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STALO SE
21. 6. 2018 PRO ONKA NA KOLE"
"
Obec Babice podpořila charitativní projekt
neziskové organizace ONKA, která pomáhá
onkologicky nemocným dětem a podporuje
jejich rodiny. Tento projekt se jmenuje PRO
"
ONKA NA KOLE" a jeho účastníci ujedou za
týden 1026 km a navštíví 237 obcí ČR a SR.
Paní starostka Martina Horňáková jim předala
v areálu Muzea Na Mýtince symbolický šek na
částku 3000,- Kč.

29. 6. 2018 Slavnostní vyřazení deváťáků
Poslední den školního roku 2017/2018 přivítala paní starostka M. Horňáková v obřadní
síni obecního úřadu při slavnostním vyřazení žáky 9. třídy ZŠ spolu s třídním učitelem
M. Sečenem a ředitelem ZŠ P. Hubáčkem.
S deváťáky se přišli rozloučit také jejich malí
kamarádi z 1. třídy, které v září doprovázeli při
jejich první cestě do školy. Všichni zúčastnění
popřáli deváťákům dobrý start do dalšího studia a hodně zdaru a úspěchů v životě.
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6. 7. 2018 Divadelní komedie Vinetůůů!
V rámci Babického kulturního léta měli zájemci možnost shlédnout v areálu Muzea Na Mýtince
divadelní komedii divadla Pecka Vinetůůů! Členy
souboru jsou herci Slováckého divadla, režii měl
Robert Bellan, a tak všechny, kteří neváhali a přišli se pobavit, čekal jedinečný kulturní zážitek.

Obecní úřad

Vážení spoluobčané.
V uplynulých dnech proběhly
volby do obecního zastupitelstva
a nás čeká nová volba rady obce,
místostarosty i starosty.
Děkuji všem voličům, kteří přišli volit a Vám občanům za projevenou důvěru a množství hlasů.
I nadále se budu snažit udělat pro
naši obec maximum. Aby byla
krásná a hezky se v ní žilo.
Čtyři roky, které jsem ve funkci starostky strávila, utekly jako
voda. Bylo to období plné změn.
Radikálně jsem změnila zaměstnání a musela jsem co nejrychleji
pochopit plný rozsah funkce starosty. V tomto období mi byl dobrým rádcem předchozí starosta
Miloslav Maňásek. Musím říct, že
řadový občan nemá vůbec představu o tom, co všechno obnáší
Podzim/2018

agenda obce, aby
tato mohla vůbec
fungovat. Za ty čtyři
roky, co jsem ve funkci – přes sliby našich
zákonodárců – se nejen nezjednodušila,
ale naopak ještě narostla.
Moc dobře si uvědomuji, že ne všechny
body našeho volebního programu se podařilo naplnit. Řada
akcí je stále ve fázi
přípravy projektové
dokumentace. I já si
myslela ze začátku, že
všechno půjde rychleji. Velkým problémem
je sehnat projektanta.
A ti dobří jsou zavaleni prací natolik, že
se na projekt dlouho
čeká. V této fázi je třeba přemístění
autobusové zastávky na Ceronech,
úprava prostranství u Sportu, stavba mostku přes Kudlovický potok,
přístavba mateřské školy či příprava technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v Třeskovicích.
Ale je tu i řada věcí, které se podařily. Rekonstrukcí prošly školní
dílny či v nedávných dnech školní
kuchyně tak, aby mohla být strávníkům nabídnuta dvě jídla. Byla
dokončena rekonstrukce chodníku na Záhumení či provedena částečná výměna oken na nákupním
středisku. Dokončena byla oprava
a přemístění pomníků obětem
I. a II. světové války. Byla upravena
nová část hřbitova, rozšířený počet urnových míst a nové osvětlení. Nová je komunikace, chodníky
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a veřejné osvětlení na Zběhoch,
komunikace i chodníky na Nábřeží, nový chodník a osvětlení za Perutkovým, osvětlení na Kůskoch.
Na Mýtince byla vybudovaná venkovní kuchyně. Byla vyměněna
podlahová krytina a dobudované
WC v I. patře kulturního domu.
Obec přispěla nemalou částkou
i na opravu kostela.
Potěšil by mě větší zájem občanů o dění v obci, například
účast na veřejných jednáních zastupitelstva obce či na kulturních
a společenských akcích. Přestože
cesty a názory mohou být různé,
naším společným cílem jistě je,
aby se nám v Babicích všem pospolu dobře žilo.
Ještě jednou děkuji za Vaši
podporu a důvěru, moc mě potěšila a budu se snažit dělat vše
proto, aby obyvatelé Babic byli
i nadále spokojeni.
Všem zvoleným zastupitelům
blahopřeji a přeji hodně energie
a sil do další práce.
Mgr. Martina Horňáková
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OÚ informuje
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek Sběrný dvůr je otevřený v měsících listopad v lichý týden t. j. 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12. únor každou středu od 13 do 16hod.

Svoz plastů – první středa v měsíci. Termíny svozu
jsou: 7. 11., 5. 12. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba
plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz
začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze
pytle zcela naplněné.
Žádáme občany, aby větší množství plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale přivezli
je přímo do sběrného dvora.

Důrazně žádáme všechny řidiče, aby svá vozidla neparkovali na místních komunikacích či
chodnících!

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 vojáci I. světové války + Dodatek,
Historie tělovýchovy a pohlednice Babic.

Upozorňujeme, že je možné třídit také plechovky.
Kontejner na tento odpad najdete ve dvoře ná- Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je 10. 12. 2018.
kupního střediska a ve sběrném dvoře.
Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

USNESENÍ č. 22/2018
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 28. 6. 2018
Usnesení č. 1/22/2018
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, M. Maňásková a M. Bezdíček, program jednání, vedení diskuze ke každému bodu
programu zvlášť, návrhovou komisi P. Lukášovou
a ověřovatele zápisu V. Kraváčka a M. Dostálkovou.
Usnesení č. 2/22/2018
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
Usnesení č. 3/22/2018
ZO Babice schvaluje Zprávu č. 216/2017/
IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Babice za rok 2017 provedenou pracovnicí KÚ ZK
Ing. Janou Brázdilovou ve dnech 4. – 6. 6. 2018.
Usnesení č. 4/22/2018
ZO Babice schvaluje Závěrečný účet obce
Babice za rok 2017 bez výhrad. Územně samostrana 4

správný celek přijal tato nápravná opatření: ÚSC
bude respektovat Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst.
1 písm. g), ČÚS č. 703 bod 5.3, Zákon č. 420/2004
Sb. § 2 odst. 2 písm. a), ČÚS č. 708 bod 8.
Usnesení č. 5/22/2018
ZO Babice schvaluje výsledek hospodaření
obce za rok 2017 v částce 8 306 017,77Kč.
Usnesení č. 6/22/2018
ZO Babice schvaluje účetní závěrku obce Babice
za rok 2017 sestavenou k 31. 12. 2017 – přílohy:
Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty, FIN 2 - 12.
Usnesení č. 7/22/2018
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení č. 8/22/2018
ZO Babice schvaluje prodej části pozemku
p. č. 757/3 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště o výměře cca 144 m2 ***, bytem *** za cenu 250,-Kč/m2.
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Usnesení č. 9/22/2018
ZO Babice neschvaluje prodej pozemků 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 ***, bytem *** za cenu 100Kč/m2.
Usnesení č. 10/22/2018
ZO Babice bere na vědomí závěrečné účty
Vodovodu Babicko, Mikroregionu Staroměstsko,
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Sdružení měst a obcí Východní
Moravy, Slováckých vodáren a kanalizací za rok 2017.
Usnesení č. 11/22/2018
ZO Babice pověřuje finanční výbor kontrolou
hospodaření MŠ Babice a ZŠ Babice s majetkem

a finančními prostředky obce za tok 2017. Termín
provedení kontroly do 14. 9. 2018.
Usnesení č. 12/22/2018
ZO Babice pověřuje kontrolní výbor kontrolou
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice uzavřených se
spolky a organizacemi za rok 2017. Termín provedení kontroly do 14. 9. 2018.
Usnesení č. 13/22/2018
ZO Babice vydává svobodný a informovaný
souhlas s tím, aby tradiční hody s právem v obci
Babice byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

USNESENÍ č. 23/2018
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 20. 9. 2018
Usnesení č. 1/23/2018
ZO Babice schvaluje pracovní
předsednictvo M. Horňáková,
M. Maňásková a P. Obdržálek,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi
A. Bilíka a ověřovatele zápisu
P. Lukášovou a P. Procházkovou.

přípojka pro rodinný
v Babicích č. p. 314“.

Usnesení č. 2/23/2018
ZO Babice bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce.

Usnesení č. 7/23/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu s ***, bytem *** a *** bytem *** pro stavbu „Vodovodní přípojka pro rodinný dům v Babicích č. p. 315“.

Usnesení č. 3/23/2018
ZO
Babice
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení č. 4/23/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu s ***, bytem *** pro stavbu „Vodovodní
přípojka pro rodinný dům
v Babicích č. p. 264“.
Usnesení č. 5/23/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu s ***, bytem *** pro stavbu „Vodovodní
Podzim/2018

dům

Usnesení č. 6/23/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu s ***, bytem *** pro stavbu „Vodovodní
přípojka pro rodinný dům
v Babicích č. p. 560“.

Usnesení č. 8/23/2018
ZO Babice schvaluje prodej
pozemku p. č. 1123/2 v k. ú.
Babice u Uherského Hradiště
o výměře 271 m2 ***, bytem ***
za cenu 250,-Kč/m2.
Usnesení č. 9/23/2018
ZO Babice schvaluje nákup pozemku p. č. 1392/4 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště o výměře
788 m2 za cenu 100Kč/m2.
Babický zpravodaj

Usnesení č. 10/23/2018
ZO Babice bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru.
Usnesení č. 11/23/2018
ZO Babice prodlužuje finančnímu výboru termín pro provedení kontroly hospodaření MŠ
Babice a ZŠ Babice s majetkem
a finančními prostředky obce za
rok 2017 do 1. 10. 2018.
Usnesení č. 12/23/2018
ZO Babice schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2018
číslo: D/0273/2018/SOC se
Zlínským krajem.
Usnesení č. 13/23/2018
ZO Babice neschvaluje pořízení studie proveditelnosti
dopouštění slepého ramene
Uhliska.
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USNESENÍ č. 24/2018
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 1. 10. 2018
Usnesení č. 1/24/2018
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková,
M. Maňásková, program jednání,
vedení diskuze ke každému bodu
programu zvlášť, návrhovou komisi M. Dostálkovou a ověřovate-

le zápisu M. Býčka a J. Vranku.
Usnesení č. 2/24/2018
ZO Babice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím
pozemku s ***, zastoupenou zákonným zástupcem ***, obě by-

tem *** pro stavbu „Vodovodní
přípojka k RD č.p. 179, k. ú.
Babice u Uh. Hradiště“.
Usnesení č. 3/24/2018
ZO Babice bere na vědomí
Zprávu finančního výboru.

Investiční akce
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.

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 množství příležitostí
k objevování přírodních jevů a prohloubit si citlivost a vztah k životnímu prostředí. Rozpočet akce
je 1,9mil. Kč a bude realizovaná v jarních měsících
příštího roku.

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.

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.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ – podařilo se uspět
s žádostí o dotaci z Národního programu Životního
prostředí – oblast environmentálního vzdělávání
a to ve výši 500 000Kč. Žadatelem je Základní škola Babice, která lépe splňovala podmínky dotace

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.

Ředitelství silnic Zlínského kraje upozorňuje
ŘS ZK upozorňuje občany na množící se případy nabídek odkoupení pozemků pod silnicemi či chodníky. Obchodníci nabízejí zpravidla cenu mnohem nižší, než za kterou pozemky
vykupuje Zlínský kraj a nabízí je pak ke spekulativnímu prodeji právě Zlínskému kraji. Vlastníkům takových pozemků je doporučeno, aby je v případě prodeje přednostně nabídli Ředitelství silnic nebo přímo obci, v jejímž katastru se pozemky nachází.
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Projekt „Přívesnické tábory a dětský klub v Babicích“
Obec Babice zpracovala projekt a získala dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost na realizaci
aktivit zaměřených na péči
o děti v době mimo školního
vyučování. Cílem projektu je
usnadnit rodičům sladění jejich pracovního života s péčí
o děti a tím zlepšit jejich pozici na trhu práce. Projekt bude
realizován v období 1. 9. 2018
– 31. 8. 2021.
Tento projekt nabízí rodičům dvě aktivity:
1) zřízení dětského klubu (ranní družiny), který zajistí péči
o děti z 1. stupně v době
před začátkem vyučování.
2) rozšíření nabídky přívesnických táborů v době letních
prázdnin.

Dětský klub bude v provozu každý školní den v době od
6:30 do 8:00 hod. v budově ZŠ.
Aby dítě mohlo docházet do
dětského klubu, musí rodiče
vyplnit přihlášku, doložit potvrzení o své pozici na trhu práce
a uzavřít s obcí Babice smlouvu
o poskytnutí služby. Docházka
bude v letošním školním roce
bezplatná. Všechny potřebné formuláře jsou dispozici na
webu www.zsbabice.cz v sekci „Aktuality“ v článku „Dětský
klub“ a na webu www.babice.
eu pod záložkou „Přívesnické
tábory a dětský klub“. S případnými dotazy či nejasnost-

mi mohou rodiče kontaktovat
místostarostku M. Maňáskovou
(mistostarosta@babice.eu,
tel. 723 556 432).
V aktivitě přívesnické tábory
umožní projekt rozšířit nabídku
táborů v době letních prázdnin
tak, že se v následujících třech
letech budou každé prázdniny
konat 4 tábory (dva s kapacitou 25 dětí, dva s kapacitou 15
dětí). Konkrétní nabídka táborů pro letní prázdniny v roce
2019 a způsob přihlašování
bude zveřejněný na webu obce
Babice a ve vývěsních vitrínkách v Babicích k 1. únoru 2019.
Miroslava Maňásková

27. 6. 2018 Setkání jubilantů
Ve středu odpoledne
byli v obřadní síni obecního úřadu paní starostkou
slavnostně přijati jubilanti,
kteří v letošním roce oslaví
80, 85 nebo 90 let. Zazpívala
jim děvčata z Kalinky, přišly
je potěšit svým vystoupením i děti z MŠ. Z rukou paní
starostky pak obdrželi pamětní list a podepsali se do
pamětní knihy obce. Pak pro
ně bylo členkami Společenské a sociální komise obce
připraveno malé občerstvení, u kterého mohli posedět
a popovídat si. Byly pro ně
připraveny také dárky, ke
kterým patřila i publikace
Dvacáté století v Babicích.
Podzim/2018
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15. 9. 2018 Vítání občánků
V sobotu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu opět vítání občánků.
Do života byli slavnostně přivítáni: Kristian Chripák, Adéla Maňásková, Nelly Škrabalová, Dominik
Hejda a Eliška Balcárková.

100. výročí vzniku republiky
V letošním roce si připomínáme významné výročí – vznik republiky. Toto výročí se dotýká i naší obce, protože právě
z ní pochází řada občanů, kteří svou účastí
v Československých legiích, ale i jako prostí vojáci, vznik republiky podpořili. Řada
z nich se domů už nevrátila.
Na jejich počest byla vysazená Lípa
Svobody.
První lípa byla zasazena vedle Vrankového humna u č. p. 1. V té době byl starostou Josef Vranka právě z tohoto domu.
Lípu sázely děti ze školy. Tato lípa však nevydržela dlouho a uschla. Další byla znovu
vysazená na stejném místě. V roce 2008
však do ní uhodil blesk a lípa již znovu
neopukla. Byla pokácena a její dřevo bylo
zpracované podle uměleckého návrhu Jiřího Salajky. Je to obelisk osázený 36 prvky
symbolizujícími třicet šest padlých spoluobčanů. Dílo je umístěné v obřadní síni
obecního úřadu.
Na stejné místo byla vysazená nová
Lípa Svobody a to symbolicky dne 28. října
2009 – v den vzniku samostatného československého státu.
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Zápis z kroniky obce z roku 1918
V neděli 27. dubna konala se slavnost sázení Lípy
svobody. O druhé hodině odpoledne seřadilo se žactvo a občanstvo s korporacemi a spolky v čele před
budovou školní, načež se průvod ubíral s hudbou,
za níž nesena několika hochy ozdobena a omašlena
lipka, pod četnou stráží dívek v krojích a hasičů na
prostranství vedle humna starosty Josefa Vranky. Za
delšího proslovu správce školy o významu slavnosti,
lipka zasazena, načež starosta obce měl doslov, po
němž provolal presidentu T. G. Masarykovi: „Sláva“,
což bylo hojným obecenstvem hlučně opětováno.
Poté byly zapěny obě národní hymny, načež přednášeli žáci básně. Učitel O. Pisch lipku a účastníky vyfotil.
V letošním roce byla babická Lípa Svobody zapsaná na portálu Stromy svobody 1918-2018.
U příležitosti letošního 100. výročí bude dne
28. 10. zasazená další Lípa Svobody.
Já Lípa
(Dana Žaludová)
Když jako malé semínko
jsem padala z velkého stromu,
měla jsem touhu vyklíčit
a vyrůst vysoko nad střechy domů.
Přála jsem si, ať mě mladou zasadí
ve středu krásné a pokrokové vesnice,
abych mohla sledovat, kam jedou auta,
chodí lidé a směřují cyklisté.
Možná se zdá, že na první pohled
vypadám jako měkká palice,
ale vězte, že v mých kořenech dřímají
veliké ambice.

Podzim/2018

Má abstraktní vize je v ryze
konkrétní podobě já budu slavnější než lípa
na hradě Buchlově!
Ať už mě dáte jméno
Lípa of freedom, forever či friendly,
budu zde hrdě stát, dokud mě
nezničí blesk, vandalové nebo červi.

Babický zpravodaj
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Dotazník pro uživatele Pečovatelské služby Babice
V srpnu proběhlo anonymní
dotazníkové šetření týkající se
kvality poskytování pečovatelské služby Babice. Celkem bylo
našim uživatelům v obcích Babice, Huštěnovice a Kudlovice
rozdáno 58 dotazníků, z nichž
se nám jich vrátilo 57. Otázky
v dotazníku se týkaly informovanosti o pečovatelské službě,
spokojenosti s poskytovanou
péčí a přístupem pečovatelek,
informovanosti o vyúčtování

a možnosti podat stížnost.
O naší pečovatelské službě
se uživatelé dozvěděli nejčastěji z Babického zpravodaje,
od rodinných příslušníků, či
sousedů a známých. S kvalitou
poskytovaných služeb je vždy
spokojeno 45 (80 %) uživatelů,
s přístupem pečovatelek pak
54 (95 %) uživatelů. S cenami
za poskytované služby je srozuměno 52 (91 %) uživatelů
a 48 (84 %) uživatelů je spo-

kojeno s vyúčtováním služeb.
V případě nespokojenosti ví
48 (84 %) uživatelů, kam podat
stížnost.
V případě zájmu poskytneme v kanceláři DPS k nahlédnutí kompletní vyhodnocení
dotazníku. Děkujeme všem,
kteří se na dotazníkovém šetření podíleli. Vaše náměty
a připomínky nám pomohou
ke zlepšení poskytování pečovatelských služeb.

Den otevřených dveří
Dne 6. 9. 2018 se na Patnáctce již tradičně otevřely dveře všem občanům Babic a okolí, rodinným
příslušníkům a známým, kteří chtěli nahlédnout,
jak se v domě s chráněnými byty žije. Teplé počasí
umožnilo strávit toto odpoledne v zahradě Patnáctky. V jeho průběhu se návštěvníci dozvěděli
o tréninku paměti, ke kterému udělala přednášku
naše knihovnice Ing. Ivana Bičanová. Z Napajedel
k nám přijela se svou čtyřnohou fenkou paní Petruželová, která přítomné seznámila s canisterapií.
Na závěr Dne se opekly buřty za doprovodu místních kytaristů, kteří celou atmosféru podbarvili
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trampskými písněmi. Díky patří Obci Babice, která
zajistila na tuto akci občerstvení.
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KNIHOVNA
10. 7. 2018 Levandulové opojení z Provence
Klub tvořivých rukou při místní knihovně
pořádal na začátku léta již druhý ročník Levandulového opojení z Provence - levandulové dílničky pro zájemce o tvoření vlastníma rukama.
Pro malé i velké bylo připraveno jako obvykle

několik pracovních stanovišť, kde si mohli vytvořit různé dekorace a výrobky z levandule, ale
nejenom z ní. Tradičně se podávalo i občerstvení
s vůní levandule a dobrá káva. Nechyběla ani letní burza knih a recepty na nabízené cukrovinky.

1. - 7. 10. 2018 Týden knihoven
Knihovna se zapojila opět do celostátní akce
s názvem Týden knihoven, letos na téma Regionální historie. Proto proběhly tradiční středeční
tréninky paměti, které začaly opět v září, v duchu

putování po našem okolí se zaměřením na historii a památky, ve čtvrtek pak proběhly besedy se
3. a 4. třídou na téma regionální historie. Celý týden byla vyhlášena amnestie na upomínky.

2. 10. 2018 Podzimní tvořivé dílničky
Klub tvořivých rukou při
Místní knihovně Babice uspořádal podzimní dílničky pro
tvořivce všech generací. Zájemci si mohli vyrobit malé
dekorace, dárečky či hračky
pro potěšení svoje nebo svých
blízkých. Akci doprovázel již
tradičně bufet s domácími jablečnými moučníky, dobrá káva
a možnost zakoupit podzimní
rostliny či dekorace.
Poslední letošní tvořivé
dílničky proběhnou v úterý
4. 12. 2018.
Podzim/2018
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4. 10. 2018 Beseda se 3. a 4. třídou ZŠ
Regionální historie byla tématem besed se 3.
a 4. třídou ZŠ. Hostem byla místní kronikářka, spoluautorka knihy 20. století v Babicích a redaktorka Babického zpravodaje, paní Marie Dostálková.
Spolu s knihovnicí Ivanou Bičanovou si s dětmi
povídaly o tom, co je to historie, o kronikách, po-

věstech a zajímavých historických místech v okolí.
Jako dárek na závěr dostaly děti omalovánku na historické téma, kterou pro ně nakreslila knihovnice.
V měsíci říjnu a listopadu proběhnou v knihovně
pro děti ze ZŠ ještě knihovnické lekce a také besedy pro všechny třídy MŠ.

5. 10. 2018 Lampionový průvod
s uspáváním broučků a berušek
V páteční podvečer se Babice rozzářily světýlky lucerniček a lampionů při tradičním lampionovém průvodu na závěr Týdne knihoven. Sraz
byl v areálu U Střešně". Tam knihovnice nejprve
"
představila dětem novou kamarádku knihovnického skřítka - vílu Rozárku, potom spolu uložili ke
spánku broučky a berušky, a pak se vydal průvod
s lampiony a lucerničkami obcí až na Mýtinku, kde
už měli naši myslivci připravený čaj a opékání špekáčků.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
26. 6. 2018 Rozloučení s předškoláky
V MŠ v Babicích se v úterý konalo
slavnostní rozloučení s předškoláky, kterého se účastní tradičně paní
starostka a pan ředitel ZŠ spolu
s paní učitelkou budoucích prvňáčků. 23 dětí mělo možnost předvést
jim i svým rodičům a prarodičům,
jak jsou šikovní a připravení na nástup do školy. Od obce i MŠ obdržely děti dárky a přání, aby se na
významnou změnu ve svém životě
těšily a aby se jim ve škole líbilo.

Poděkování paní ředitelce Marii Maňáskové
Koncem září odešla do důchodu dlouholetá ředitelka babické Mateřské školy paní Marie
Maňásková. Ve školce pracovala
třicet sedm let a v jejím vedení
byla dvacet šest let.
Babickou Mateřskou školu
navštěvovaly a navštěvují téměř všechny naše děti. A všichni jsme si mohli všímat, jak se
měnila budova, její vybavení,
její okolí. Budova, která je nejstarší obecní, prošla mnoha
úpravami a rekonstrukcemi.
Hodně z nich se dělalo v době
ředitelování paní Marie Maňáskové, která říkává: „Díky tomu
znám snad každou cihlu ve

školce.“ Z těch větších stavebních prací můžeme jmenovat
novou střechu, elektroinstalaci, topení, odvlhčení zdiva, výměnu oken, novou venkovní
fasádu a další vnitřní úpravy,
díky kterým vznikly vhodnější
prostory. A je třeba připomenout také přebudování okolní
zahrady v roce 2014 a 2015,
která se stala chloubou nejen
školky. Všechno toto budování
mělo vždy jeden cíl: aby školka
byla příjemným místem pro
výchovu naší nejmladší generace.
Ovšem být ředitelkou neznamená jen starat se o pěkné pro-

středí. Tím hlavním posláním je
být tady pro děti a podílet se na
jejich výchově. A to měla paní
ředitelka Maňásková na prvním
místě. Snažila se, aby děti v babické školce byly vedeny dobře,
aby bylo využíváno k jejich výchově nejmodernějších metod
a aby školka šla vždy s dobou.
Děkuji paní Marii Maňáskové
za to, že svou práci dělala obětavě, s chutí a hlavně srdcem.
Do jejího nového životního
období jí přeji všechno dobré
a hodně štěstí ve všem, co si
přeje.
Mgr. Martina Horňáková,
starostka obce

Nová paní ředitelka – Bc. Romana Kašná
Od 1. října se novou ředitelkou Mateřské školy Babice stala Bc. Romana Kašná. Přeji jí, aby
se jí v práci dařilo a aby byla spokojená nejen ve školce, ale také v naší obci.
Mgr. Martina Horňáková, starostka obce
Poznámka redakce:
Rozhovory s ředitelkami babické Mateřské školy přineseme v zimním čísle Babického zpravodaje, tedy
v prosinci.
Podzim/2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nová kolárna

Adaptační pobyt 6. třídy

Se začátkem nového školního roku všichni žáci
jistě ocení novou kolárnu, kam si mohou bezpečně a bez námahy (dřívější zvedání kol zcela odpadne) odložit po dobu výuky svá kola. Apelujeme
však na všechny cyklisty, aby dodržovali pravidla
silničního provozu a dbali při jízdě na kole na bezpečnost svou i všech ostatních. Dobrý technický
stav kola a bezpečnostní přilba je samozřejmostí
a doprovod dospělé osoby s cyklistou mladším
deseti let je povinný.

Za příjemného počasí se v pondělí ráno
17. 9. 2018 vydala naše nová šestá třída do Hájenky
na Novém světě u Vsetína. Začal adaptační pobyt
zaměřený na spolupráci, komunikaci a pobyt v přírodě pro nově vznikající třídní kolektiv. Program zajišťovala společnost Alcedo Vsetín. Našim šesťákům
se věnovala instruktorka Natka a instruktor Jakub.
Od brzké ranní hodiny se žáci zúčastňovali různých
her, soutěží, běhů, skupinových aktivit, noční stezky odvahy, opékání špekáčků a dalších činností.
Pod dohledem třídního učitele a paní asistentky
se s velkou vervou zapojovala většina šesťáků do
všech aktivit. V této uspěchané době jsme se alespoň na chvilku mohli věnovat přírodě, hrám a sami
sobě. Věříme, že se žáci trochu poznali, našli nové
kamarády, naučili se spolupracovat a vážit si sebe
i druhých. Této pěkné a smysluplné akce jsme se
mohli zúčastnit také díky Nadaci SYNOT, která nám
finančně přispěla na dopravu. Děkujeme.
Mgr. M. Sečen

Osmáci v technických dílnách
Už třetím rokem se naši osmáci zúčastnili technických dílen na SŠPHZ v Uherském Hradišti. Ve
čtvrtek 20. září jsme zamířili vlakem a pak pěšky
do učeben střední školy. Tentokrát nás čekala jemná, technická práce s hlavolamem z mědi - 1. skupina a zase natáčení krátkého videa - 2. skupina.
Žáci si vyzkoušeli ruční i technické práce, které jim
dopomohou k lepšímu výběru povolání nebo školy, do které nastoupí v příštím školním roce.
Mgr. M. Sečen
strana 14

Babický
ý zpravodaj
p
j

Podzim/2018

Filharmonie Zlín
V pondělí 1. 10. 2018 se žáci
6., 7. a 9. ročníku zúčastnili ve
Zlínské filharmonii výchovného koncertu Od „KLASIKY“
k JAZZU. Cílem pořadu bylo seznámit posluchače s hudebními styly, které využívají saxofony (vážná hudba, jazz a taneční
hudba) a také s nástrojem samotným. České saxofonové
kvarteto zahrálo skladby určené pro saxofon, ale také skladby zaranžované hudby jazzové
a populární. Součástí programu
bylo stepařské vystoupení tanečníků TAP DANCER.
Mgr. Alice Henzl

Školní družina
V letošním školním roce 2018/2019 máme ve
školní družině 2 oddělení. V měsíci září jsme se
seznámili s celodružinovou hrou „Námořníci na
cestách“, která nás bude provázet celým školním
rokem. V tomto měsíci jsme ještě stihli vyrobit
podzimní výrobky, které ozdobily výstavu Ovoce,
zeleniny, květin a včelařů v Babicích.

Podzim/2018
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Osmáci - Rychta Krásensko 1. – 5. 10. 2018
Týden v Krásensku. V malé
(a možná neznámé) vesničce,
která se rozléhá v okolí CHKO
Moravského krasu. Pro mnohé
absolutně nepodstatná věc.
Pro nás to však byl týden plný
nezapomenutelných a společně prožitých zážitků. Strávili
jsme jej formou EKO pobytu na
Rychtě (což je jedno z mnoha
výukových center Lipky) přímo
v centru Krásenska.
Cestu tam i zpět jsme strávili
ve vlaku a v autobusu. Už tam
jsme se (teda aspoň většina)
hodně pobavili.
Musím ještě zmínit, že celý
tento pobyt s námi jakožto
žáky strávila naše třídní učitelka
Soňa Adamíková a zdravotnice
našeho pobytu Eva Botlíková.
A věřte mi, asi to nebyl vždycky
lehký úkol, ale doufám, že si to
s námi taky užily.
Celý týden jsme byli losem
rozděleni do pěti skupinek, ve
kterých jsme spolupracovali,
bádali, řešili zapeklité otázky
a úkoly, zkoumali přírodu, ale
taky se i hodně nasmáli, vtipkovali a společně si naše aktivity
užívali. Práce v těchto skupinkách pro nás byla i důležitou
součástí celotýdenní hry Evoluce, která nás ze začátku moc
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nebavila a ani jsme ji příliš nechápali, ovšem později jsme našli její smysl, a tak nás opravdu
nadchla.
Ať již ve zmíněných skupinkách nebo jako jednotlivci (či ve
dvojicích nebo jakémkoli jiném
seskupení) jsme prováděli různé aktivity buď v rámci programu (ten pro nás měli připravený
učitelé z Rychty, za jejichž nasazení a zápal jim děkuji) nebo ve
svém tzv. osobním volnu. Každý
den se nám naskytla minimálně
jedna taková aktivita a podle
mě by byla škoda nezmínit ani
jednu jedinou konkrétně. Např.
hned první den jsme se seznámili s živočichy chovanými na
Rychtě, mezi které patřili chameleoni, gekončíci a další malé
i větší potvůrky. Naším favoritem se stal okamžitě chameleon Vasil. Následně jsme pak
prováděli výzkum nedalekého
jezírka, což bylo velmi vtipné.
Druhý den proběhl výlet
okolím Jedovnice a Rudice spojený s výzkumem rostlin a návštěvou jeskyně. Jen někteří
z nás se odvážili reálné prolézání jeskyně absolvovat a osobně
ve mně to zanechalo pozitivní
a hluboký zážitek.
Třetí den jsme měli v plánu výzkum ptáků
a následně zkoumání
drobných
živočichů, kteří žijí
v zemi, avšak kvůli nepřízni počasí
jsme museli odpoledne strávit uvnitř,
nikoli venku.
Čtvrtý den byl
pro většinu z nás
možná úplně nejzábavnější. Měli
Babický
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jsme možnost vybrat si téma
a styl pro náš závěrečný výzkum
či projekt, který jsme potom
zpracovali na velký plakát. Myslím, že právě tato aktivita byla
pro mnohé z nás jedna z nejzajímavějších, protože jsme zde
měli téměř naprostou volnost.
Poslední den našeho pobytu
jsme tyto projekty předváděli.
Tyhle aktivity byly součástí programu. Jiné aktivity jako společné večerní hry, pokusy hrát stolní tenis, zpívání s kytarou nebo
obyčejné povídání či cokoliv, co
jsme prováděli na pokojích, jsme
brali jako zaplnění našeho volného času. Hodně takovýchto
chvilek jsme prostě vyplnili obyčejným nekonečným smíchem.
Měli jsme zde ale i pár krušných
chvil, ale už teď na ně vzpomínáme s úsměvem. Samozřejmě
ještě nesmím zapomenout na
táborák, který podle mě k takovémuto pobytu prostě patří.
Tam se taky odehrálo mnoho
velmi veselých momentů. Napadá mě stále hodně dalších
věcí, které stojí za zmínku a pro
někoho byly možná nejhlavnější. Avšak na to, že jsme byli pryč
jen týden, vidím, že jsme toho
zvládli hodně, a tak ten zbytek
nechám ve hvězdách, kterých
jsme mimochodem viděli obrovské množství.
Na naši Rychtu budeme
(doufám) všichni vzpomínat
v dobrém. Ve mně celý týden
nechal mnoho zážitků, na které snad nezapomenu a pokaždé, když na ně jen pomyslím,
anebo je budu rovnou někomu vyprávět, se asi neubráním
smíchu nebo aspoň širokému
úsměvu na rtech.
Martina Kašná, VIII. třída
Podzim/2018

Školní akademie – ohlédnutí
Vždycky ráda zajdu do babické základní školy. Ať už na
vánoční dílničky, školní akademii nebo jiný program, na
který je veřejnost pozvána.
A vždycky mě zaujme, co děti
pod vedením svých peda-

gogů předvedou. Letos jsem
se dobře bavila na červnové
školní akademii. Program byl
opravdu pěkný a i dojemný.
A hlavně: děti zářily a bylo vidět, že všechno dělají s radostí.
Proto děkuji celému pedago-

gickému sboru naší základní
školy a všem ostatním pracovníkům, kteří také ochotně pomáhají. A přeji hodně elánu do
tohoto školního roku a každého dne.
Marie Dostálková

SPOLKY
Hasičský zásah na Patnáctce
Ve čtvrtek 10. října se v 9:15hod. rozezněly obcí sirény. Tentokrát se nejednalo o požár. Členové jednotky
vyjížděli k ohlášenému výbuchu plynového kotle na
Patnáctce. Jednalo se však naštěstí pouze o cvičení.
Jeho obsahem bylo prověření funkčnosti sirén, zdolávání požáru v budově pečovatelské služby, evakuace

a záchrana osob, prověření připravenosti velitele a jednotky k zásahu.
Mohlo by se zdát, že se jedná o akci zbytečnou. Ale
jak všichni víme - takové věci se v životě stávají a je lepší být na ně připraven. Což, jak se ukázalo, naši hasiči
opravdu jsou.

Zahrádkáři - Nejen výstava
Krásné podzimní počasí nedělního odpoledne sedmého října jakoby přeneslo svou atmosféru i do prostor babické Krájanky. Konala se
tady tradiční podzimní výstava ovoce, zeleniny,
květin. Za roky, kdy zahrádkáři výstavu pořádají, jsme si zvykli na její vysokou úroveň. Ne jinak
tomu bylo letos. Vystavené plody zahrádek, polí,
luk vhodně zapadaly do opravdu zajímavých
Podzim/2018

aranžmá. Ta byla díly Gabriely Janečkové, Josefa
Čevely (z Ceronů) a Heleny Menyhartové z Jalubí. Každý z nich má svůj styl, u Gabriely jsme
mohli například obdivovat dlouhý rozkvetlý záhon plný nejrůznějších květin a trav, oživený
vtipnými „zápichy“ včelek z papíru. Josef Čevela
dokázal velice dobře spojit staré věci (dřevěnou
bednu, kusy prken, vidle) s dary přírody. Paní He-
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lena Menyhartová vsadila na detaily – květiny
a jiné rostliny v zajímavých nádobách nebo jen
prostě jakoby přetékající z dřevěných samorostů.
Určitě spoustu návštěvníků napadlo, že výstavy,
které jsou pořádány na Krájance se i díky těmto
amatérským aranžérům dostávají na profesionální úroveň. Samozřejmě je třeba poděkovat všem
zahrádkářům a jejich příznivcům, kteří přinesli
na výstavu vzorky z letošní úrody. A protože rok
byl úrodný, hlavně na ovoce, bylo co ukazovat.
Mezi exponáty převládala jablka a hrušky, však je
máme i ve znaku obce. A je dobře, že se dbá u nás
na vysazování nejen nových druhů, ale pěstitelé
se nebojí zkoušet i další a další novinky. Ostatně i tyto jsme mohli mezi vzorky najít a ochutnat. Mezi dalšími měla své místo zelenina. Ať už
to byla rajčata, paprika, mrkev, petržel, červená
řepa … Také ořechů bylo několik druhů. Nechyběly ani plody oškeruše, která zažívá svůj velký
návrat. Zajímavý byl rovněž „koutek“ kaktusů,
kde bylo možné se seznámit s opravdu spoustou
těchto rostlin. O každé z nich uměl povyprávět
jejich pěstitel Augustin Navrátil.
Výstavky pořádané zahrádkáři si už neumíme představit bez doplnění výtvarných děl dětí
z místních škol – mateřské i základní. A bylo se na
co dívat. Ať už to byl podzim zachycený na obrázcích, vymodelovaném ovoci z různých materiálů či vyrobených postaviček z brambor. Všechny
byly dělány s fantazií a bylo znát, že i se zápalem,
tak jak je dětem vlastní. Poděkování patří nejen
jim samotným, ale i učitelům, že dětem předávají
i tímto způsobem lásku k přírodě.
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Na závěr je třeba se zmínit o přednášce, která
byla součástí tohoto příjemného odpoledne. Tu
měli členové Českého svazu včelařů z Traplic. Do
této organizace patří mimo jiné i babičtí včelaři.
Přednášející Josef Ančinec přiblížil historii i současnost chovu včel a Antonín Malenovský mluvil
o apiterapii, kdy si mohli zájemci vyzkoušet, jak
některé její metody fungují.
Pro všechny návštěvníky bylo připraveno
malé pohoštění, o které se postaraly ženy z babické organizace zahrádkářů.
A kdo jste nemohli přijít se podívat na podzimní výstavu, určitě si zapište datum 2. prosince, kdy bude na Krájance velká Adventní výstava
spojená s prodejem vánočních dekorací, posezením u cimbálu, vína a určitě to bude opět příjemně strávený čas.
Už teď vás srdečně zveme a těšíme se.
Babičtí zahrádkáři
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23. 6. 2018 Výstava lihových vařičů
V sobotu mohli zájemci na Krájance shlédnout výstavu lihových vařičů. Místní sdružení
Baňa ve spolupráci se zahrádkáři připravilo zajímavý pohled do kuchyní našich babiček a prababiček. Ke shlédnutí byly nejen samotné vaři-

če, ale i spousta dalších součástí kuchyňského
vybavení té doby. Vařiče byly ze sbírky Ivana Bitomského, výstavu aranžovali Gabriela Janečková a Dominik Machuča. Výstava byla doplněna
i mini blešákem.

KLUB DŮCHODCŮ
30. 8. 2018 Výlet na Dlouhé Stráně
Důchodci vyrazili letos na výlet na sever Moravy. Nejprve se vydali na Stezku v oblacích -vyhlídkovou konstrukci na Dolní Moravě v masívu
Králického Sněžníku, potom navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, kde si
prohlédli všechny části vodního díla a vyslechli
odborný výklad.

Podzim/2018
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6. 9. 2018 Klub důchodců
Záříjový klub důchodců se zaměřil na téma
významných osmiček v letopočtu naší země
a především na 100 let výročí vzniku československé republiky. Tohoto historického tématu se

ujala Mgr. Jitka Škrabalová ze ZŠ Babice a velmi
poutavou přednáškou si získala pozornost všech
zúčastněných.

Léto (a částečně podzim) s FS Kalina
Ačkoliv byla první polovina
července díky oslavám vítězství
Tondy Žmoly v celosvětovém
(!!!) kole Slováckého verbuňku
ve Strážnici a vodáckému výletu
na Vltavě pro Kalinu poněkud
volnější, zbytek prázdnin se již
nesl v duchu dřiny způsobené
nacvičováním nového repertoáru. Od 27. do 29. července jsme
absolvovali taneční soustředění v nedalekém Hluku, kde nás
v horkých dnech čekalo hned
několik zkoušek. Právě zde probíhalo poslední dolaďování tanečních choreografií, které jsme
premiérově 18. srpna předvedli
na Mýtinkafestu.
Za doprovodu CM Tramín
z Buchlovic s primášem Davidem Šedou jsme zde zatančili tance z Korytné a Dolního
Němčí. V programu se představila také děvčata z DFS Kalinka
a hostující FSPT Handrlák z Kunovic. Po programu následovala
výživná beseda u cimbálu. Další
strana 20
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(a letos poslední vystoupení)
v Babicích jsme se stejným repertoárem předvedli při příležitosti Dne spolků, jenž se konal
1. září v sále kulturního domu.
Program svým verbuňkem obohatil již zmíněný naturalizovaný
Babičák Tonda Žmola. I zde nás
doprovázela buchlovská CM
Tramín. Ta se s námi v hudecké
sestavě předvedla i během vystoupení na Slavnostech vína,
kde jsme již tradičně vystupovali
v rámci programu pod Starou
radnicí.
Velmi příjemné vystoupení,
které ani nebylo vystoupením,
jsme zažili týden po Slavnostech
vína Pod Břesteckou skalou, kde
jsme za prosluněného počasí
„zatrhali“ po svatebním obřadu
bývalých dlouholetých členů
Kaliny Marianky Hrdinové (teď
již Úředníčkové) a Adama Úředníčka.
V neděli 30. září nás čekala
letošní pódiová derniéra. Nutno
však podotknout, že zakončení
sezóny v rámci Michalských hodů
ve Starém Městě nemá jen tak
nějaký soubor. Půlhodinovému
bloku trojlístku FS Kalina, DFS
Kalinka a CM Tramín tleskalo celé
náměstí. Velmi si ceníme divácké
podpory nejen v Babicích a s pokorou se i během hodové sezóny
pustíme do dalších zkoušek, kde
budeme pilovat nové tance, které
Vám předvedeme v roce 2019.
Děkujeme za Vaši přízeň!

Podzim/2018
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Co se dělo v Kalince ve školním roce 2017/2018
Dětský folklorní soubor Kalinka tvořily ve školním roce 2017/2018 čtyři skupiny: dívčí sborek
s 10 členkami pracoval pod vedením Mariany Hrdinové. Nejstarší děti od 7. do 9. třídy se scházely
pravidelně v pondělí a pod vedením Miroslavy
Maňáskové nacvičovaly párové tance. Pátek byl
den, kdy měly zkoušky další dvě skupinky - děti od
2. do 5. třídy s vedoucí M. Maňáskovou a nejmenší
děti – Kalinečka – pod vedením Petry Obdržálkové, Evy Palánkové, Martiny Palánkové a Evy Obdržálkové.
V průběhu školního roku nás čekalo několik vystoupení: střední Kalinka, Kalinečka a sborek vystoupili tradičně na vánočním jarmarku. Nejmenší
Kalinečka a sborek byli přizvaní souborem Kalina
do programu na vánoční koledování Na Mýtince. Během jarních měsíců jsme pilně nacvičovali
na společné vystoupení všech skupinek, které se
uskutečnilo v neděli 3. června v kulturním domě
– místo plánované Mýtinky, odkud nás vyhnalo
špatné počasí. Děti z Kalinečky se naučily pásma
o vodníkovi a o řemeslech. Střední Kalinka nacvičila říkanky a písničky o vodě a spolu s nejstarší
Kalinkou také pásmo o mlynářích. Nejstarší Kalinka předvedla tanec Boršické sedlcké a celý náš
program doplnily dvě sady písní dívčího sborku
– písně ze Zálesí a z Kopanic. Na toto vystoupení
jsme si přizvali hosta – dětský soubor Radovánek
z Napajedel. Školní rok jsme zakončili táborákem
Na Mýtince, při kterém nesmělo chybět ani kalinkovské vysvědčení.
O prázdninách nás čekalo jako každý rok soustředění. Letos jsme vyrazili do Hostýnských vr-
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chů na Rusavu. Za odměnu za celoroční folklorní
činnost nás čekalo putování po všech světadílech
světa a s ním čtyři dny her, výtvarného tvoření, písniček (tentokrát nejen lidových) a vyzkoušeli jsme
si také několik cizokrajných tanců. Děvčata z dívčího sborku dopilovala své nové pásmo halekaček,
se kterým vystoupila na letním folklorním večeru
Kaliny Na Mýtince.
Činnost Kalinky pokračuje i po prázdninách,
jen s pozměněným rozvrhem. Nejmenší Kalinečka (děti z MŠ a 1. třídy) se schází v pátek od 17 do
18 hodin v základní škole, střední Kalinka (děti od
2. třídy) v úterý od 16 do 17 hodin v kulturním
domě a nejstarší Kalinka (děti z 8. - 9. třídy) v úterý
od 17 do 18:30 hod.
Za všechny vedoucí Kalinky Miroslava Maňásková
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SPORT A KULTURA
Cyklovýlet 18. 8. 2018
Za slunečné soboty 18. 8. se 10 cyklistů vydalo
na jízdu na kolech po trase z Babic do St. Města
na Velehrad a dále přes obec Salaš U Padlých na
Bunč. V tropickém dnu přišla vhod studená voda
ze studánky U lvích hlav. Po krátké přestávce na

Bunči se sjelo přes Kostelany, Kudlovskou dolinu
do Kudlovic a zpět do Babic. Trasa na konec byla
dlouhá 45 km s celkem nastoupanými 490. výškovými metry.
Radek Polášek

Turnaj v plážovém volejbalu 1. 9. 2018
Turnaj se uskutečnil 1. 9. 2018 jako součást
akce Den spolků". Ani téměř podzimní a deštivé
"
počasí neodradilo partu nadšenců místního volejbalového uskupení od uspořádání tradičního turnaje v plážovém volejbale. Celkem se sešlo 5 velmi vyrovnaných týmů, které svoji hru dobře znají
ze společných tréninků v babickém písku. Kurt na
plážový volejbal využívají od dubna do konce září,
kde se téměř denně zdokonalují v tomto krásném
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sportu. Na 3. místě se umístila zajímavá dvojice strýc a neteř - loňský vítěz Petr Štefka a jeho teprve třináctiletá neteř Kateřina Slavíková, která
začínala s aktivním volejbalem v KŠ Traplice. Druhé místo obsadila nejzkušenější dvojice Romana
Šimoníková a Zdeněk Horák. Z prvního místa se
radovala jediná nesmíšená dvojice Kristýna Mlčáková a Pavla Mikošková.
Kristýna Mlčáková
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Burčákový tenisový turnaj
Účastnilo se celkem 10 dvoučlenných týmů
z Babic a okolí. Pozvání přijali také tenisté z Bzinců pod Javorinou. Počasí bylo více než vydařené,
a tak nic nebránilo účastníkům ze sebe vydat vel-

mi vyrovnané výkony. K dobré náladě samozřejmě
přispěl i burčák. Na 3. místě se umístila dvojice Hurtík a Belant, 2. místo obsadili Macháček a Gajdošík a vítězi se stali pánové Pavlík a Řezníček.

23. - 27. 7. 2018 Lexikon strašidel pana Harryho
aneb Přívesnický tábor 2018
Tradiční součástí babického
léta je přívesnický tábor, který
se letos konal už počtvrté - od
23. do 27. července. Třicet dětí
a tři vedoucí tentokrát zkoumali čáry, kouzla a strašidla (nejen)
Harryho Pottera. Kouzly téměř
alchymistickými jsme si nabarvili trička, abychom poznali,
kdo patří do kterého kouzelného týmu. Pak nás čekalo několik karetních her, ale protože
jsme se nacházeli ve světě kouzel, byly i karty kouzelně velké
a místo hracího stolu jsme museli využít celou zahradu na Mýtince. Kromě mnoha her a soutěží jsme absolvovali také dva
výlety. V úterý jsme zamířili za
vědeckými kouzly do Pevnosti poznání v Olomouci. Zjistili
jsme, jak se dá čarovat a kouzlit
se světlem, prozkoumali jsme
lidský mozek a oko, zkusili jsme
obelstít různé fyzikální hračky a zjistili jsme také, jakými
kouzly mátli Olomoučané své
strana 24

nepřátele během dobývání
Olomouce. Po celé pevnosti
poznání nás provázeli komiksoví hrdinové – Strážci poznání
myšák Rody, čolek Tritius, liška
Eli, moudrá sova Woobi a kočka
Felis. Po takovém výletu bylo
potřeba se náležitě občerstvit.
Proto jsme se ve středu vrhli
na pečení kouzelných perníkových medailí. Vyrobili jsme také
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draky, čarovné skřítky a kouzelné vrtulky, které ztrácely své
barvy. Ve čtvrtek bylo načase
si od kouzel trochu odpočinout, proto jsme se vydali na
turistický výšlap k rozhledně na
Velkém Lopeníku. Po cestě nás
čekalo setkání se stádem krav,
několik her i nádherný výhled
z rozhledny. Stojí za to poznamenat, že kouzla předchozích
Podzim/2018

dnů nás nabila takovou energií, že desetikilometrovou túru
s nemalým převýšením zvládly
všechny děti na výbornou. Po
návratu do Babic všichni utíkali
domů sbalit spacáky a zamířili zase mezi ostatní táborníky
na Mýtinku. S asistencí rodičů
jsme postavili stany, opekli si
špekáčky a připravili se na noc
ve stanu. Po předchozích dvou
letech nám konečně přálo počasí a tak jsme se letos obešli

bez evakuace před bouřkou.
Než jsme se definitivně uložili do spacáků, neminula nás
ještě stezka odvahy, kterou si
letos připravily nejstarší holky
– asistentky našich vedoucích.
V pátek ráno po probuzení nás
čekalo ještě několik her a kouzel. A pak už byl čas vyrazit na
závěrečnou cestu za pokladem – ohnivým pohárem pana
Harryho, který jsme po získání
všech indicií našli na tajném

místě, kde se Trávníčkův potok
vlévá do řeky Moravy. A pak už
zazvonil zvonec a přívesnického tábora byl pro letošní rok
konec. Děkujeme všem statečným táborníků, vedoucím Páje,
Mirce a Peťce, asistentkám Elišce, Simče, Báře a Nikče. A v neposlední řadě také obci Babice
a Základní škole Babice za poskytnutí prostor pro konání tábora.
Miroslava Maňásková

Dědek babický
Onehdá sem viďél cosi, co ve mě rozbrnkalo
strunu pocitů aj citů. V podzimní podvečér dřepí
u pomníku na dědině osoba a zapaluje svíčky. Činnost je to dočista obyčejná, nezajímavá a všední.
Přesto kdesi hluboko v mojej hrudi vyvolala pocity příjemné, ba dokonca aj v hlavě myšlénku.
Je čas, kdy všecí oslavujů první republiku, jéjí
začátky. Města aj dědiny sa předháňajů v oslavách. A potom ste svědkem nečeho tak prostého
a obyčejného. V duchu sem si představovál ty, kerým v upomínku býl pomník postavený. Ty, keří
odešli do války – né, že by chtěli, ale moseli. A už
sa dóm nikdy nevrátili. Co by na to říkali oni?
Myslím, že bych ich potěšilo, že aj po sto rokoch sa v jéjich rodnej dědině najde nekdo, kdo
si zpomene. Né enom vskrytu mysli, ale aj takto
veřejně. To prosté světélko svíčky mě dalo poznat,
že oslava može byt aj takto prostá, ale ve svojém
důsledku velice hluboká. Představuju si, jak v tyto
říjnové (ale proč enom v tyto?) dni, je kolem pomníku svíček plno. Záříja dodaleka svojím mihotavým světlem ze vzkazem: „Nezapomněli zme!“
PS: Bylo by velice pěkné, kdyby to nebyla enom
představa…..
Dědek babický
Podzim/2018
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH ŘÍJEN - PROSINEC 2018
20. - 21. 10. Slovácké hody s právem
10. 11.
Turnaj ve stolním tenise
24. 11.
Den pro dětskou knihu s divadelním představením
1. 12.
Mikulášská nadílka s programem
Na Mýtince
2. 12.
Adventní výstava na Krájance

4. 12.
8. 12.
8. 12.
12. 12.
18. 12.

Vánoční dílničky Klubu tvořivých
rukou
Zájezd Vánoční Olomouc
Turnaj v bowlingu
Česko zpívá koledy - Na Mýtince
Vánoční koncert VUS Ondráš

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE
V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD nebo na www.babice.eu
Podzim/2018
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Z FARNOSTI
Změny v naší farnosti
Olomoucký
arcibiskup
Mons. Jan Graubner požádal
prostřednictvím generálního
vikáře Mons. Josefa Nuzíka
našeho duchovního správce
P. Mgr. Bohumila Kundla, aby
přijal obtížný úkol a převzal
velkou městskou farnost v Kroměříži. Jejím centrem je kostel
Nanebevzetí Panny Marie na
Riegrově náměstí. Naše farní
rodina se tak musela začátkem
července se svým oblíbeným
knězem rozloučit. Na otce Bohumila budou vděčně vzpomínat všichni. Děti, které vyučoval
náboženství, mladí, které připravoval k biřmování, návštěvníci bohoslužeb, které si získal
svým zápalem pro věci duchovní, nemocní, které pravidelně

navštěvoval, i mnozí další, které
vždy přijímal s úsměvem a porozuměním.
Ač jsme se s P. Kundlem loučili neradi, chápeme, že jeho
služba věřícím je nyní potřebná
v kroměřížské farnosti. Za jeho
tříleté působení v Babicích mu
upřímně děkujeme a přejeme
hodně elánu a sil, věrné a spolehlivé spolupracovníky a naslouchající věřící.
Do babické, ale i spytihněvské a halenkovické farnosti byl
za P. Kundla nově poslán P. Tomáš Káňa. Protože však jeho
předešlým působištěm byla velká farnost našich krajanů v kanadském Torontu a otec Tomáš
k nám mohl přiletět až v polovině září, byli jsme velmi vděčni,

že se o naše farnosti mezitím
staral P. Jiří Zámečník. Tento mladý kněz si rozšiřuje své odborné vzdělání a studuje církevní
právo v Římě. V době prázdnin
však jako uherskobrodský rodák
trávil svůj odpočinek v tomto regionu a bez váhání přijal výzvu
ke správě našich farností. Strávil
u nás tři měsíce a i za tak krátkou
dobu si věřící získal svým vstřícným vystupováním, laskavostí
a opravdovým prožíváním liturgie. I jemu patří náš veliký dík.
Zároveň mu přejeme úspěšné
ukončení doktorského studia
v Římě.
Nově nastoupivší správce
babické farnosti P. Tomáš Káňa
se blíže představí v příštím čísle
Babického zpravodaje.

Nové telefonní číslo
S příchodem nového duchovního správce do naší farnosti došlo i ke změně telefonního čísla.
P. Tomáše Káňu můžete kontaktovat na telefonním čísle 736 448 468.

Co nám chybí ke štěstí?
Přestěhoval jsem se do malebného moravského města, v němž nalezneme řadu historických památek, krásných zahrad, náměstí a ulice
plné roztomilých kavárniček, obchodů a míst
k příjemnému posezení. Město je rovněž bohaté
na množství kulturních a společenských aktivit.
Obyvatelům se nabízí široká síť nákupních center
a množství služeb, nechybí zde nemocnice, domovy pro seniory a zdravotně postižené a samozřejmě mají i větší výběr základních a středních
škol a možností dalšího vzdělávání pro dospělé.
Možná by nás napadlo, že lidé v takovém městě by měli být spokojenější než v malé vesničce,
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kde se zdaleka takové možnosti nenabízejí. Když
se však začnete s místními obyvateli bavit, nemáte
pocit, že by oplývali většími prožitky štěstí. Pravda
je totiž taková, že si člověk rychle zvykne na to, co
má a co se mu nabízí a po čase mu to přestane být
zvláštností. A naopak spíš přibude pár věcí, které
budou dráždit, když nebudou fungovat tak, jak
bychom si představovali. Celé 20. století byla politika založena na přesvědčení, že zvýšení materiálního blahobytu a možností pro zjednodušení
a zpříjemnění života povede jednoznačně k větší
spokojenosti. V dobách, kdy lidé trpěli hladem
a zimou to tak nepochybně bylo, ale dnes?

Babický
ý zpravodaj
p
j

Podzim/2018

Nadále si myslíme, že budeme šťastnější, až
nás v práci lépe ohodnotí, až budou v obchodě levnější potraviny nebo až pojedeme na
velkolepou dovolenou. A pak si člověk v novinách přečte, že obyvatelé Bangladéše jsou neuvěřitelně šťastní, zatímco my žijeme v jednom
z nejbezpečnějších a nejbohatších států světa
a neustále si na něco stěžujeme. Přesvědčujeme sami sebe, že to naše štěstí teprve jednou
přijde, ale zatím na ně musíme čekat. Nebylo by
však lepší být šťastným a spokojeným člověkem
už teď? Štěstí může být životní cesta. Každý moment našeho života je poklad. Uchovávejme jej
v srdci a važme si ho ještě více, jestliže ho mů-

žeme sdílet s někým, kdo je nám velice blízký.
S vděčností stále vzpomínám na čas, který mi
byl dán prožít v Babicích a okolí. Místní prostředí
a setkání s lidmi při svátečních i každodenních
příležitostech se hluboce vtiskly do mé paměti.
S odstupem času víc vnímám, že nic v našem životě nebylo a není obyčejné, všední a že bychom
se měli snažit dobře využít každý moment života, který je nám dán jako dar.
Pamatujte, čas na nikoho nečeká. Tak pracujme, jako bychom nepotřebovali peníze, prokazujme lásku, jako by nás nikdo nezranil, a smějme se,
jako by nás nikdy nic nezarmoutilo.
Bohumil Kundl

Rozhovor - P. Jiří Zámečník
Od července do září se
o naši farnost staral P. Jiří
Zámečník. Položili jsme mu
několik otázek, které jsou téměř shodné s těmi, na něž po
svém příchodu do Babic odpovídal P. Bohumil Kundl.
BZ (Babický zpravodaj):
Mohl byste, prosím, říci několik slov o sobě?
Jmenuji se Jiří Zámečník
a pocházím z nedalekého Uherského Brodu. Narodil jsem se
v roce 1984 a celé dětství a mladí jsem prožil v Brodě. Po pěti
letech na základní škole jsem
nastoupil na Gymnázium Jana
Amose Komenského v našem
městě. Ve škole mě vždycky nejvíc bavila matematika a fyzika
a také jsem chtěl být učitelem,
takže jsem po maturitě v roce
2003 nastoupil na MatFyz do
Prahy. Nicméně někdy na konci
septimy jsem poprvé začal přemýšlet nad kněžstvím a postupem času rozlišoval, s pomocí
brodských kněží, své životní
povolání. To pokračovalo i v
Praze, kde jsem se setkal s P. Tomášem Halíkem, a i díky jeho
doprovázení jsem se rozhodl
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po prvním semestru studium
ukončit a podat si přihlášku do
kněžského semináře v Olomouci. Po třech letech v semináři
v Olomouci mě otec arcibiskup
poslal na studia do Říma, kde
jsem po dalších třech letech
studia na Lateránské univerzitě
a formace v české koleji Nepomucenum svou cestu ke kněžství dokončil. Na jáhna jsem
byl vysvěcen v Brodě v srpnu
2010 a poslán na rok do Kyjova.
Na konci června 2011 jsem byl
v Olomouci vysvěcen na kněze
a poslán vykonávat kněžskou
službu do Vyškova. Po dvou letech ve Vyškově jsem se vrátil
do Říma, abych pokračoval ve
svých studiích, a to konkrétně
církevního práva. Teď mě čeká
poslední rok v Římě, během
kterého mám dokončit doktorát.
BZ: Každý asi máme nějak
uspořádány v životě hodnoty, které jsou pro nás těmi důležitými. Jaké byste vyjmenoval, které jsou Vašemu srdci
nejblíže?
To by bylo na dlouhou odpověď… Každopádně tím nejdůBabický zpravodaj

ležitějším v mém životě je Bůh,
který se člověku maximálně přiblížil skrze Ježíše Krista. Ten sám
o sobě řekl, že je „cesta, pravda
a život". A tak právě „cesta, pravda a život" jsou pro mě těmi
nejdůležitějšími
hodnotami.
Ne vždycky se mi daří všechny
tři „věci" správně skloubit, ale
i díky lidem, které jsem v životě
potkal a jsou mi inspirací a vzorem, to nevzdávám a pomalu
kráčím dál. A snad se i umím,
aspoň někdy, poučit ze svých
vlastních chyb.
BZ: Podle toho co jsme se
v předchozí odpovědi dozvěděli, jste měl možnost, kvůli zaměstnání, podrobněji
poznat již několik míst. Pro
hodně z nás je jaksi nepředstavitelné se v životě přestěhovat byť jen jednou. Jak se
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vyrovnáváte s tím, že musíte
začínat od začátku?
No, má to svá pozitiva i negativa ... Už pět let „pendluju"
mezi Římem a Moravou, což
je někdy dost vyčerpávající,
zvláštně pro člověka, který se
nerad balí a musí neustále myslet na to, aby si nic podstatného nezapomněl vzít s sebou na
cestu. Ale už jsem se tak nějak
naučil vystačit si s pár věcmi,
takže mi to dneska až zas tak
moc složité nepřijde. A hlavním
přínosem mého cestování je to,
že mám opravdu rád naši zemi
a vážím si toho, co u nás máme.
A na mnohé věci se díky osmi
letům stráveným v Itálii dívám
s větším nadhledem.
BZ: Čemu se při své službě
chcete věnovat především?
Během těch sedmi let, co jsem
knězem, se to mění a určitě i v budoucnu dál měnit bude. Ale tím
hlavním je, jak jsem napsal, Bůh,
který se stal člověkem. V dnešní
době je spousta lidí osamocených a nešťastných. A právě těm

lidem se chci nejvíce věnovat. To
má samozřejmě mnoho podob,
ale hlavní je umět vyslechnout,
přijmout a doprovázet jakéhokoliv člověka.
BZ: S čím vším za Vámi lidé
chodí? A kdo vůbec může přijít?
Jak jsem právě napsal, přijít
může kdokoliv. Nejenom věřící katolík, ale opravdu každý,
kdo je otevřený dialogu a není
se vším hned „hotový", ale je
ochoten naslouchat druhému
a hledat společně „cestu, pravdu a život". Věřím, že tím, co
člověka posouvá v životě dál,
je zkušenost druhých lidí, ochota nechat se druhými poučit
a uznání svých vlastních chyb.
BZ: Jaké postřehy, zkušenosti a dojmy Vám tři měsíce
v naší farnosti přinesly?
Potkal jsem tu spoustu skvělých lidí, kteří mi dali nahlédnout do svých životů. To mě
obrovským způsobem obohatilo a jsem jim i Bohu za ty tři

měsíce opravdu vděčný. Babice
jsou živá a krásná farnost i obec
a měl jsem se tu mezi vámi moc
dobře. I přes povinnosti, které
jsem jako administrátor farnosti
měl, jsem si tu mezi vámi odpočinul a načerpal sílu a motivaci
pro další rok studia v Římě. Asi
největším povzbuzením a poučením bylo pro mě svědectví
nemocných, které jsem mohl
navštívit a poznat.
BZ: Máte při svém náročném povolání čas na nějaké
koníčky, záliby?
Určitě mám. Od mala hrál
v mém životě rozhodující roli
skauting a všechno s ním spojené, mimo jiné i láska k přírodě. Během uplynulých krásných letních dnů jsem měl
možnost projít si širší okolí
Babic a poznat zákoutí Chřibů,
která jsem dosud neznal. Ale
určitě jsem ještě všechno prozkoumat nestihl, takže se budu
rád vracet ...
Děkujeme za rozhovor.

Den farnosti
V neděli 2. září se uskutečnil Den farnosti. Tradice tohoto setkávání byla založena před dvěma
lety a je dobře, že se v ní pokračuje. I tentokrát přišlo hodně návštěvníků. Nejenom, aby zhlédli bohatý program, ale hlavně, aby si popovídali a víc se
seznámili s tím, čím žije babická farnost.
Slavnost začala ve 14:00 hodin svátostným
požehnáním v kostele. To udílel P. Jiří Zámečník.
V modlitbě připomněl 120. výročí posvěcení základního kamene babického kostela. Poté následovalo pěvecké vystoupení Zuzany Jeřábkové za
varhanního doprovodu jejího manžela Tomáše Jeřábka. Program dále pokračoval na farní zahradě,
kde se v příjemném prostředí ve stínu stromů besedovalo a přítomní měli možnost si prohlédnout
výstavu fotografií z historie farnosti či událostí, jež
zde proběhly během uplynulého roku. Co předstrana 30

cházelo postavení našeho kostela, přiblížilo čtení
úryvku z připravované publikace. Ta bude věnována nejen této události, ale i některým dalším
zajímavostem spojeným s babickou farností. Do
jejich sepsání se pustila paní Františka Němcová.
Příjemným zpestřením odpoledne bylo vystoupení dětí, které nacvičily pod vedením Radky Batůš-
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kové scénické čtení o proroku Jonášovi. Poutavé
vyprávění bylo podáno hravou formou, s vtipnými
rekvizitami, a zaujalo nejen nejmladší diváky. Děti
si mohly užít také skákací hrad a řadu soutěží. Bohaté bylo i občerstvení, které připravily ženy z farnosti. Patří jim poděkování, jakož i všem, kteří se

podíleli čímkoliv na organizaci tohoto odpoledne
a také těm, jež přišli.
Babický Den farnosti snad splnil svůj účel. Lidé
se zastavili, popovídali si, něco nového se dozvěděli a utvrdili se v přesvědčení, že babická farnost
je otevřena každému, kdo v dobrém přichází.

Památka zesnulých
Antropologové – tedy ti, kdo se zabývají člověkem a způsobem jeho života – si dlouho kladli
otázku, kdy tvor, kterého zkoumají, přestal být zvířetem a stal se člověkem. A došli k odpovědi, že
rozlišujícím znakem je jeho chování k zemřelým
jedincům vlastního druhu. Jednoduše řečeno: zvíře své mrtvé nepohřbívá, člověk ano. Rozdíl prostý, ale rozhodující.
Tento poznatek se ovšem týká doby před miliony let stejně jako naší současnosti. Není vždy zcela
samozřejmé, že zemřelí mají pohřeb. A jsou pak ti,

kdo takto o svých blízkých rozhodnou, ještě v pravém smyslu slova lidmi?
Pohřbívat a pečovat o místo spočinutí je pak
hlubokým projevem skutečného lidství. Nezáleží
tu na míře a náročnosti péče, v tom hranice lidství není. Dušičkový čas se tak stává nejen dobou
přirozeného lidského smutku, ale i povzbuzení
a radosti – že všichni ti, kdo přišli vzpomenout na
své zemřelé, rozzářili hřbitovy světlem svíček, ale
především srdcí, která jsou skutečně lidská. A to je
velká naděje pro náš život i naši zemi.

BABIČTÍ (38)
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.

„Všechny cesty vedou do Říma,“ říkává se…
a Dominik Machuča dodává: „Také z něj.“ Letos
v dubnu se totiž jednou z nich pěšky vydal směrem
do Babic. Připojil se tak k novodobým poutníkům,
kteří zdolávají nejrůznější vzdálenosti stejným způsobem, jak tomu bývalo dřív: na vlastní nohy, s nejnutnějším vybavením a vírou, že na cestě nejsou
Podzim/2018

sami. Co jej vedlo k tomuto rozhodnutí, jak se mu
dařilo nejen během těch 36 dnů a co mu putování
dalo, nám vysvětlil v následujícím rozhovoru.
Začněme trochu obšírněji: Jaké je Tvé povolání a co děláš?

Babický zpravodaj
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Studoval jsem na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, obor stavitelství. Po maturitě jsem
si dal dlouhé prázdniny a pak jsem nastoupil do slévárny. Ale už od začátku jsem věděl, že se potřebuji starat o sebe a najít něco, co mě opravdu chytne
za srdce. Po roce a půl jsem začal hledat vysněnou
práci, ale předtím jsem se jaksi vnitřně „hecl“, že se
vydám do světa. Stále častěji jsem se zabýval myšlenkou o velké cestě, která by mně přinesla možná
odpovědi na nejrůznější otázky. Pomalu jsem se na
ni začal připravovat, a to nejen fyzicky, ale především
psychicky. A takovým impulzem bylo, když jsem právě v té době našel na internetu stránky skupiny ze
Vsetínska, která se zabývá životem určité historické
doby. Jeden z jejich členů byl právě na cestě do Říma
a své příspěvky dával na Facebook.

tě zpětně děkuji, že mě od mého plánu neodrazovali
a naopak mě hodně podporovali.

Vím, že na své cestě jsi nebyl tak zcela „sám“.
Doprovázelo Tě něco, co Ti pomohlo otevřít nejedny dveře.
Je to tak. Nedílnou součástí mého putování byl
průvodní dopis, tak zvaný glejt, kterým mě vybavil
pan farář z Nového Veselí. Sám pan farář šel před
osmnácti roky stejnou cestu, jen trochu jinou trasou. Jsem mu za dopis velmi vděčný, protože tak
jako tomu bývalo v dávné historii, v glejtu bylo doporučení a jakási záruka za konkrétního poutníka
a prosba, aby mu bylo při jeho cestě pomáháno. Například se v něm psalo: „Prosím lidi dobré duše, na
které poutník narazí, aby mu pomohli se vrátit dobře
ke své rodině… “ Dopis jsem měl v italštině a němMimochodem, Ty sám jsi členem podobné čině a musím říct, že jsem jej používal téměř denně
skupiny v Babicích. Můžeš nám víc přiblížit, co je a byl pro mě na mnoha místech opravdu „volnou
jejím smyslem?
vstupenkou.“ Na mnoha farách mě nechali nejenom
Zajímáme se o období Vikingů a o to, jak se lidem přespat, ale samozřejmě přidali i večeři, snídani.
tehdy žilo, co jedli, co si oblékali, jak se chovali…
je to tak zvaná oživlá historie. Je nás sedm (z Babic
Proč jsi zvolil trasu Řím-Babice a ne opačně,
a Kudlovic), kteří se takto bavíme. Šijeme si například což je pro většinu poutníků obvyklejší?
dobové oblečení, jezdíme na různé srazy podobUdělal jsem to ze dvou důvodů. Prvním z nich
ných skupin a předáváme si zkušenosti.
bylo mé přesvědčení, že když jde člověk směrem
domů, ubíhají kilometry jakoby rychleji a druhý důAbsolvovat dlouhou cestu chce mít i třeba vod byl ten, že jsem si chtěl víc užít pobytu v Římě,
turistické zkušenosti. Jak jsi na tom Ty v tomto jeho památek, lidí.
směru?
Můžu říct, že jsem vášnivý a aktivní turista. PoDo Říma jsi jel tedy autobusem. Co bylo první,
kud mám možnost, vyrážíme se známými do okolí co jsi po vystoupení na římské půdě musel uděi na túry do míst vzdálených. Například mé oblíbené lat?
Chřiby znám jak „své boty.“ Ale jak má člověk zmaMusel jsem si najít ubytování, což jsem věděl, že
povaná tato místa, nutí jej to chodit dál a dál. Aspoň bude nejdříve v některém z hostelů. Pak jsem už vyu mě tomu tak je.
razil po památkách. V tomto krásném městě jsem
strávil pět dnů. Nu a přiblížil se můj naplánovaný
Když vzpomínáš boty, jak jsou pro putování start cesty domů. Expedici jsem zahájil u hrobu svadůležité?
tého Petra ve Vatikánu, což bylo také jedno z přání
Je to nejdůležitější věc, na které člověk při turistice pana faráře z Nového Veselí.
nesmí šetřit. Já jsem do nich investoval a opravdu se
to vyplatilo a nezklamaly mě. Co se týká dalšího vybaNějak si nedovedu představit, že bych byla
vení na cestu do Říma, to jsem se dlouho připravoval. v tak velkém městě a měla pěšky jít do malé obce
Většinou jsem nakupoval přes internet a byla trochu vzdálené 1200 kilometrů. Jak jsi našel ten správsranda, že jak se přibližoval termín mého odjezdu, za- ný směr, správnou cestu?
čaly k nám chodit stále častěji balíky. Když přišly boty,
Ze samotného města jsem se dostal celkem rychzeptali se rodiče: „Snad v nich nepůjdeš do Říma?“ Do le, kdy jsem využil navigaci v mobilu. Ale pak to bylo
té doby jsem myšlenku na můj vysněný výlet tajil, ale obtížnější. Z Říma nevedou do Babic žádné polňačtehdy už jsem musel s pravdou ven a také jsem chtěl, ky, často jsem musel jít podél hlavních cest, dálnice
aby rodina byla první, kdo o všem bude vědět. A ješ- – to nebylo příjemné – protože většinou to bylo po

strana 32

Babický
ý zpravodaj
p
j

Podzim/2018

asfaltu. A nohy trpěly víc, než když se jde po měkBylo Ti někdy smutno natolik, že sis řekl, proč
kém povrchu lesem, loukami, poli…
jsem se na to dal?
Prvních čtrnáct dnů jsem bojoval. Dolehla na
A co další vybavení, které jsi nejnutněji potře- mě hodně samota a musím poděkovat mým kaboval?
marádům, kteří mně byli tehdy velkou psychickou
Byla to karimatka, spacák, plachta proti dešti. oporou. Speciálně děkuji Gabriele Janečkové. JešVždycky jsem byl smířený s tím, že budu spát venku. tě jeden moment nebyl dobrý. Jak jsem se motal
Samozřejmě pozvání k noclehu na některé faře bylo tři dny kolem Říma. To jsem šel snad do „roztrhání
opravdu příjemné. Když jsem nocoval pod širákem, těla“ a stále jako bych nic neušel. Když jsem se dostal
měl jsem strach hlavně, abych nepřišel o některou k moři, všechno se zlomilo a cítil jsem jakýsi rozlet
z věcí, hlavně boty. Ty jsem si přivazoval například ke a to, že cestu zvládnu.
spacáku. Ale nikdy mě nikdo neokradl, ani jinak neublížil. Po celou dobu jsem se cítil bezpečně. Pokud
Šel jsi přes Itálii, Slovinsko, Maďarsko, Slovense týká počasí, bylo dobré, jen několikrát jsem zmokl. sko. Jaký byl poslední úsek?
Ale pro tyto případy jsem měl každou část oblečení
Ten byl fakt super. Poslední štaci se mnou šlapalo
dvakrát. Hlavně bylo důležité mít suché věci na spaní. několik kamarádů (můj brácha, Gabriela Janečková,
Mariánka Hrdinová, Jirka Čevela), kteří se domluviKolik kilometrů jsi denně absolvoval a jak ses li, že mě překvapí. Čekali na mě ve Strážnici a šli se
domlouval s místními?
mnou k cílové pásce, která byla v Babicích U Rybičky.
Můj plán byl 35 kilometrů denně, ale často jsem Tady bylo oficiální přivítání i s ostatními.
jej překročil. S lidmi jsem mluvil hlavně anglicky,
i když pochytil jsem i něco z italštiny. Čím blíž jsem
Na závěr nám řekni, co Ti cesta dala?
byl k hranicím Slovinska, tak už to byla jen angličtiBylo příjemné, že na cestě jsem se necítil sám a také,
na. Nu, a v Maďarsku často jen „ruce a nohy.“
že jsem potkal spoustu lidí, kteří si se mnou popovídali,
poptali se, povzbudili mě. Hlavně ve Slovinsku jsem se
Být sám na takové cestě je jistě psychicky ná- často setkal s tím, že mně nabídli lidi ubytování u sebe
ročné. Na co jsi myslel, jak ses vyrovnával se sa- doma a tak jsem si říkal, jestli bych to já dokázal udělat.
motou?
Tak aspoň od té doby beru stopaře.
Na toto jsem byl dost připravený, protože prakNejvětší devízou mého putování bylo vnitřní oboticky v práci jsem byl osm hodin sám se sebou. Nu hacení. I když jsem možná měl ještě větší očekávání.
a po cestě to byly vzpomínky, myšlenky na to, co Tak třeba příště. Na druhou stranu jsem si dokázal, že
bych udělal teď jinak, čeho lituji a hodně mě držely když člověk něco chce, může toho dosáhnout. A to
představy, jaké to bude, až se vrátím. Občas jsem si i tehdy, kdy se to zdá jako sen. Tak všem vzkazuji:
i zazpíval, ale to jen když nebyl nikdo široko daleko Zkuste si plnit sny.
v dohledu.
Děkujeme za rozhovor a Dominikovi přejeme
všechno dobré nejen na dlouhých cestách.
Marie Dostálková
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7. 7. 2018 Večer na dvorku
V sobotu se v areálu Muzea Na Mýtince konala další akce z nabídky Babického kulturního
léta 2018. Večer na dvorku je už tradičním spojením specialit z grilu či udírny (o které se letos
zase postarali místní rybáři) a dobré hudby naživo, tentokrát v podání Pavla Kačese" Husára,
"
dlouholetého frontmana skupiny Fleret",
"
Kamila Dyjáka, Jana Kotulana (člena FBM ve
Zlíně) a Martina Ničajevského.

21. 7. 2018 Hudební večer s Event Jazz Trio
Babické kulturní léto pokračovalo v sobotu
v areálu Muzea Na Mýtince další hudební akcí.
Na pozvání přijelo zlínské Event Jazz Trio. Počasí
nám bohužel moc nepřálo, a tak se akce brzy
přesunula do stodoly a přístodůlků Mýtinky.
Za kytarového doprovodu Babičáků Z. Fronce
a I. Bitomského se pak dlouho zpívalo a hrálo
a všichni se velmi dobře bavili bez ohledu na
nepřízeň počasí.

5. 8. 2018 Odpoledne se Staroměstskou
kapelou
První srpnovou akcí Babického kulturního léta bylo Odpoledne s dechovou hudbou
Staroměstská kapela. Známé písničky vytvořily dobrou atmosféru, naši myslivci se blýskli

výborným kančím gulášem a jinými dobrotami,
točeného piva i dobrého vína bylo dost, a tak si
všichni zúčastnění mohli vychutnat příjemné odpoledne.
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STALO SE
18. 8. 2018 Mýtinkafest aneb Setkání
s Kalinou
Předposlední akcí Babického kulturního
léta bylo již tradičně folklorní setkání v areálu Muzea Na Mýtince. Pozvání domácího FS
Kalina pod vedením Antonína Žmoly přijali CM
Tramín, CM Čarapa a FSPT Handrlák. Tradičně
se zúčastnil také domácí dívčí pěvecký sborek
Kalinka. Na závěr programu pak pozval Tonda
Žmola na pódium verbíře z různých míst našeho regionu, aby spolu s ním předvedli své
umění.

1. 9. 2018 Den spolků
Obec Babice a babické spolky pozvaly na první záříjovou sobotu občany, aby přišli shlédnout
ukázky jejich činnosti. Vzhledem k počasí se akce
konala částečně v prostorách KD, částečně na
babickém hřišti. Celé odpoledne tak mohli zájemci ochutnávat různé dobroty, mošty a pálenky, shlédnout folklorní vystoupení, zásah hasičů,
turnaj v beach volejbale a další. Večer byla připravena pro všechny zábava s kapelou SORY.

3. 9. 2018 Slavnostní přivítání prvňáčků
Letošní prvňáčci byli v pondělí za doprovodu svých starších spolužáků z 9. třídy, rodičů
a prarodičů slavnostně přijati paní starostkou
v obřadní síni obecního úřadu. Po přivítání
a krátkém programu si je pak odvedla paní
třídní učitelka spolu s panem ředitelem do
školy, kde poprvé usedli do svých lavic. Jak na
obecním úřadě, tak ve třídě na ně čekaly od vedení školy i od SRPŠ dárečky, které jim určitě
tento důležitý krok v jejich životě zpříjemnily.
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8. 9. 2018 Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
I letos, stejně jako každý rok, se naše obec zúčastnila nejen sobotního průvodu krojovaných
na XVI. ročníku Slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, ale měla i svůj stánek s prezentací obce již tradičně na nádvoří
u Staré radnice. Tam také odpoledne vystoupili
FS Kalina a dívčí pěvecký sbor Kalinka se svým
programem, který sklidil velký potlesk zcela zaplněného nádvoří. Všichni přítomní si mohli také
tradičně zazpívat spolu se starosty a starostkami
našeho mikroregionu Staroměstsko známé lidové písně.
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