka. Nechyběl ani prodej podzimních květin a různých dekorací. Součástí byla i výstavka prací
dětí z MŠ.
Ve čtvrtek jsme našim nejmenším – dětem z MŠ představili nového maskota knihovny – skřítka Babíka v besedě nazvané Žijí
mezi námi skřítci?
V pátek se mohli malí i velcí zúčastnit tradičního lampionového
průvodu, který zahájil krátkým
programem v areálu „U Střešně“
písničkář a autor knih pro děti
Marek „Šolmes“ Srazil uspáváním broučků a berušek. Účastníci
průvodu prošli obcí a zakončili jej
v areálu Muzea Na Mýtince, kde
na ně čekalo opékání špekáčků
a další občerstvení.
Podzim/2017
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Historická společnost Starý Velehrad obnovuje
vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by
Vás ráda informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku velehradského, který ve
své první řadě vycházel v posledních dvou desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech minulého století a ve své třetí řadě pak na samém konci
20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním názvem Krajem Veligradu.
Na rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž
se zabýval převážně cyrilometodějskými, velkomoravskými a archeologickými tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu rozšířit obsah
o vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných regionálních publikací, pozvánky do zajímavých míst, místních muzeí a expozic na Uherskohradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém
okolí a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené
a dodnes vyhledávané regionální sborníky vydávané za první republiky a v několika málo letech
po II. světové válce.

Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového sborníku,
byť v omezeném množství kusů, je závislá na počtu předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit
všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby
kontaktovali níže uvedené členy HSSV, od nichž
obdrží další bližší informace k objednání a vydávání chystaného sborníku, či přímo na internetových
stránkách HSSV vyplnili a odeslali objednávkový
formulář. Zároveň budeme rádi za případné náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za
kontakty na místní vlastivědné pracovníky ochotné
a schopné ve sborníku publikovat.
Bořek Žižlavský, předseda HSSV, bubozi@seznam.cz
Milan Železník, tajemník HSSV,
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com
http://velehrad.webnode.cz
Místní knihovna Babice již tento sborník objednala k odběru, pokud se vydavatelům tento
záměr povede uskutečnit. Bude tedy v knihovně k dispozici.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SOUTĚŽ MESIT - NÁŠ STUDENT
Ve středu 14. 6. 2017 se vybraní
žáci 7. a 8. třídy zúčastnili soutěže Mesit – Náš student. Soutěžilo
se ve dvou disciplínách. V první
disciplíně se vyráběl stojan s logem Mesitu a poznávalo se nářadí a různé materiály. Ve druhé
disciplíně jsme na počítači programovali cestu k získání drahokamů námi libovolně zvoleného
hrdiny. Po vyhodnocení poroty se
na třetím místě umístil Jiří Dvořák,
který vyhrál flash disk. Na druhém
místě se umístil Michal Drda, který získal externí paměť. Na první
strana 14

místě se nečekaně umístila hol- p. Mikulášek. Všem se tam velice
ka, Tereza Macková, která vyhrála líbilo a těšíme se na další ročník,
nádherný tablet. Ceny jim osob- kdy se chystáme získat další ceny.
ně předal ředitel Mesitu p. MazuZa soutěžící Jiří Dvořák,
rek a ředitel Střední školy Mesit
Filip Koudelníček
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POHÁDKOVÝ BĚH 21. 6. 2017
Ve středu 21. 6. 2017 si žáci
9. třídy připravili pro všechny
žáky prvního stupně Pohádkový
běh. Na předem vyznačené trase mezi školou a Baťovým kanálem se objevila Sněhurka a dva
trpaslíci, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kovbojové z Divokého
západu, Piráti z Babic, tři Šmoulové a dokonce dvě čarodějnice.
U každé skupinky pohádkových bytostí museli žáci
plnit rozličné úkoly: lasem chytit PET láhev naplněnou pískem, poznat po hmatu několik předmětů,
roztřídit kamínky, zvládnout slalom na koštěti, najít
míčky vysypané v trávě nebo projít trasu s míčkem,
který nesměl spadnout. Každý úspěch byl odmě-

něn bodem a za každý bod pak na děti čekala v cíli
sladká odměna. Zvítězili všichni, kdo se zúčastnili.
Všechny masky byly úžasné, nedalo se rozhodnout,
která byla nejlepší. Deváťákům patří poděkování
za práci, kterou věnovali přípravě a realizaci tohoto
dne.
Mgr. Vlasta Jandásková

EXKURZE DOLNÍ VÍTKOVICE 22. 6. 2017
Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se vybraní žáci z druhého stupně naší
školy vypravili na exkurzi z fyziky do Dolních Vítkovic. Navštívili
Velký technický park, kde si do
sytosti ověřili všechno základní učivo, které probírali ve fyzice
v jednotlivých ročnících, samozřejmě zábavnou formou. Prošli
se po areálu bývalých železáren,
kde je ohromily nekonečné obrovské železné konstrukce, které
ještě v devadesátých letech minulého století sloužily k výrobě železa, samotnou výrobu železa jim
pak objasnil průvodce. Perličkou

programu byl výjezd na vysokou
pec – stejnou cestou, po které se
navážela železná ruda, výstup na
Bolt Tower do výšky 80 m po volně zavěšených železných roštech
a cesta dolů částečně proskleným
výtahem. Tato část exkurze byla
jen pro zdatné jedince, někteří
museli zůstat na zemi a pozorovat
nás zezdola. Zajímavá byla také
prohlídka vnitřku samotné pece,
okolí pece, kde se železo a struska odpichovaly a prohlídka velínu, který v 80. letech minulého
století patřil na vrchol moderní
techniky. Kdo se do Dolních Vít-

kovic s námi vypravil, určitě nelitoval a doufáme, že se bude těšit
na nějakou další exkurzi v příštích
letech.
Mgr. Vlasta Jandásková,
Mgr. Soňa Adamíková

PROJEKTOVÝ DEN - 23. 6. 2017
Aby to nebylo žákům druhého stupně líto, připravili si i pro ně a pro pátou třídu žáci 9. třídy 23. 6. 2017
celodopolední program pod názvem Projektový den.
Tento rok byl věnovaný samotné obci Babice a jejímu
okolí. Program probíhal ve čtyřech skupinkách, které se věnovaly historii Babic, výskytu ryb v okolních
vodních nádržích, cyklostezce v okolí Baťova kanálu
Podzim/2017

a samotnému Baťovu kanálu. Kromě zajímavých informací, které se všichni dozvěděli, si také mohli zkusit spoustu aktivit, např. zahrát si hru na Němce a partyzány, vyluštit si tematické křížovky, vrátit se v čase
k výrazům, které se v tomto regionu v minulém století
používaly, zkusit si nahodit udici, podívat se pod mikroskopem, co se vyskytuje v okolních vodách, zo-
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pakovat si, co patří do povinné
výbavy cyklisty, zjistit, jak je to
s vodní dopravou po Baťově kanálu a zkusit si spoustu dalších
činností. Věříme, že se tato akce
dětem líbila a deváťákům opět
patří velký dík za svědomitou
přípravu celého programu.
Mgr. Vlasta Jandásková

MISS A MISSÁK 2017
páry. Po krátké pauze následovala vystoupení spolužáků z 5.,
6., 7. a 8. třídy. Program zpestřily
děti z Domu dětí a mládeže Napajedla zazpíváním několika písní. A konečně nastala chvíle, kdy
jsme se mohli předvést my, jako
9. třída, s naším těžce nacvičeným vystoupením, které sklidilo
patřičné ovace. Následovalo vyhlášení nejlepšího třídního vystoupení a nejlepších jednotliv-

ců. Titul Miss 2017 získala Marcela
Mikulková a titul Missáka 2017 Patrik Sedlák, oba žáci 8. třídy. Nejvíce se líbila šestá třída s tancem na
hudbu Holky z naší školky. Všichni odcházeli spokojení a plní
skvělých zážitků. Za celou 9. třídu
bychom chtěli poděkovat všem
vystupujícím a jejich učitelům za
píli a ochotu při nacvičování.
Za 9. třídu Tereza Pozziová
a Robin Volf

Po dopoledním úspěšném číslo chlapců z deváté třídy. Konečzvládnutí školní soutěže Miss a Mi- né slovo pak patřilo panu řediteli
ssák 2017 se všichni žáci a učitelé
vrhli pod vedením žáků 9. třídy
do odpoledního programu Školní
akademie 2017. Před do posledního místečka naplněným sálem
školy předvedli žáci všech tříd svá
vystoupení, včetně vystoupení
kandidátů na Miss a Missáka školy.
Potlesk svědčil o tom, že se vystoupení líbila, obzvlášť pak závěrečné

a rozloučení všech účinkujících.
Mgr. Vlasta Jandásková

Dne 28. 6. 2017 jsme se sešli
v sále ZŠ Babice, abychom, jako
je každý rok zvykem, zahájili soutěž o nejlepší Miss a nejlepšího
Missáka školy. I přes velmi náročné přípravy jsme zvládli zorganizovat celou akci tak, jak jsme plánovali. Žáci od 5. do 8.ročníku si
mezi sebou vybrali z každé třídy
pár, který usiloval o přízeň poroty, a také o cenu Miss a Missáka
školy. Po zábavném zahájení, při
kterém Klárka Čevelová a Zdeněk
Buřil přednesli báseň, popisující
třídní učitele, se předvedly páry
v přehlídce a poté jim porotci
kladli záludné otázky. Mezi těmito
vystoupeními žáci prvního stupně a družiny předvedli, co si jako
třída nacvičili. Pak proběhlo hlasování, kdy byly vybrány nejlepší

ŠKOLNÍ AKADEMIE
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Nový školní rok začal
Letošní školní rok byl zahájen v pondělí 4. září. Naše
nové prvňáčky již tradičně doprovodili na slavnostní
zahájení na Obecním úřadě v Babicích deváťáci. Tam
je přivítala samotná paní starostka a mezi hosty byli
i paní ředitelka z mateřské školy, pan ředitel naší školy,
paní učitelka Mgr. Pavlína Drábková, která bude třídní učitelkou prvňáčků, a také zástupkyně SRPŠ paní
Koudelníčková. Po příchodu do školy si malí školáci
prohlédli svou třídu a i s rodiči vyslechli prvotní infor-

mace týkající se školní docházky. Starší žáci se shromáždili v sále školy, kde je přivítal pan ředitel a krátce
k nim promluvila i starostka obce Mgr. Martina Horňáková. Poté již se s třídními učiteli rozešli do svých
tříd a dozvěděli se základní údaje o nadcházejícím
školním roce. Nový školní rok byl tedy zdárně zahájen
a věříme, že bude i celý jeho průběh úspěšný. Jak pro
všechny žáky, tak také pro zaměstnance školy.
Mgr. Jitka Škrabalová

Zahájení školního roku
v družině
Dne 5. 9. 2017 se děti poprvé
v tomto školním roce sešly ve školní
družině. V obou odděleních se nejprve seznámily s novými kamarády, a to
formou her. Nezapomnělo se ale také na pravidla
chování. V průběhu prvního týdne děti kreslily své
zážitky z prázdnin, vyráběly si výkresy pomocí kre-

pové techniky, ale především „oprašovaly prach“ ze
všech krásných hraček, které školní družina ukrývá.
Vychovatelky ŠD

Šesťáci na „adapťáku"
Ve dnech 20. - 22. 9. 2017 proběhl
adaptační kurz žáků 6. třídy na Hájence Na Novém světě, který byl zaměřen
na spolupráci a komunikaci dětí v nově
vznikajícím kolektivu.
Program pro děti, zajišťovaný z větší
části instruktory ALCEDO Vsetín – Noemkou a Petrem, byl velmi pestrý a rozmanitý. I když nám po celý pobyt moc
Podzim/2017
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nepřálo počasí, trávili jsme většinu
„nepropršeného“ času na čerstvém
horském vzduch při zajímavých aktivitách. K těm nejstrašidelnějším
patřila noční stezka odvahy, kterou
- troufám si tvrdit - snad ještě žáci
naší školy nezažili, a k nejodvážnějším přespání osmi statečných kolem
ohně pod širým nebem (z původních patnácti, kteří s postupující
tmou a zimou ztratili odvahu).
Věříme, že děti poznaly samy
sebe, spolužáky i učitele, že jim
adaptační kurz pomůže k větší pohodě ve třídě a že přechod na 2. stupeň bude pro ně jen formalitou,
nikoli noční můrou (jakou je mafie
pro pokojné občany městečka Palerma…).
Mgr. Marta Eibensteinerová,
tř. učitelka

Non shop day
Ve dnech 26. a 27. září proběhla v sále školy tradiční akce deváté třídy s názvem Non shop day.
První organizační spolupráce deváté třídy vyšla na
jedničku. Vysbírané hračky, knížky, plyšáci a další věci se za symbolickou částku znovu prodávaly.
Akce probíhala o přestávkách, vyučování nebylo
narušováno. Vybraná částka peněz se posílá do Afriky pro naši kamarádku Hadju. Moc děkujeme deváté třídě za organizaci a všem za přispění.
Mgr. Miroslav Sečen
strana 18
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SPOLKY
Klub důchodců
30. 6. 2017 Výlet – historická Olomouc
koupaliště Zelená žaba, které nabízí různé vyžití
Poslední den školního roku vyrazili členové všem milovníkům koupání.
klubu důchodců na výlet do historické Olomouce. Průvodcem byl oblíbený PhDr. Pavel Kočí
z Kroměříže. Nejprve vzal seniory procházkou kolem městských hradeb na prohlídku Arcidiecézního muzea v historické budově olomouckého
hradu, pak následovala prohlídka sousedící katedrály sv. Václava. Potom se všichni vydali do
centra prohlédnout si významné pamětihodnosti, o kterých dr. Kočí velmi poutavě povyprávěl.
Na závěr vystoupal se zájemci na věž kostela
sv. Mořice, kde se otevřel úchvatný výhled nejen
na celou Olomouc, ale i na daleké okolí, dokonce
až do Jeseníků.

7. 9. 2017 Malíři Slovácka s Miladou Frolcovou
První záříjový čtvrtek se opět po prázdninách sešel Klub důchodců. Tentokrát mezi seniory zavítala

15. – 17. 7. 2017 Výlet Trenčín
V červenci využili senioři pozvání senátora Ivo
Valenty a navštívili Slovensko – Trenčín a Trenčanský hrad, lázně Trenčanské Teplice a přilehlé
Podzim/2017
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pracovnice Slováckého muzea v Uherském Hradišti mila účastníky se známými i méně známými malíři
PhDr. Milada Frolcová, aby slovem i obrazem sezná- Slovácka.

14. 9. 2017 Výlet na Pustevny
Členové klubu důchodců podnikli ve čtvrtek
14. 9. 2017 výlet do Beskyd - na Pustevny, kam vyjeli lanovkou z Trojanovic- Ráztoky. Prošli se kolem
vyhlídky Cyrilky k soše pohanského boha Radegasta
a mohli se kochat krásnou vyhlídkou za slunečného
počasí, pak jeli do Valašského Meziříčí do MP Krásno,
kde je čekala prohlídka muzea a ochutnávka výrobků.

strana 20
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ZAHRÁDKÁŘI
Výstava ovoce, zeleniny
a květin
V neděli 1. 10. 2017 jsme v prostorách Krájanky uspořádali již tradiční podzimní Výstavu ovoce, zeleniny a květin. O nazdobení sálu
krásnými dekoracemi se zasloužili
jako již po několikáté paní Helena
Menyhartová a Gabriela Janečková, dvě aranžmá přinesl a mile
překvapil i pan Josef Čevela a postavičkami ze šustí ozdobila paní
Marie Bilíková.
S podporou místního Klubu důchodců jsme letos výstavu obohatili o ochutnávku výrobků z plodů
našich zahrádek.
Návštěvníci mohli „okoštovat“
nespočet marmelád, kompotů, několik salátů, čalamád, hořčic, nakládaných okurek, sirupů a pečených
čajů a pochutnat si na zelenino-
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vém leču s klobásou, cuketové pizze, domácím chlebu.
Také si mohli posedět při kávě či
bylinkovém čaji a dát si buchty napečené místními zahrádkářkami či
členkami Klubu důchodců.

Babický zpravodaj

Svůj koutek měli na výstavě
i naši nejmenší „zahrádkáři“, děti
z místní MŠ, kde se pochlubili
svými výtvory se zahrádkářskou
tématikou.
Poděkování patří všem, kteří se
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na výstavě podíleli, všem zahrádkářům, kteří přinesli velké množství svých výpěstků a výrobků
a pomohli nám vytvořit příjemné
nedělní odpoledne.
Z akcí které připravujeme, bychom Vás chtěli pozvat na neděli
26. 11. 2017, kdy se na Krájance
uskuteční Adventní večer s besedou u cimbálu a prodejem vánočních dekorací (bližší informace
sledujte na plakátech ve vitrínách
a na našich webových stránkách
czs-babice.webnode.cz)
Vaši zahrádkáři

SPORT A KULTURA
Turnaj v nohejbalu
V krásný letní den, sobota 7. 6. 2017 se konal
turnaj v nohejbalu. Zúčastnilo se 30 zapálených
lidí, kteří po celý den vytrvale bojovali o míč přes
síť.
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Nakonec se ustálilo pořadí:
1. místo - Tomáš Látal, Pepa Lanšperk
2. místo - Tomáš Lajza, Jindra Trvaj
3. místo - Koni Mlčáková, Jara Vranka, Rosťa Mikoška,
Pepa Tichý
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Cyklovýlet
30. 9. 2017 nebylo úplně ideální počasí, a přesto se sešlo nemálo cyklistů, kteří se vydali na 72 km dlouhou trať. I přes občasné dešťové přeháňky byla dobrá nálada všudypřítomná.
Příště znova.

PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH
ŘÍJEN – PROSINEC 2017
14. – 15. 10. Slovácké hody s právem

10. 12.

Vánoční koncert
CM Ohnica

Turnaj ve stolním tenisu
– žáci ZŠ Babice

13. 12.

Česko zpívá koledy

11. 11.

Turnaj ve stolním tenisu

16. 12.

Výstava holubů

18. 11.

Vepřové hody
Na Mýtince

22. 12.

Předvánoční koledování
Na Mýtince – FS Kalina
a CM Cifra

26. 11.

Adventní výstava a posezení na Krájance

26. 11.

Den pro dětskou knihu

1. 12.

Klub tvořivých rukou –
vánoční
Vánoční jarmark
s Mikulášskou nadílkou

7. 10.

2. 12.

9. 12.

Vánoční zájezd do Vídně

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY
ĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH, NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU
TIBUL KD
nebo na www.babice.eu

Podzim/2017
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Poděkování
Jubilanti, kteří se sešli ve čtvrtek odpoledne
29. června na obecním úřadě na základě pozvání paní starostky, strávili trochu jiné odpoledne.
K pozvání občanů, kteří oslavili nebo oslaví v tomto roce 80, 85, 90 nebo 95 let, došlo poprvé. V minulých letech se oslavencům chodilo přát domů.
Samozřejmě i letos, pokud někdo ze zdravotních
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či jiných důvodů nemohl přijít na společné setkání, přišly mu členky sociální komise popřát domů.
Ti, co se mohli dostavit do kulturního domu, byli
slavnostně přijati v obřadní síni, z rukou starostky
obdrželi upomínkový list a podepsali se do pamětní knihy. Tato oficiální část byla doplněna vystoupením dětí z mateřské školy a děvčat Sborku
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souboru Kalina. V přísálí, kam se jubilanti přesunuli, bylo připraveno občerstvení a rovněž dárky,
ke kterým patřila i nově vydaná publikace Dvacáté století v Babicích. Přítomní měli možnost
si prohlédnout výstavu obrazů pana Františka
Němce, který patří také mezi letošní jubilanty. Ov-

šem nejdůležitější bylo setkání, jak nám řekla jedna
z účastnic: „Jsme opravdu rádi, že jsme se mohli vidět, poplkat si, povzpomínat. Moc si vážíme toho, že
obec takovou akci pro nás uspořádala a děkujeme
za to.“
Spokojení jubilanti

DĚDKOVO
OKÉNKO

Mladší stárci : Eva Obdržálková
Dominik Machuča
Starší stárci : Petra Obdržálková
Hynek Hejda

Podzim/2017
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Došél podzim. Zemáky sů
ve sklépkoch, vinohrady ve
Žleboch aj nad nima čekajů, co z nich vinaři vyzískajů, děcka sa žduchajů, keré
bude mět v kapsi víc kaštanů, baby hépů po oknech –
lebo na hody přece mosíja
byt umyté. Příroda sa chystá
k spánku – temu zimnímu.
Mám ale neodbytný dojem,
že sa k němu chystajů aj nekeří babičané. Teda v tomto případě k temu věčnému.
Kurňašopa, co to s tyma lidima je, že ich tolik jezdí po dědině na kole bez světel?! Dyž
potkávám ty černooděnce
napadá ně, že nekdo vyhlásil
sůtěž, kdo bude dřív na Čtvrtkách. Lebo nemajů v Jednotě
batérky? Nebo, což sa ně ani
nechce věřit, si lidi, keří tak
opečovávajů svoje chalupy – lebo dědina je to pěkná,
svojého života cénijů o tolik
meněj než teho baráku? Dyť
aj ti Karafiátovi Brůčci létali v noci z lucerničkama a to
býl provoz daleko menší. Bylo
by pěkné rozsvítit tmu světélkama a třebas aj pozdravit:
„Zdař Bůh.“
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Z FARNOSTI
Noc kostelů poprvé…
Letos 9. června se připojila babická farnost kteří pomohli s organizováním prvního ročníku
k Noci kostelů. Program byl připravován dlou- Noci kostelů v Babicích.
ho předem, a jak se ukázalo, pečlivá příprava se
vyplatila. Celý podvečer a večer byl koncipován
trochu jinak, než jsou možná účastníci programů
v jiných farnostech zvyklí. Babickou Nocí kostelů
se prolínala „silná nit“ vzájemnosti, duchovnosti
a jakoby povznášející nálady. A to byla slova, kterými hodnotili návštěvníci kostela Cyrila a Metoděje připravený program (bez ohledu na to, zda
jsou či nejsou věřícími). Noc byla zahájena mší
svatou v 19:00 hodin a po jejím ukončení si mohli
zájemci prohlédnout výstavku o historii farnosti,
která byla instalována na faře. V příjemné atmosféře svíčkami nasvíceného kostela bylo možné
se zapojit do předčítání Markova evangelia, které
probíhalo prakticky až do 22:30 hodin, nebo jen
tak posedět, poslouchat, přemýšlet… Páteční večer byl zakončen tichou adorací, společnou modlitbou na úmysly, které se za celý večer shromáždily, a závěrečným požehnáním. Na své si přišly
také děti, pro něž byly připraveny zajímavé dárky.
Možná takovým dobrým ohodnocením tohoto
večera bylo vyjádření jednoho z účastníků: „Bylo
pro mě příjemné a důležité se zastavit a mít myšlenky někde jinde než u běžných starostí.“ Tato
slova jsou jistě oceněním a poděkováním všem,

Den farnosti
I přes nepřízeň počasí jsme
se rozhodli, že se nevzdáváme
a snad již tradiční Den farnosti
uskutečníme. Vše jsme přesunuli
do prostor fary, které jsme během
dopoledne vyklidili a upravili. Podle počtu příchozích - napočítali jsme jich kolem 80 - měla tato
akce opět úspěch, jen nás mrzí,
že skákací hrad musel kvůli dešti
zůstat zabalen. Dětem proto kastrana 26
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techetka Radka vymyslela náhradní zábavu, a tak se nikdo nenudil.
K dobré zábavě také přispěla i cimbálová muzika, a veselý zpěv i hovor zazníval celou farou. Příští rok
nám snad počasí bude přát a tuto
akci budeme moci zopakovat. Tímto bych chtěla všem, kteří pomohli
s přípravou i s občerstvením moc
poděkovat, bez Vás by to neklaplo.

A děkuji především všem, kteří
i přes nepřízeň počasí přišli.
Všem Pán Bůh zaplať.
Pavlína Lukášová,
členka farní rady.

Také babický kostel prošel za
poslední období několika výraznými opravami a je důstojnou dominantou obce. Byl do
výstavy Má vlast cestami proměn také přihlášen, a hlasovat
Má vlast cestami proměn
pro něj můžete na www.aefcz.
• je projekt, který prostřednictvím org v kolonce Chci hlasovat
fotografií zachycuje proměnu o nejhezčí proměně. Nás kostel
staveb před a po rekonstrukci.
má číslo 85.

BABIČTÍ (34)
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.

GABRIELA JANEČKOVÁ
„Příroda je pro mě největší inspirací a učitelkou,“
říká Gabriela Janečková na začátku našeho povídání.
Ti, co chodíte na výstavy pořádané babickými zahrádkáři, jistě víte, o kom píši. Všem ostatním ráda představuji mladou dívku, jejíž velkou zálibou je zahradničení
Podzim/2017

a aranžování. Právě v této oblasti dosáhla již několika
nemalých úspěchů. Tím nejčerstvějším je postup do
celostátního finálového kola, které se konalo v Lysé
nad Labem. Šanci utkat se z ostatními aranžéry dostala po tom, co vyhrála v soutěži pořádané Územním
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sdružením Českého zahrádkářského svazu Prostějov.
A ani v Lysé nad Labem si Gabriela nevedla špatně.
Všichni soutěžící dostali stejné zadání, jehož název
zněl „Kousek ráje.“ Materiálem mohly být nejrůznější květiny, jen jedno musely mít společné – všechny
použité rostliny musely být „živé“, tedy nebylo dovoleno používat nic umělohmotného. Gabriela soutěžila se dvěma výrobky, kterými byly kytice a věnec
pro Evu. O tom, že se jí oba vydařily a líbily se porotě, svědčí umístění na pátém místě. Jistě to bylo pro
ni povzbuzením do dalšího tvoření, které dělá ráda
a které je jejím velkým koníčkem. Přivedlo ji k němu
zahradničení, které má v krvi snad od dětství, jak tvrdí:
„Vždycky jsem se ráda hrabala v hlíně a mamce pomáhala na zahrádce. Také jsem ráda pozorovala babičku,
když pod jejíma rukama vznikaly vázané kytice a vazby z nejrůznějších materiálů.“ (poznámka: babička
paní Otílie Čevelová se dlouhá léta věnuje květinové
výzdobě babického kostela). Určitě toto všechno vedlo Gabrielu ke studiu na Střední zemědělské škole ve
Starém Městě, obor agropodnikání. A je ráda, že také
v současném zaměstnání může uplatnit nejen své
zkušenosti ze školy, ale hlavně ty, co nabyla přirozenou praxí – je zaměstnána ve firmě Trvalky Batůšek.
A jaké roční období je jí nejbližší? „Nedá se to jednoznačně říct, na každém si najdu něco. Jaro je plné naděje, co asi příroda ten rok přinese, léto už je takovým
potvrzením, podzim se svou paletou barev je pastvou
pro oči a opravdu velkou inspirací, nu a zima, kolem
Vánoc, je pro mě obdobím největšího tvoření,“ odpovídá Gabriela a dodává: „Potěšilo mě, že jsem se
dostala mezi babické zahrádkáře, kteří mně dávají
volnou ruku při pořádání různých výstav. Vždycky si
v hlavě srovnávám, čím bychom mohli návštěvníky
překvapit.“ Tak například na výstavě, která proběhla
na Krájance 1. října, jsme mohli obdivovat zajímavé
podzimní dekorace a už teď se můžeme těšit na vý-
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stavu předvánoční. Ta je takovým vyvrcholením roku
a bude opět na Krájance (26. listopadu). Nu a má ji
(co se týká výzdoby) na „povel“ Gabriela, která kromě
pozvání připomíná, že na výstavku může přinést své
výrobky kdokoliv, kdo by chtěl ukázat třeba vánoční
dekorace ze své produkce. Na programu bude také
beseda u cimbálu. Takže se máme na co těšit. Možná
uvidíme i výtvory stolového aranžování, které jsou
pro Gabrielu velkou výzvou a jimž se poslední dobou
častěji věnuje. Již teď
přemýšlí nad jedním
velkým
svatebním
pro svou kamarádku,
které se ponese zcela
v originálním duchu.
Ostatně i k svátkům,
narozeninám svých
blízkých či známých
vytváří pravidelně kytice a vazby, kterými
je obdarovává. Ale
může se na ni obrátit
kdokoliv, kdo přemýšlí o podobném dárku.
Jak vzpomínáme na
začátku, nápadů, které
jí dodává příroda, má
Gábina hodně, proto
procházky a výšlapy
patří k její oblíbené
relaxaci. Rovněž miluje hory a vysokohorskou turistiku. V srdci
jí přirostly Jeseníky
a těší se, až se jednou
podívá i „trochu výš“,
třeba do Vysokých Tater. „Chodit po horách
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blíž oblakům je opravdu dobrý relax a člověk si v tom
čistém vzduchu jaksi vyčistí i hlavu,“ říká o své lásce
k horám.
Kromě zahradničení a aranžování má dalšího velkého koníčka, kterým je folklór. Členkou Kalinky se
stala hned při jejím založením a prošla prakticky všemi složkami souboru Kalina – tancovala, zpívala a zpívá. Již sedm let je oporou dívčího pěveckého souboru, tedy Sborku. „Samozřejmě na prvním místě je pro

mě rodina, v níž mám velkou oporu, a také jsem ráda
za své přátele,“ dodává Gabriela.
Při povídání jsem si uvědomila jednu věc. Je opravdu příjemné najít v dnešní uspěchané době někoho,
kdo má takový velký vztah nejen k přírodě, ale k tomu
základnímu, tedy půdě. A já jsem ráda, že takoví lidé,
jako je Gabriela Janečková, tady jsou a moc jí přeji,
aby vůně obyčejné hlíny byla tou, co ji přitahuje.
Marie Dostálková

Jak jsem objevil Jana Koláře
V roce 1974, při pochůzkách
po pražských antikvariátech, se
mi dostala do ruky kniha se žlutým přebalem potištěným divokým obrázkem, a podle jejího
názvu jsem ji nedokázal nikam
zařadit. Tato skutečnost ve mně
vzbudila zvědavost a po prolistování jsem v ní našel pár starých
fotografií z Íránu. A to rozhodlo si
tu knížku koupit. Čím více jsem
se začal zajímat o původ autora,
tím jsem měl menší úspěch se
něco bližšího dovědět.
Po letech jsem zjistil, že Kolářova cestopisná kniha „Na vlnách
revoluce a v zemi věčných ohňů“
měla na své životní dráze velice
komplikovanou cestu, stejnou
jako měl sám autor Jan Kolář. Původně vyšla v sešitové podobě
na pokračování jako dobrodružné vyprávění pro mládež. Bylo to
z důvodu, že Kolářovo vyprávění
nebylo jenom suché místopisné
popisování, ale obsahovalo mnoho postřehů ze života lidí, které
na své cestě potkal. Když se nakonec dočkala knižní formy, dostala
se záhy na index kvůli pravdivým
obrazům, které obsahovala, o začátcích Říjnové revoluce v Rusku,
a všechny výtisky byly staženy
z prodeje. Vlivem tohoto zásahu
se jeho skvostná kniha stala téměř neznámou.
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Když mladý Jan Kolář ukončil studium, shání práci. Najde ji
v pobočce německé firmy AEG
v Rusku. A to je začátek jeho dobrodružného života, který si ani on
sám nedovedl předem představit. Svět byl v té době rozbouřený a on se mu musel chtě nechtě
podřídit. Hned na začátku dostal
nabídku vstoupit do legií, ale
vzhledem k jeho zdraví se tento
záměr nemohl realizovat. Přesto
se ale vojenské mašinerii zcela
nevyhnul a dostal se do továrny
na výrobu zbraní.
Od tohoto osudného okamžiku ho pronásledovala po celý
jeho život, až se ocitl v daleké
zemi, v ruském Ázerbajdžánu,
který byl tou dobou středem
všech tehdejších problémů. Především to byla Říjnová revoluce
a další s ní spojené události. Co
se týká osoby samotného Jana
Koláře, tak přestože pracoval
pro vojenský průmysl, duší zůstal humanista, a můžeme říci, že
tato jeho vlastnost ho pozvedla do nejvyššího patra lidskosti.
Při styku s lidmi a při hodnocení
jakékoliv situace kolem sebe se
všem a všude snažil pomáhat
bez ohledu na to, kdo to je, kde
to je a proč to tak je. Samozřejmě
instinktivně a bez jakékoliv zaujatosti byl vždy na straně slabšího a
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toho, kdo potřeboval více
pomoci.
Na
prvním místě
pro něj bylo
zachránit člověka, který má
čistou
ideu,
a potom teprve řešil ostatní záležitosti, jako
je zisk, osobní výhody a podobně. A s touto svou vlastností šel
tak daleko, že někdy musel nést
i svou vlastní kůži na trh.
Po přečtení jeho knížky každý
čtenář osobně odhalí toto jeho
chování, jeho myšlení a možná
i mnohem více. Další jeho vlastností jako autora, člověka, který
popisuje svoje zážitky, je to, že
do psaní nikdy, opravdu nikdy
nevkládá svoje city a je naprosto
nestranný, přestože některé jeho
zážitky byly až na hraně. Já sám,
když jsem se zabýval historií tohoto období a porovnával Kolářem zaznamenané události i z jiných pramenů, jsem měl to štěstí,
že se mi dostaly do ruky popisy
těch samých událostí od jiných
autorů, které byly samé nevybíravé slovo a nářky. Například situace, kdy byl Kolář přítomen tomu,
když carský důstojník střílel do
vzduchu a nutil celý sál zpívat carskou hymnu. Na druhé straně sálu
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seděl člověk, který jinde
popisoval velice nechutně a vulgárně, co se tehdy
dělo. Nebo jiná situace, kdy
členové československé
delegace z velvyslanectví
v Rusku jedou v luxusním
autě plném jídla a pití do
Teheránu, a z popisu se
nedozvíme nic jiného, než
jak nadávají na všechno,
co cestou míjejí. Jan Kolář
jede taky po stejné silnici
a stejným směrem, ale ne pohodlným autem, pouze na korbě fiakru
a na dlouhé cestě spí mezi kočími,
ale z jeho slov nepoznáte jeho trápení. Naopak popisuje velice čistě
a živě, co kolem sebe cestou viděl.
Popisuje život jednoduchých lidí,
například tam můžeme velice živě
pozorovat chování jeho podřízeného vojáčka, který nám může připomínat chování Švejka z Haškových povídek.
Kolář popisuje spektrum událostí probíhajících v té době v Rusku a krveprolití mezi Armény
a Ázerbajdžánci. Další kapitola začíná v Íránu, kdy se Kolář v pravou
chvíli rozhodne odtrhnout od komunistů, pro které dosud pracoval,
a dá se na stranu lidového povstání
Mirzy Kuchak chána.
Tato kapitola v jeho knize je
stěžejní a soudobě se stala doslo-

va korunou díla, protože objasňuje spoustu „černých děr“ v historii
Džangalského povstání, obzvláště
jeho konce. Kolářův popis tehdejších událostí je naprosto věrohodný, protože byl jejich přímým a nestranným účastníkem v postavení
šéfa zbrojařského závodu v severních íránských lesích.
Přestože není tato kniha velká objemem, zato je ale natolik
obsažná, že se může stát cenným
zdrojem informací pro zvídavé badatele z různých oblastí Středního
Východu. Týkají se třeba Československých legií, vyvraždění Arménů, převratu při Říjnové revoluci,
povstání proti vládě v Íránu, života Carské generality a jejich rodin,
které utíkaly před Rudou armádou,
normálního života v Teheránu,
v Bagdádu atd.
Domnívám se, že doba této
knížky ještě přijde.

Dovětek
Výše uvedené povídání napsal Ing. Reza
Mirchi, CSc., který pochází z Íránu. Je překladatelem, tlumočníkem
a vydavatelem perské
literatury. Z jeho životopisu se dále dozvídáme, že se narodil v roce
1947 v Teheránu a od
roku 1972 žije u nás. Věnuje se odborné činnosti v oboru jaderné chemie a také vyučuje perský jazyk. Jedním z témat
jeho zájmu byl právě Jan Kolář,
babický rodák, o němž zjistila
paní Františka Němcová několik údajů. Jan Kolář se narodil
3. 8. 1883 v domě číslo popisné
28 v Ceronském dvoře (nyní je to
dům č. p. 319). Jeho život byl velice zajímavý a více se o něm můžete dočíst také v nově vydané
knize Dvacáté století v Babicích.
Dr. Reza Mirchi byl před několika lety osobně v Babicích, kdy
na setkání Ceroňáků vyprávěl
o knize Jana Koláře. A díky iniciativě bývalého starosty Miloslava
Maňáska, který je s panem Mirchi v kontaktu, se podařilo objevit člověka pocházejícího z naší
obce a člověka s neuvěřitelným
životním osudem, kterým Jan
Kolář jistě byl.

Podzimní
Potůčky žalu nebe si spustilo
a pršet nepřestává.
Země, ta statečná bez pochval
jen trpělivě vstřebává a vstřebává.
Lidé se budí do chladivého rána
a ptají se pohledem upřeným vzhůru:
hůru:
„ opravdu pořád ještě? “
A vstávat do práce se jim
ani trošku nechce.
Jitka Machálková
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STALO SE
19. 8. 2017 V Babicích na konci...Na Mýtince
I když název folklorní akce napovídal, že se uskuteční v areálu muzea Na Mýtince, špatné počasí způsobilo, že se milovníci folklóru sešli v sále Kulturního
domu v Babicích. CM Žandár doprovodila místní
FS Kalinu, dívčí sbor Kalinku a hosta - FS Kohútek
z Bánova. Po ukončení programu následovala beseda u cimbálu také s CM Žandár.

19. 8. 2017 Burza krojů
V sobotu dopoledne se v sále kulturního domu
uskutečnil už 8. ročník burzy krojů. Přes 200 návštěvníků si mohlo vybrat u 20 prodejců látky, krajky, mašle, krojové boty, jupky a další součásti kroje.

26. 8. 2017 Šansonový recitál
Šansonový recitál herců Slováckého divadla
s názvem Kdykoli kdekoli uzavřel letošní 1. ročník
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Babického kulturního léta. Přes 120 návštěvníků si
přišlo posedět a poslechnout si v příjemném prostředí muzea Na Mýtince písně Hany Hegerové,
Jaromíra Nohavici, Radůzy, Zuzany Navarové, Petra
Hapky, Michala Horáčka a dalších.

9. 9. 2017 Slovácké slavnosti vína
v Uherském Hradišti
Druhý záříjový víkend patřil již tradičně
Slováckým slavnostem vína a otevřených památek,

do kterých se naše obec každoročně zapojuje. Letos
šlo za naši obec v krojovém slavnostním průvodu
přes 60 účastníků, od nejmenších na kočárcích až
po seniory. Naše obec měla i letos svůj stánek s prezentací obce v rámci mikroregionu Staroměstsko
na nádvoří Staré radnice. Po poledni zde vystoupil
folklorní soubor Kalina a dívčí sbor Kalinka, doprovázený CM Cifra, závěrem programu si přišli společně zazpívat i starostové a místostarostové mikroregionu Staroměstsko.
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