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STALO SE
1. 1. 2019 Novoroční setkání Na Mýtince
Obec Babice zve již několik let občany k novoročnímu setkání v areálu Muzea Na Mýtince.
I letos se tedy mnozí přišli navzájem pozdravit
a popřát si vše nejlepší do nového roku a popovídat si s přáteli. K tomu se podával svařák, čaj
a slané i sladké dobroty.

9. 2. 2019 Ples SRPŠ
Tradiční únorový ples SRPŠ zahájili opět žáci
9. třídy polonézou. Potom vyzvali žáci k tanci své
rodiče a po svém druhém vystoupení pak obdr-
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želi šerpy absolventů 2019 od své třídní učitelky
Mgr. Anny Pavlicové. Program zpestřilo vystoupení školy aerobiku z Otrokovic, lákadlem byla také
letos bohatá tombola.

OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané
a čtenáři Babického zpravodaje.
Jaro už je v plném proudu. Pro většinu z nás
je to období radostné, plné plánů a očekávání
pro letošní rok.
A já bych si moc přála, aby ta přání – vaše
i obecní, vypučela, rozkvetla a následně přinesla očekávané plody. Prožijte tuto dobu ve zdraví a radosti, spolu s velikonočními svátky, které
k jarním měsícům neodmyslitelně patří.
Mgr. Martina Horňáková
starostka obce

OÚ informuje
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek
v lichý týden t. j. 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7.
SVOZ PLASTŮ
V květnu proběhne svoz mimořádně ve čtvrtek 2. 5.
Další termíny svozu jsou pak první středu v měsíci: 5. 6., 3. 7. 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.
Upozorňujeme, že je možné třídit také plechovky.
Kontejner na tento odpad najdete ve dvoře nákupního střediska a ve sběrném dvoře.
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Od měsíce března je možné nově ve sběrném
dvoře odevzdávat použitý kuchyňský olej.
Po vychladnutí je potřeba olej přes sítko trychtýřem nalít do PET lahve, dobře uzavřít a v době
otevření odevzdat pracovníkovi sběrného dvora.
Olej bude dále využit jako druhotná surovina a vy
přispějete k ochraně životního prostředí. Služba je
bezplatná
Jaro/2019

SBĚRNÝ DVŮR
Ve dnech 1. a 8. května bude sběrný dvůr uzavřen.
V měsících březen – říjen je sběrný dvůr otevřený
každou středu od 13 do 17hod. a každou sobotu
v lichý týden od 8 – 11hod.
PODOMNÍ PRODEJ
Připomínáme občanům, že v naší obci je zakázaný podomní prodej a podomní nabídka služeb. Je
na každém, aby zvážil, s jakou nabídkou a koho si
vpustí do domu. V případě porušení této vyhlášky
se obracejte na Policii ČR.
PRODEJ TISKOVIN
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.
BIOODPAD
Opakovaně také prosíme občany, aby důsledně dodržovali pokyny k ukládání bioodpadu do
kontejnerů v obci. V jarních měsících jsou kontejnery určeny pouze na větve. Tyto kontejnery
jsou pak sváženy a větve jsou štěpkovány. Pokud jsou zde třeba shnilá jablka, vyhrabaná trá-

Babický zpravodaj

strana 3

va či dokonce komunální odpad, musí zaměstnanci obce všechno pracně vybírat a tím se tato
práce značně ztěžuje a prodlužuje. V neposlední
řadě hrozí riziko poškození štěpkovače.
Od dubna jsou naopak kontejnery určeny na trávu
a odpad ze zahrádek.
Větve je možno po celý rok odvážet na plochu vedle areálu U Střešně.
PARKOVÁNÍ
Neustále se potýkáme se stížnostmi občanů na
špatné parkování v obci. Důrazně upozorňuje-

me, že parkováním, ukládáním materiálu či zboží
na místních komunikacích je porušován Zákon
361/2000Sb., o provozu na místních komunikacích. Proto občany důrazně a opakovaně žádáme
o jeho dodržování.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 7. 6. 2019.
Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

parkování

USNESENÍ č. 2/2018
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 10. 12. 2018
Usnesení č. 1/2/2018
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková
a J. Kraváčková,
program jednání, vedení
diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi M. Úředníčkovou a ověřovatele zápisu M. Bezdíčka
a A. Holubovou.
Usnesení č. 2/2/2018
ZO Babice bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce.
Usnesení č. 3/2/2018
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 4/2/2018
ZO Babice schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. b) zákostrana 4

na č. 128/2000 Sb., v platném
znění, rozpočet na rok 2019
jako schodkový, příjmy ve výši
33 587tis. Kč, výdaje ve výši
46 542tis. Kč, financování ve
výši 12 955tis. Kč. Jako závazné
ukazatele rozpočtu stanovuje
u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové skladby.
Usnesení č. 5/2/2018
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Babice do roku 2021.
Usnesení č. 6/2/2018
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Babice do roku 2021.
Usnesení č. 7/2/2018
ZO Babice deleguje Radě
obce Babice pravomoc prováBabický
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dět úpravu rozpočtu v příjmech
(daně a dotace v plné výši) a ve
výdajích do výše 500 000Kč od
11. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
Usnesení č. 8/2/2018
ZO Babice schvaluje Kupní
smlouvu s ***** na prodej pozemku p. č. 1123/2 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště o výměře
271 m2 za cenu 250,-Kč/m2.
Usnesení č. 9/2/2018
ZO Babice schvaluje Kupní
smlouvu s ***** na odkoupení
id. 1/3 pozemku p. č. 1392/4 v
k. ú. Babice u Uherského Hradiště za cenu 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 10/2/2018
ZO Babice schvaluje Kupní
smlouvu s ***** na odkoupení
id. 1/3 pozemku p. č. 1392/4
Jaro/2019

v k. ú. Babice u Uherského
Hradiště za cenu 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 11/2/2018
ZO Babice schvaluje Kup-

ní smlouvu s ***** na odkoupení id. 1/6 pozemku p. č.
1392/4 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště za cenu
100, Kč/m 2.

Usnesení č. 12/2/2018
ZO Babice schvaluje Zásady pro hospodaření sociálního
fondu OÚ Babice s platností
od 1. 1. 2019.

USNESENÍ č. 3/2019
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 6. 3. 2019
Usnesení č. 1/3/2019
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková a F. Kunc,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi F. Kunce a ověřovatele zápisu
I. Káňovou a V. Kraváčka.
Usnesení č. 2/3/2019
ZO Babice bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce.
Usnesení č. 3/3/2019
ZO Babice schvaluje Roz-

počtové opatření č. 1/2019.
Usnesení č. 4/3/2019
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Babice číslo: 12/2019 s Fotbalovým klubem FC Babice.
Usnesení č. 5/3/2019
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Babice číslo: 15/2019 se
Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Babice.

Usnesení č. 6/3/2019
ZO Babice schvaluje nákup pozemků p. č. 898/1 o výměře 61 m2
a p. č. 898/2 o výměře 55 m2 oba v
k. ú. Babice u Uherského Hradiště
za cenu 100Kč/m2.
Usnesení č. 7/3/2019
ZO Babice schvaluje nákup pozemků p. č. 661/26
o výměře 156 m2, p. č. 661/28
o výměře 120 m2, p. č. 661/31
o výměře 17 m2 a p. č. 661/39
o výměře 62 m2 vše v k. ú. Babice u Uherského Hradiště za
cenu 100Kč m2.

Investiční akce
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
A CHODNÍKŮ NOVÁ ULICE – rozsáhlou rekonstrukcí by měla projít Nová ulice. Bude opravena silnice a chodníky po obou stranách – tak, jak si přáli
obyvatelé této ulice (uskutečnila se s nimi dvě setkání). Silnice bude rozšířena na 5,5m, zelené pásy
budou jen minimálně zúženy, šířka chodníků bude
1,5m a sjezdy k domům budou v maximální šíři 4m.
Současně se prodlouží chodník na Přímou stranu
tak, aby se dalo plynule přejít na stávající chodník
na druhé straně. Nový chodník vznikne i při potoku
(od Musilového k Vidrmanovému) a spojí tak ulici
Novou a Nábřeží. V současné době se připravuje
projektová dokumentace a řeší se odkoupení zbylých čtyř pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce.
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CERONY – cílem
projektu je přesunout zastávku na Ceronech (směJaro/2019

rem od Huštěnovic) ke světelnému semaforu. Tím
by se značně zvýšila bezpečnost cestujících a komfort při nastupování a vystupování z autobusu.
V současné době je projektová dokumentace na
vyjadřovačkách u síťařů a pak bude postoupena
k vyřízení stavebního povolení. Velkým přáním je,
aby se akce realizovala v letošním roce.
MOSTEK PŘES KUDLOVICKÝ POTOK –
v současné době řešíme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převod
pozemku, kterého se stavba týká, a proto se
tato akce nebude realizovat v letošním roce.
TŘESKOVICE I/2 – Hutní projekt neustále
pracuje na přípravě projektové dokumentace.
Akce byla rozdělena na dvě části – I. Dolní Cerony – 4 stavební pozemky, II. Třeskovice – 21
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stavebních pozemků. Část I. - projektová dokumentace byla již dokončena a předána na
vyjadřovačky, v části II. se řešilo umístění přečerpávací stanice a zaokruhování vodovodu.
Firma Florstyl vypracovala studii a následně
připravuje řešení veřejného prostranství v této
lokalitě.
KULTURNÍ DŮM – NÁKUP NOVÝCH STOLŮ
A ŽIDLÍ – po více než třiceti letech dojde k výměně stolů a židlí. Ty původní mají za sebou
nespočet kulturních a společenských akcí, a že
tolik vydržely, svědčí o poctivosti tehdejší práce. Přáním je, aby i nové vybavení mělo dlouhou životnost a věříme, že všichni návštěvníci
kulturního domu s ním budou nakládat šetrně.
Stoly i židle dodá firma Bukotec s. r. o. Strážnice a obec zaplatí ze svého rozpočtu částku ve
výši 988 328Kč.
PŘÍSTAVBA MŠ – cílem je rozšíření kapacity
Mateřské školky a to přístavbou nové třídy mezi
stávající budovou a kostelem. Obě budovy budou
propojeny chodbou. Projektová dokumentace
zpracovaná Ing. arch. Koudelkou – K2architekti byla
již předaná na stavební úřad a vyřizuje se stavební
povolení, které je nezbytnou podmínkou k vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ta by měla být ve
výši necelých 4 mil. Kč. Akce se bude realizovat jen
v případě získání dotace.

která byla již ve velmi špatném stavu. Nová okna
dodala firma A + BX OKNA, s. r. o. a obec to stálo
55 094Kč bez DPH. Současně s výměnou oken
bylo opraveno také podbití podhledu a domek
je tak připraven na letošní sezónu.
ODPADKOVÉ KOŠE – na konci roku 2018
bylo zakoupeno 15 ks nových odpadkových
košů, které budou v jarních měsících zaměstnanci obce rozmístěny po obci. Koše vyšly
obec na 80 000Kč a doufáme, že budou sloužit
ke svému účelu a přispějí tak k čistotě obce.
PODPORA SPOLKŮ
I v letošním roce bude obec finančně podporovat spolky a organizace působící v naší
obci. V listopadu byly podány žádosti v celkové výši 945 000Kč, zastupitelstvo obce tuto
částku snížilo a schválilo v rozpočtu 721 000Kč.
A komu kolik?
Myslivci..........................30 000Kč
Rybáři.............................35 000Kč
DFS Kalinka..................43 000Kč
FS Kalina.......................40 000Kč
Hodová chasa.............15 000Kč
Holubáři........................10 000Kč
Včelaři............................10 000Kč
TJ Sokol.........................45 000Kč
Snails Kunovice..........5 000Kč
– žáci ZŠ se účastní Školní softbalové ligy
Klub důchodců...........30 000Kč
SRPŠ při ZŠ Babice....18 000Kč
FC Babice..................... 200 000Kč
Farnost...........................20 000Kč
SDH................................ 20 000Kč
Zahrádkáři....................200 000Kč

VÝMĚNA OKEN V DOMKU U PŘÍVOZU –
každým rokem jsou na domku prováděny drobné opravy. Letos tak došlo na výměnu oken,
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Chtěla bych členům spolků z celého srdce poděkovat za vše, co dělají pro obec i její občany
a vůbec pro život v naší obci. Velmi si toho vážím,
zvláště práce těch, kteří svou činnost vykonávají
ve svém volném čase a zcela nezištně. Ať se vám
všem daří!
Mgr. Martina Horňáková,
starostka
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ROZPOČET OBCE 2019
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Společenská kronika 2018 - 2019
Narození 2018:
1. Ella Bernatíková
2. Tereza Chovancová
3. Dominik Hejda
4. Aneta Juráková
5. Izabela Dostálková
6. Eliška Balcárková
7. Kristian Chripák
8. Adéla Maňásková
9. Nelly Škrabalová
10. Daniela Mrázová
11. Ema Janečková
12. Tadeáš Svoboda
13. Anna Vorlová
14. Ella Fišerová
15. Tereza Dobrovocká
16. Magdaléna Látalová

Milada Babáčková
Božena Laholová
František Vráblík
Marie Vráblíková
Františka Káňová
Josef Vlachynský
Vladimír Formánek
Nejstaršími občankami naší
obce je paní Ludmila Čevelíčková, která se v letošním roce
dožívá 97 let, paní Jiřina Ryšánková, která se v letošním roce
dožívá 94 let a paní Jarmila Tománková, která se v letošním
roce dožívá 93 let.

Spoluobčané, se kterými jsme se museli
v roce 2018 rozloučit
Jaroslav Litoš
Anežka Kolářová
Marie Rozumková
Helena Tománková
Věra Tesařová
Libuše Keroušová

Počet obyvatel
k 1. 1. 2019 je 1778.
Průměrný věk v obci
je 42,35 roku.
V. Šurmánková, matrikářka

Jubilanti 2019:
90. let
Ludmila Kolomazníková
Vlastimila Přikrylová
Jana Řezníčková
Ludmila Obdržálková
85. let
Aloisie Fusková
Josef Omelka
Stanislav Janů
Marie Malenovská
Marie Krejčiříková
Antonín Horka
Antonín Babáček
80. let
Zdeňka Maňásková
Josef Černuška
Vítězslav Chmelíček
Josef Stalzer
Miloslav Przybyla
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Všem jubilantům do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
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Vítání občánků
V sobotu 6. 4. 2019 byli v obřadní síni obecního úřadu slavnostně uvítáni do života noví babičtí občánci
Tereza Dobrovocká, Magdaléna Látalová a Matěj Novosad.

Upozornění pro rodiče narozených dětí.
Zastupitelstvo Obce Babice schválilo na svém zasedání Zásady pro poskytování příspěvku
na narozené dítě. Příspěvek se od 1. 1. 2019 zvýšil na částku 4 000,- na dítě.
Bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách obce v menu: obecní úřad – matrika.

Jaro/2019
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Návštěva seniorů v domovech důchodců
Členky sociální a společenské komise a starostka obce i vloni navštívily babické seniory
v domově důchodců v Buchlovicích a v Uherském Hradišti. Díky fungování Pečovatelské
služby může většina seniorů dožívat v domácím prostředí a v domovech jsou proto
v současné době pouze čtyři babické seniorky – J. Šenkeříková, M. Jurásková, B. Gabrlíková a Z. Vlachynská. Všechny obdržely kytičku
a dárkový balíček.

Projekt „Přívesnické tábory a dětský klub v Babicích“
Od září 2019 probíhá projekt, jehož cílem je
usnadnit rodičům sladění jejich pracovního života
s péčí o děti a tím zlepšit jejich pozici na trhu práce.
Jednou z aktivit projektu je zajištění provozu ranní
družiny v ZŠ Babice formou dětského klubu. Děti
z 1. stupně mohou dětský klub navštěvovat v době
od 6:30 do začátku vyučování.
V rámci projektu se v průběhu letních prázdnin
v roce 2019 uskuteční čtyři přívesnické tábory (dva
s kapacitou 25 dětí, dva s kapacitou 15 dětí). V sou-

časné době je kapacita tří táborů zcela naplněna.
Několik volných míst je na táboře „Cesta kolem
světa“, který se koná v termínu 12. – 16. 8. 2019 a je
určený pro děti od 4 do 7 let které navštěvují mateřskou školu. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálové koledování letos vyšlo na sobotu
5. ledna. Opět se v naší obci našlo a zorganizovalo
celkem 28 dobrovolníků (21 dětí + 7 dospělých), kteří byli ochotni obětovat svůj čas i energii pro dobrou
věc. Odměnou jim byly nové zážitky z milých setkání, vesměs vlídná přijetí, nejedenkrát i s odměnami
ve formě cukroví, vyskytly se i nachystané taštičky
s obnosy v případě nepřítomnosti, či jiná překvapení. Lidé stále více přispívají spíše bankovkami, než
mincemi a již tradičně hází do kasiček ty nejvyšší
obnosy právě dárci na Slovácku. V Babicích občané
přispěli částkou 47 253Kč. Výtěžek sbírky 2019 na
Uherskohradišťsku půjde na přímou pomoc občanům a rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace, dále do projektu rekonstrukce
a přístavby Centra služeb pro osoby bez přístřeší
a dále na podporu domácí hospicové péče.
Marcela Pojkarová, asistentka Tříkrálové sbírky
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Vedení Obce Babice děkuje všem koledníkům,
kteří sbírce věnovali svůj volný čas a také dárcům,
za jejich finanční příspěvek.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba získala
pro rok 2019 finanční podporu
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje ve
výši 617.010,- Kč.
Pečovatelská služba se od
21. února prezentovala na panelu umístěném ve vestibulu Kina
Hvězda v rámci Výstavy poskytovatelů sociálních služeb. Stejným

způsobem se bude prezentovat
také na Burze poskytovatelů sociálních služeb, která se bude
konat 14. června na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti.
Provozní doba Pečovatelské
služby je v současné době v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Zvažujeme její rozšíření také na večerní hodiny a víkendy, chceme
ale nejdříve zjistit, zda by o toto

rozšíření byl zájem. Prosíme tedy
občany o vyplnění dotazníku,
který jim bude předložen a v jednom bodě se bude dotýkat také
provozu Pečovatelské služby. Děkujeme!
Pracovnice Pečovatelské služby
Tel: 724 149 246, email: pecovatelska.babice@seznam.cz

KNIHOVNA
2. – 17. 1. 2019 Velká burza knih
Začátkem ledna se konal v sále Kulturního
domu Babice již třetí ročník velké burzy knih, vyřazených z místní knihovny. Na zájemce čekalo
přes 500 knih a také různé časopisy. Kromě toho
využili občané možnosti donést zachovalé knihy
i z domu a nabídnout je do burzy. Zájem byl velký, hlavně z řad dětských čtenářů, což nás velmi
potěšilo.

Nové LEGO v knihovně
Knihovna dostala od Ježíška do dětského koutku dvě nové velké stavebnice LEGO, které hned
v lednu přilákaly kluky a holky ke skládání. Byli
šikovní a složili vše bez chyby, navíc v rekordním
čase. Tak teď už zbývá si je pěkně užít!

Tréninky paměti
Tréninky paměti vede knihovnice, lektorka
Ing. Ivana Bičanová a konají se každou sudou středu. Výjimkou je duben, kdy se trénink paměti bude
konat po Velikonocích, ve středu 24. 4. 2019. Pak se
vzhledem ke státním svátkům sejdou účastníci kurzu až 15. 5. 2019. Naše kurzy jsou hravé, inspirativní a mají ukázat seniorům, ale nejen jim, že s jejich
pamětí to není zdaleka tak špatné, jak se domnívají. A nejedná se jen o paměť – zkoušíme rozvinout
i naši kreativitu, úkolem bylo například vytvořit krátkou povídku z jednoslabičných slov, podobně jako
strana 12
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to udělal Jan Werich v knize Fimfárum. Povídku
paní Františky Němcové s názvem Plk vám nabízíme. Je opravdu úžasné, jak krásnou a bohatou
máme naši rodnou řeč a jak s ní někteří z nás umějí
pracovat!
Plk.
Za vsí je dům, v něm děd, vnuk a pes. Kluk je
Jan, pes Dan.
Děd má svůj dům, stáj, dvůr, sad, v něm tůň.
O kus dál má lán a díl luk.
Dům má krov, trám a na něm doch, síň, v ní
krb, pec, skříň, stůl, na něm sýr, chleb a sůl i med.
Dvůr má chlév, v něm je kůň, skot, žír, tak
i brav, pět koz a je tam i kur.
Dál má děd mlat, na něm je vůz, pluh, rýč, srp,
na zdi hák, sak, cep a bič. Pod ním je sklep. V něm
děd má prý svůj svět.
Když jdeš dál za dům, je tam plot, za ním sad.
Ten má strom a keř, na něm pěl pták, pod ním
pes Dan se chvěl, vyl a řval.
Sad má i tůň, v ní je moc ryb, rak, plž, mlok
i plaz smí tam žít. Má i úl, v něm moc včel. Ale
druh pes Dan si leh´ o kus dál, neb včel se moc
bál.
Nad vším bdí děd sám, má svůj řád. Jan zří, co
vše děd zná a ví. Učí se od něj, hoch Jan, co je to
roj, plást, med, vosk i spad, jak sít, plít, kdy je čas
žní a kdy mlít.
Kam až zrak zří, tam děd má lán. Nad ním modř
lnu a chrp, má tam mák, hrách, kmín, chřest, křen,
ba i réž. Z luk pak má děd krmě pro zvěř.
Za tím vším je les a hvozd, v nich dub, buk,
smrk i bor a zvěř, moc hub, též hřib sem tam je.
Děd chce, by, Jan znal, že rok co rok je jar, žár,
pak chlad, že list už spad a za ním, že jde sníh, mráz
a led. Co je to mrak, hrom i blesk, kdy prší déšť.
Děd chce, by Jan znal i mrav, co říct a co už ne,
smát se, co je to cit, žert, pláč i slzy, bol a žal, tak
i smrt. Co jíst a pít, aby byl moc zdráv a živ.
Děd už je stár, hoch, kluk, vnuk Jan, moc už ví,
už zná víc, než děd sám. Ale Jan, chce znát víc a víc.
Už je z něj muž, chlap ba i strýc a je svůj pán.
Lid ze vsi ty dva má moc rád.

Za dětmi do MŠ
V únoru navštívila knihovnice spolu s knihovnickým skřítkem Babíkem a vílou Rozárkou děti
ve všech třídách MŠ. Přišla jim přečíst pohádky,
povídat si s nimi, a také rozdat jim originální omalovánky Máša a medvěd v zimě, které pro ně nakreslila. Děti jí na oplátku zase zazpívaly písničky
a zarecitovaly básničky, které se naučily.
Svou návštěvu si paní knihovnice zopakovala
i v březnu, měsíci čtenářů. V MŠ se v tomto měsíci
zaměřili na intenzivní práci s knihami, takže čtení
pohádek a povídání si s dětmi o oblíbených pohádkových postavičkách vhodně doplnilo celou
koncepci.

Prázdninové hraní v knihovně a výlet do
Smajlíkova
V prázdninovém týdnu připravila knihovna pro
děti různé aktivity. Zájemci o rukodělné činnosti si
mohli vyrobit různé dekorace nebo hračky, hrály
se stolní i karetní hry, skládalo se LEGO, četlo se
a kreslilo. Ve středu podnikla knihovna výlet s dětmi a rodiči do Smajlíkova. Starší děti si mohly zahrát bojovku v Laser aréně.

O trénování paměti a o tom, že ve kterémkoliv věku si lze zapamatovat prakticky cokoliv, přišla na pozvání Klubu důchodců Ivana
Bičanová besedovat do jejich klubu ve čtvrtek
28. 2. 2019.
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Beseda s 2. třídou

Beseda s 1. třídou

Březen – měsíc čtenářů
V rámci celostátní akce přichystala knihovna pro
své čtenáře několik aktivit. Pro dospělé to byl čtenářský kvíz o dárkový poukaz na nákup knih, pro
děti pak také čtenářská soutěž, která je součástí
akce Noc s Andersenem. Kromě toho po celý měsíc byla amnestie na upomínky a noví čtenáři se
mohli přihlásit zdarma. Mnozí této možnosti využili. V knihovně proběhla také beseda s 1. a 2. třídou
o spisovateli Václavu Čtvrtkovi a ilustrátorech Radku Pilařovi a Zdeňku Smetanovi. Beseda s 1. třídou
byla součástí projektu Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka.
strana 14

Noc s Andersenem
V knihovně se letos odehrál již 18. ročník Noci
s Andersenem. Tato dnes již mezinárodní akce se
zrodila blízko nás, v knihovně BBB v Uherském Hradišti a každoročně se jí účastní již více než 10.000
dětí. Tématem bylo jednak výroční nakladatelství
Albatros a také Andersen známý, neznámý – jeho
kniha Při nejzazším moři. Toto téma si vybrala naše
knihovna pro pirátskou plavbu k nejzazšímu moři
na motivy Pirátů z Karibiku. Vytvořili jsme dvě posádky na lodích Černá Perla a Bludný Holanďan,
kapitány byli Jack Sparrow a Will Turner. Nejprve
jsme si vytvořili správné pirátské šátky a měšce, pak
piráti plnili úkoly v knihovně, aby tak získali indicie
k nálezu mapy pokladu. Podle ní se pak vydali na
hřiště, kde již čekali v pohádkových kostýmech rybáři a provedli děti dobrodružnou stezkou za pokladem. Po jeho získání se piráti občerstvili v klubovně rybářů a vydali se zpět do knihovny, kde na
ně čekaly spacáky a povídání a čtení pohádek až do
pozdních nočních hodin. Ráno dostaly děti pirátské
glejty a zbytek pokladu a po snídani zamířily domů.
Celkem v knihovně nocovalo 17 dětí.
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Jarní dílničky
Noc s Andersenem

Jarní dílničky
Začátkem dubna pořádal Klub tvořivých
rukou při místní knihovně první letošní – jarní
odpoledne s jarmarkem a tvořením. Pozvání
přijali řemeslníci z regionu, kteří se zabývají výrobou keramiky, drátkováním, pečením
perníčků, pletením pomlázek, košíků, drátkováním kraslic, výrobou figurek z kukuřičného
šustí, šitím hraček a jiných textilních výrobků.
Mnozí z nich nabídli dětem možnost vyzkoušet si výrobu jejich zboží a doplnili tak tvořivé
dílničky našeho klubu. V nich jsme se tentokrát
zaměřili na ubrouskovou techniku a její uplatnění na kraslice, květináčky a výrobu ptačích
budek - zápichů. Nechyběl ani tradiční bufet
s jarním pečivem a dobrou kávou a prodej jarních rostlin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rekonstrukce školní zahrady
S příchodem jara začaly na školní zahradě
práce související s celkovou rekonstrukcí školní zahrady. Ta bude dokončena před začátkem
školního roku 2019/2020. Jejím cílem je doplnění stávající environmentální zahrady o další
prvky environmentální výchovy, o obohacení
a udržení již vytvořených biotopů a vytvoření dalších technických prvků, kterými budou
např. venkovní učebna, sklad, pěstební záhony, vyvýšený záhon, ohniště, dřevěné molo
nad jezírkem, smyslový chodníček, geologická
expozice a další – včetně sadových úprav.
Jaro/2019

V současné době už má firma Gard&N (vítěz
výběrového řízení) za sebou prořezání dřevin,
demontáž skladiště nářadí, demontáž oplocení, vyčištění a odbagrování okrajů jezírka a pro-

Babický zpravodaj

strana 15

bíhá instalace oplocení nového.
Poděkování patří panu Stanislavu Řimákovi za zajištění přívodu elektrického proudu ze
školních dílen k jezírku.
Mgr. Pavel Hubáček

Školní družina
V měsíci lednu jsme se ve školní družině podíleli na nahrávání pořadu „Moravské děti“ pro
Český rozhlas Zlín.
Využili jsme sněhové nadílky k sáňkování,
bobování a jiným zimním radovánkám.
V únoru proběhl námořnický karneval se

spoustou her a soutěží. Od března jsme se
věnovali vytváření obrázků a dekorací s jarní
tématikou. V měsíci dubnu proběhnou velikonoční dílničky pro děti školní družiny.
Jarmila Rochovanská
a Eva Botlíková

Moravské děti – projekt Českého rozhlasu Zlín
V lednu do naší školy již podruhé zavítala redaktorka Českého rozhlasu (paní Andrea Kratinová),
která navštěvuje základní školy v regionu a natáčí
v nich pěvecká vystoupení žáků všech věkových
kategorií. Nahrávky pak odvysílá v ranním (a reprízu v odpoledním) vysílání Českého rozhlasu Zlín.
Smyslem tohoto projektu je ukázat, že i dnešní
děti mají zpívání pod kůží a že je-li jejich přirozená
strana 16

radost ze zpívání podporována a rozvíjena, můžeme se i nadále pyšnit oním okřídleným „co Čech,
to muzikant“. Pěvecká vystoupení našich žáků se
povedla, zazpívali si malí i velcí a kdo má zájem
si je poslechnout i zpětně, může si je vyhledat na
webových stránkách https://zlin.rozhlas.cz v sekci
Audioarchiv.
Mgr. Jitka Škrabalová
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PLES SRPŠ 2019
V sobotu 9. 2. 2019 proběhl ples SRPŠ, na
kterém vystupovali žáci 9. třídy (a také tři žáci
8. třídy) už tradičně se dvěma tanci. Polonézu zatančili na Čajkovského hudbu z Evžena
Oněgina a taneční variaci na skladbu Uncover.
Choreografii připravoval taneční mistr Jiří Hájek a při nácvicích mu pomáhala třídní učitelka
deváťáků Mgr. Anna Pavlicová. Měli nelehký
úkol připravit celé aranžmá ne pro páry, ale
pro trojice složené ze dvou chlapců a jedné
dívky. Výsledek byl velmi zdařilý, jak jistě po-

tvrdí všichni, kteří se plesu zúčastnili a vystoupení zhlédli.
Velký dík patří také Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Babice za výtečnou organizaci
celého plesu, učitelům za podporu, škole za
poskytnutí prostoru pro nácvik a samozřejmě
sponzorům, kteří přispěli bohatou tombolou
ke zdaru akce, v neposlední řadě žákům za pilnou přípravu a nasazení a rodičům za celkovou
podporu jejich dětí.
Mgr. Anna Pavlicová

Lyžařský kurz 10. – 15. 3. 2019
Zpočátku zpožděný odjezd a náročnější výstup na horskou chatu, za vydatného sněžení
s deštěm, nám ukázal, že na horách se mění počasí každým dnem. Prvotní ledovku, kdy nejezdily vleky, vystřídalo husté sněžení a sluníčko.
K původním dvanácti zdatným lyžařům se druhý den na sjezdovky přidalo i šest vytrénovaných prvotních nelyžařů, kteří zvládli po intenJaro/2019
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zivním výcviku sjet i hlavní prudkou sjezdovku.
Pouze dva žáci zůstali ve fázi začátečníků a výjezdů na vleku si příliš neužili. Přestože na horské chatě byl přístup k internetu přes wifi síť,
všichni žáci chtěli trávit večery hraním her ve
společenské místnosti. Jídlo bylo chutné a tak
nám nic nemohlo zkazit náš pobyt na horách,
který si z mého pohledu všichni užili. Všechny
sedmáky chválím za kázeň a dodrženou disciplínu po celou dobu pobytu na horách
Mgr. Iveta Miklová

Jeden svět dětem
V rámci projektu festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech - Jeden svět dětem
se žáci I. stupně vypravili v pondělí 1. dubna
do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Jednalo
se o pásmo tří krátkých dokumentárních filmů,
které byly sestaveny podle věku diváků. První
film nás zavedl do Indie, kde žáci měli možnost
nahlédnout do života nevidomých dětí a jejich
touhy dosáhnout svých vysněných cílů. Dru-

hý snímek vyprávěl o malé kolumbijské dívce, která se učí plavat a postupně překonává
svůj strach z vody. Třetí dokument pojednával o malém chlapci, který své dětství prožívá
v alžírském uprchlickém táboře. Po ukončení
každého dokumentu s dětmi pracovala zkušená moderátorka, která odpovídala na zvídavé
otázky dětí.
Učitelky I. stupně

REVOLUTION TRAIN
Od pátku 29. 3. do pondělí 1. 4. 2019 byla na
vlakovém nádraží v Uherském Hradišti přistavena multimediální vlaková souprava REVOLUTION
TRAIN, která je unikátním nástrojem přinášejícím
novou formu všeobecného protidrogového preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Jsem ráda, že i žáci naší sedmé třídy se mohli této zajímavé akce zúčastnit, a tak se
v šesti stříbrných obrněných vagonech, obsahujících pět kinosálů a osm interaktivních místností,
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dozvěděli pravdivý příběh o drogově závislých.
V devadesáti minutách poznali, jak je snadné
propadnout drogám a jak je těžké zbavit se závislostí.
Cílem tohoto bezplatného projektu je pro-

střednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho
pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.
Mgr. Marta Eibensteinerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení a milí čtenáři a obyvatelé Babic, rádi bychom Vás
informovali o dění v naší MŠ,
kde se Vaše děti vzdělávají
podle Školního vzdělávacího programu nesoucí název
„Proč je to všechno právě
tak?“, dále je dětem nabízena
péče v oblasti logopedie, grafomotoriky, a také individuální práce s dítětem (např. práce s nadanými dětmi, s dětmi
s odkladem povinné školní
docházky, aj.). Vše je realizováno bohatou hravou formou,
která je přiměřena věkovým
i individuálním schopnostem
dětí. Pro celkový osobnostní
rozvoj dítěte využívají paní
učitelky i školní zahradu, která je vybavena pomůckami
pro předškolní vzdělávání.
Děti si užily spoustu výchovně-vzdělávacích a kulturních
akcí, ohlédneme se za těmi,
které proběhly od ledna tohoto
roku:

Jaro/2019

14.1. Loutkové divadlo v MŠ
„Divadlo Šikulka“
25.1. Vyhodnocení výtvarné
soutěže nesoucí název „Pohádková skládanka“, kterou
pořádal Divadelní soubor
Zdeňka Štěpánka Napajedla.
Oceněni byli jednotlivci ze
třídy „Zvonečkové“, a to František C., Esterka V. a Matyášek
Ř. Cenu získaly i děti ze třídy
„Sluníčkové“ za kolektivní
práci. Všechny děti ztvárnily
pohádku „Schválnosti princezny Schválničky“, kterou
děti zhlédly 22. 11. 2018
29.1. Zimní olympiáda na zahradě MŠ
30.1. Konala se Konzultační
schůzka s rodiči budoucích
prvňáčků
4.2. Divadelní představení ve
Slováckém divadle v Uherském Hradišti „Červená Karkulka“
11.2. Divadelní představení
v MŠ „Divadlo Šikulka“
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12.2. Návštěva paní knihovnice
- téma „Kniha je náš kamarád“
15.2. Masopustní karneval v MŠ
15.2. Tradiční karneval v KD Babice
21.2. Divadelní představení
„Divadlo Sluníčko“
7.3. Kouzelnická show v MŠ
7.3. Vystoupení
nejstarších
dětí na programu „Beseda
s důchodci“
12.3. Návštěva paní knihovnice
– téma „Březen, měsíc knih“
18.3. Výchovný program na
téma stolování, které hravou formou zahrálo „Divadlo
z Truhlice“
21.3 . Loučení se zimou, vítání
jara aneb vynášení Morény
k řece Moravě
25.3. Divadelní představení ve
Slováckém divadle v UH „Tatínek“
28.3 . Předškolní děti navštívily
ZŠ
Další akce jsou již pro děti připraveny
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Informace k zápisu do MŠ:
Vážení rodiče, rádi bychom
Vás pozvali na „Den otevřených
dveří“ v MŠ Babice, který se
bude konat v úterý 7. 5. 2019
od 8.00 do 16:30 hodin, v tento
den se budou vydávat „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok
2019/2020.

Zápis do MŠ neboli odevzdávání řádně vyplněných a lékařem
potvrzených žádostí se bude konat v úterý 14. 5. 2019 od 8:00 do
16:30 hodin.
Uzavření MŠ v době letních
prázdnin:
Upozorňujeme rodiče, že

MŠ Babice bude v době letních prázdnin uzavřena od
12. 8. – 1. 9. 2019 (3 týdny).
Provoz MŠ bude opět zahájen
3. 9. 2019
Za celý kolektiv MŠ přeji krásné a pohodové jarní dny
Ředitelka
Bc. Romana Kašná

Divadlo z Truhlice

Návštěva p. knihovnice

Vynášení Moreny

Návštěva v ZŠ

Kouzelnická show

SPOLKY
TFA – Nejtvrdší hasič přežije
Po již prvním úspěšném ročníku soutěže TFA
(Toughest Firefighter Alive) neboli nejtvrdší hasič
přežije, který jsme uspořádali v roce 2018, jsme si
dali za cíl, že se pokusíme soutěž zopakovat. Tedy
nejen zopakovat, ale také ji i více propracovat tak,
aby závodníci byli nuceni projevit nejen svou fyzickou sílu, ale i obratnost a psychickou odolnost,
která je nezbytná při zdolávání mimořádných udástrana 20
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lostí. Máme štěstí, že krásné okolí naší
vesnice nám umožnilo zpestřit tuto soutěž kromě standartních překážek, jež se
skládají z tahání břemene, třiceti úderů
desetikilovým kladivem do hammerboxu, překonání dvoumetrové bariéry,
převalovaní stodvacetikilové pneumatiky, vytažení hadice B do třetího nadzemního podlaží a ponos hadic C do vzdálenosti třiceti metrů, a to vše v zásahovém
oděvu s dýchacím přístrojem na zádech.
Soutěž jsme tedy mohli obohatit o zdolání místního potoka, poté následoval
průlez pod Baťovým kanálem a následně přepravení se na druhý břeh kanálu
pomocí loďky. Což se ukázalo jako skvělé zakončení náročného závodu i přesto,
že někteří závodníci nám trochu vody
z kanálu nechtěně upili a jiní si sáhli doslova až na dno nejen svých sil. Jediné,
co nás trochu mrzelo, byl počet účastní-

ků, který jsme kvůli časové náročnosti byli nuceni omezit na
třicet pět včetně čtyř žen. Ženy
nejenže zdolaly celou trať, ale
svými výkony rozvířily i vášnivé debaty o tom, zdali jsou
ženy opravdu to slabší pohlaví,
jak se veřejnost domnívá.
I přes chladné počasí a fyzické vypětí provázející celý
sobotní den byla cítit skvělá
nálada a nadšení všech závodníků i diváků, což nás jako
pořadatele nejen zahřálo, ale
zároveň i motivovalo k uspořádání příštího ročníku. Závěrem
bychom rádi poděkovali všem
sponzorům, kteří se podíleli na
uspořádání celé akce. Děkujeme.
SDH Babice

Krojový ples 2019
Již v pořadí 9. krojový ples
se letos uskutečnil 23. února
v Kulturním domě v Babicích.
Hodová chasa se již prakticky
od hodů činila a domlouvala muziky i tanečníky z cizích
obcí, sháněla tombolu, připravovala bufet a chystala veškeré
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další náležitosti spojené s organizací plesu. V roce 2018 Moravskou besedu předtančil rekordní počet šesti hostujících
koleček, letos byl však pokořen
jiný rekord. Českou besedu
za doprovodu DH Straňanka
předtančilo hned osm krojova-

Babický zpravodaj

ných koleček, a sice dvě z Babic, dvě z Kyjova a po jednom
z Bukovan, Kudlovic, Ostrožské
Lhoty a Hovoran. Barevnou paletu rozmanitých krojů na tanečním parketu ještě doplnili
krojovaní z Mařatic, Huštěnovic, Traplic, Březolup, Starého
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Města, Sadů, Otrokovic, Jalubí,
Velehradu, Vések, Kněžpole či
Zlechova. Po celou dobu k tanci vyhrávala již zmíněná DH
Straňanka ze Strání s kapelníkem Petrem Houštěm, v patře
potom hosty bavila CM Lintava
z Kunovic s primášem Ondřejem Simanem. Všeobecně pohodové atmosféře plesu pak
přispělo kolem 200 návštěvníků, kteří se přišli podívat na
rozmanitost krojů, zatančit si u
muziky nebo se pobavit u dobrého vína. Kromě domácího

plesu se chasa jako host představila i na krojových plesech
v Hovoranech a Kudlovicích,
kde předtančila Moravskou, respektive Českou besedu.
Hodová chasa by chtěla velice poděkovat obci Babice za
záštitu nad plesem a vstřícný
přístup při chystání všech potřebných náležitostí. Na občany se těšíme na podzimní hody
nebo na příštím jubilejním
krojovém plese, kde chystáme
hned několik programových
překvapení.

Co se děje v Kalině?

Fotbalový turnaj

Foto ze zkoušky

Štěpánská obchůzka
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Ačkoliv jsme v podzimním zpravodaji avizovali, že v roce 2018 v Babicích již nevystoupíme, opak byl pravdou. Při příležitosti
Mikulášské nadílky jsme se spolu s ostatními
folklorními tělesy z Babic a několika dalšími
hosty představili v jednom komicky laděném
čísle 1. prosince Na Mýtince. Poté nás již na
Štěpána čekaly „pouze“ obchůzky – tedy dívčí
umývání a chlapecké koledování. Fotbalovým
turnajem folkloristů a výšlapem na Brdo jsme
se posléze rozloučili s rokem 2018.
V roce 2019 jsme po vzoru předchozích dvou
let nábor nových členů neuspořádali, i přesto
však mezi nás zavítalo hned několik nových členů, kteří se zapojili do nově vytvořeného semináře, konajícího se každý pátek před celosouborovou zkouškou. Během plesové sezóny jsme
tanečky a zpěv procvičovali při besedách u cimbálu, nebyly to však naše jediné aktivity. Hned

Výšlap na Brdo
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25. února jsme se rozhodli hromadně darovat
krev, a to v Uherskohradišťské nemocnici. Sešli
jsme se i s několika přáteli a spolu tak vykonali
dobročinnou akci, díky které někteří překonali
i svůj strach z nemocničního prostředí.
A co bude dál? Především bychom chtěli všechny srdečně pozvat na velikonoční vystoupení s hosty s názvem „Ej, šlahačka moja“,
které se uskuteční 21. dubna v KD Babice. Od
18:00 spolu s FS Kalina již poněkud tradičně
vystoupí také CM Tramín, DPS Kalinka i DFS Kalinka. Po vystoupení bude následovat beseda
u cimbálu. Občerstvení zajištěno.

Vánoce

Přijďte se velikonočně naladit mezi nás!
Těšíme se na Vaši účast.

Umývání na Štěpána

Darování krve

Klub důchodců
Hned v prvních dnech nového roku se uskutečnil lednový klub důchodců. Nejprve byli senioři seznámeni s programem na letošní rok. Potom
se slova ujala Ing. Ivana Horčičková – pracovnice
firmy REC Group Staré Město - která seniory seznámila se zajímavými fakty o životním prostředí,
odpadech a recyklaci.
Únorový klub byl zaměřen na péči o zdraví. Zástupkyně společnosti TianDe seznámily seniory
s tím, jak o své tělo správně pečovat v zimním období a také s tím, jak se správně stravovat.
Březen byl již ve znamení cestování. Cílem letošního prvního výletu bylo malebné Valašsko.

Klub důchodců 28. 2. 2019
Jaro/2019

Klub důchodců 3. 1. 2019

Klub důchodců 7. 2. 2019

Klub důchodců 4. 4. 2019
Babický zpravodaj
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Senioři navštívili obec Horní Lideč, kde si prohlédli
unikátní dřevěný betlém a nedaleko stojící novodobý dřevěný kostel, pak se prošli šafránovými loukami v Lačnově a výlet zakončili na zámku
Nový Světlov v Bojkovicích.
V dubnu přivítal klub důchodců Ing. Janu Juřenčákovou s programem Esoterika a numerologie.
Marie Kročová

Výlet

Rybáři
V zimních měsících dochází k hromadění plynů, vznikajících tlením usazených částí
rostlin na dně. Pokud není hladina uzavřena, můžeme jasně
sledovat bublinky plynu, které
stoupají k hladině. Ale v zimě,
kdy je hladina rybníku uzavřena ledovou pokličkou, musíme plyn uvolnit. Provádíme 2
základní úkony:
1. Prosvětlení vodního
sloupce odstraněním napadaného sněhu na led.
2. Otevření ledu tzv. prosekáváním.
Prosvětlení ledu funguje jen za určitých podmínek,
tedy hlavně v době, kdy je
led ještě průhledný. Pomocí
slunečního světla stále vzniká
fotosyntetický jev v zelených
rostlinách a řasách pod ledem,
a tedy byť málo, ale přece jen
trochu kyslíku máme. Jakmile
ale dojde k mléčnému zbarvení ledu následkem několika
teplejších dnů, roztátí a následného opětovného zmrznutí sněhu, pomůže jen díra
do ledu.
Částečně můžeme doufat
v tok vody v průtočných revírech a tím v přísun kyslíku pod
led, ale v místech, kde to není
možné, musíme sekat.
Sekání jako takové je už
strana 24

za zenitem. V současné době
je mnohem rychlejší a hlavně
jednodušší led rozřezat motorovou pilou. Pozor však na znečištění vody olejem na mazání
pilových řetězů! Používáme
zásadně biologicky odbouratelný olej na bázi řepkových
olejů. Má to své výhody i nevýhody. Tento olej nesmíme
nechat dlouho stát v nádrži.
Pokud jej do měsíce nespotřebujeme, je nutné jej vylít. Také
po skončení zimních prací jej
raději nahraďte minerálním
olejem. Nastartovanou pilu
nechte chvíli běžet, aby se původní řepkový olej úplně vyprázdnil i z hadiček.
Při samotném řezání nesmíme zapomínat na bezpečnost
práce. Ochranné prostředky,
jako jsou obuv, rukavice, brýle, klapky na uši a v neposlední řadě i oblek odolný proti
řezu pily jsou téměř nutností.
Také přítomnost druhé osoby,
byť se do procesu řezání ledu
nezapojí, je nutná z hlediska
bezpečnosti. Pokud neodhadneme nosnost ledu nebo je
led v místě řezu tenčí třeba následkem spodního proudu či
pramenu, může nám pomocník stojící na břehu podat větev či lano.
V minulosti platilo pravidlo,
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ý zpravodaj
p
j

že vysekaná díra nesměla být
větší, než topůrko od sekery.
Pokud vám uklouzla noha a šli
jste do vody, posloužilo topůrko jako opora na vytažení.
Otvorů do ledu děláme více,
vždy záleží na místních podmínkách a na rozloze revíru.
Místními podmínkami mám na
mysli hlavně průtok, hloubku,
údolí, zarostlé břehy. Tam bych
viděl největší kámen úrazu.
Mnoho stromů znamená mnoho listí na podzim. Mnoho listí
znamená mnoho rozkládajícího se sedimentu a tudíž mnoho plynů. Na takových místech
je potom potřeba prořezávat
led třebas i každý druhý den.
Tímto bychom chtěli poděkovat našim ledařům za jejich
práci.

Ledaři
Jaro/2019

V lednu proběhl výdej povolenek a zároveň odstartoval
i začátek rybářského kurzu pro
mládež. Kurzu se účastní 21
dětí, a to každou neděli dopoledne na naší klubovně. Jelikož
je ale letos o kroužek tak velký
zájem a sešli jsme se v tak velkém počtu, museli jsme požádat starostku obce Mgr. Martinu Horňákovou o umožnění
školení mládeže na obecním
úřadě, jelikož je naše klubovna na takový počet dětí malá.
Paní starostka nám vyšla vstříc
a školení umožnila, za což
jí chceme poděkovat. Také
máme radost, že můžeme splnit sen i třem dětem z dětského
domova v Kroměříži, které by se
rády staly rybáři. Rybářské kurzy mládeže se konají až do dubna, kdy proběhnou závěrečné
zkoušky a ukončení kurzu rybolovem na revíru Babice 2.
Chtěli bychom také poděkovat za přednášku Bc. Dominiku Boňkovi, který studu-

je 5. ročník Fakulty rybářství
a ochrany vod v Českých Budějovicích. Další pracoviště
se nacházejí ve Vodňanech
a v Nových Hradech. Tato vysoká škola je naprosto jedinečná ve Střední Evropě a nabízí širokou škálu možností
studia na rozličných pracovištích a jedinečné stipendijní
programy pro studenty. Přijetí na fakultu je bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí není
nutné mít střední školu se zaměřením na rybářství. V okolí
je Střední rybářská škola ve
Vodňanech a Střední škola rybářská a vodohospodářská
škola v Třeboni.
V neděli 31. 3. 2019 jsme
s dětmi probrali typy rybářského vybavení (pruty, navijáky) a jejich sestavení. Dále
jednotlivé druhy ryb, jejich
rozpoznání a rozdělení podle
pásem, přirozenou rybí výživu
a rozmnožování. Děti se dozvěděly spoustu praktických

věcí v rozpoznávání jednotlivých druhů ryb a také se dozvěděly informace ohledně
hájení ryb (proč se ryby vůbec
musí hájit).
V pátek 29. 3. 2019 jsme se
zapojili do akce Noc s Andersenem, kterou pořádala místní
knihovna. Pro děti jsme vytvořili stezku odvahy s pohádkovými postavami, děti musely
plnit různé úkoly a v závěru
na ně čekal poklad. Pak jsme
se přesunuli do klubovny, kde
děti dostaly občerstvení. Ráda
bych poděkovala všem, kteří
se zúčastnili.
A ještě pozvánka na naše
akce:
2. 6. 2019 Dětské rybářské
závody 8:00 - 11:30 hod., vyhlášení ve 12:00
15. 6. 2019 - 16. 6. 2019
Tradiční rybářské závody – 9.
ročník. Začátek 15. 6. v 10:00,
konec 16. 6. v 10:00, vyhlášení
v 11:00.

Výdej povolenek

Ledaři

Školení v KD Babice

Noc s Andersenem
Jaro/2019

Přednáška Bc. Boňka
Babický zpravodaj
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Společenský ples s polonézou
Plesová sezona skončila a žáci deváté třídy už jen mohou vzpomínat na svůj den, kdy
se 9. 2. 2019 hodili do gala. Pod vedením tanečního mistra Jirky Hájka předvedli všem přítomným taneční pásmo, které pilně po několik
měsíců nacvičovali a nakonec se protančili až
k pomyslným absolventům deváté třídy.
Společenský ples s polonézou je velkou událostí pro všechny žáky Základní školy v Babicích.
Už od šesté třídy žáci mluví o této společenské
akci, která je v deváté třídě čeká.
Již tradičně tuto akci organizuje sdružení
SRPŠ. Tomuto dni předchází mnoho příprav. Rok
dopředu se vybírá termín plesu a objednává
hudba. Jako každý rok padne volba na osvědčenou kapelu Madusong, která je velmi oblíbená.
Žáci se dozvídají termín plesu v září na začátku
školního roku, aby děvčata měla dostatek času
si šaty vybrat a zamluvit. Barvu košile a kravaty si kluci domlouvají mezi sebou, samozřejmě
se souhlasem děvčat. Nejen na nás rodičích ze
spolku je příprava plesu. I samotní žáci deváté
třídy se musí přičinit. Je potřeba napsat proslov,
navrhnout plakát a pozvánky na ples, osobně
pozvat učitele, zajistit šerpy na pasování, domluvit zasedací pořádek a v den plesu doladit
výzdobu sálu. Naší starostí je zajistit kameramana, již zmiňovanou hudbu, kytky pro maminky,
kytky pro děvčata a paní učitelky, květinovou
výzdobu stolů, ve spolupráci s obecním úřadem
v Babicích domlouváme sál, dále zařizujeme
bufet a očerstvení pro tančící žáky. Jeden z hlavních úkolů pro nás je zajištění tomboly, kterou
nám věnují sponzoři. Každý rok se snažíme, aby
byla velmi bohatá. Peníze z prodeje vstupného,
lístků do tomboly, bufetu a šatny, které se díky
této akci získají, jsou pak formou finančních příspěvků rozděleny žákům Základní školy v Babicích. Jsme rádi, že tak můžeme přispět žákům
na dopravu na různé akce (např. příspěvek na
dopravu kroužku společenské výchovy, příspěvek na dopravu divadelního kroužku, dopravné
lyžařský výcvik, příspěvek na dopravu žáků do
plavání, dopravné Adaptační pobyt Rychta Krásensko, dopravné Osvětim-Krakov, dopravné na
společný školní výlet, exkurze či školu v přírodě
a jiné).
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I letošní ples mohu ohodnotit jako vydařený. Díky slušnému chování žáků deváté třídy
vše proběhlo v klidu. Skvělá spolupráce s rodiči, kteří pomáhají ve sdružení, je vizitkou dobře
odvedené práce. Kolem každé akce jsou starosti, ale dají se zvládnout, pokud se na tom podílí
lidé, kteří mají chuť něco dělat a pomáhat tak
dobré věci. Tímto bych jim všem chtěla poděkovat za jejich práci a volný čas, který byli ochotní
obětovat. Poděkování také patří všem sponzorům, včetně paní Batůškové z Kudlovic, za krásné květiny a výzdobu stolů.
Za SRPŠ Miriam Koudelníčková
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Včelaři
ZO ČSV z. s. Traplice se dožívá v letošním roce 90. let od
svého založení. Předseda př.
Malenovský přivítal na výroční
členské schůzi, která se konala
dne 3. 3. 2019 hosty - starosty
obcí Babice, Košíky a Traplice,
zástupce republikového výboru a předsedu ZO ČSV Uherské
Hradiště. Poděkoval obcím za
finanční pomoc při realizování
činnosti ZO - vyšetření včelstev
na mor včelího plodu, pořádání výstav včelařských produktů
a včelařských pomůcek nebo
pořádání tematického zájezdu a dobudování ukázkového
včelína. Při této příležitosti si
uvědomujeme, jaký kus cesty
urazilo naše včelařství, když
ještě v 50tých letech minulého století byl průměrný výnos medu 3 - 5 kg od včelstva.
V dnešní době včelař, který má
průměrné snůškové podmínky, má až 10 krát vyšší výnos.
Také je poznat, jaký kus práce
se vykonal v organizovaném
včelařství při léčení včelstev,
v úlové otázce a plemenářské
práci.
ZO Traplice sdružuje včelaře
osmi obcí, a to Traplice, Babice,
Kudlovice, Sušice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice a Košíky.
Jsou to převážně organizovaní včelaři, kterých je 82, a to se
ještě staráme o 13 neorganizovaných včelařů. Hospodaříme
s 982 včelstvy. Do letošního
roku jsme vykročili s optimismem, protože vyšetření našich
včelstev na varroázu a na mor
včelího plodu dopadla dobře.
Tak se těšíme na dobrou snůšku. A ještě bych přidal modlitbu včelaře:
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Dopřej mi, Pane, vždycky
dobrý med,
a abych ho ještě dlouhá
léta jed.
Taky zdravé tělo, Pane,
chtěl bych mít,
a s ním vždy včelám posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát,
jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka
a napravit je umím hned,
dřív než za trest včely odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi,
můj Pane,
která zvládne všechno, co
se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy nenechej mně klít,
z úspěchu pak nedovol mi
pyšným být.
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám
a ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.
Josef Ančinec,
jednatel ZO ČSV Traplice

Naše prezentace na Dni spolků

Přednáška na výstavě zahrádkářů
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Zahrádkáři bilancovali a plánovali
Babičtí zahrádkáři se sešli v neděli 3. března na
výroční členské schůzi, aby nejen zhodnotili uplynulý rok, ale také si řekli, co je čeká v roce letošním.
V současné době má organizace 70 členů a je
chvályhodné, že na schůzi přišla velká většina
z nich.
Z výroční zprávy se přítomní dozvěděli o všem,
co se zahrádkářům podařilo uskutečnit v loňském
roce a byla také shrnutím celého pětiletého funkčního období končícího výboru.
Na schůzi byl zvolen výbor nový a také nový
předseda, kterým se stal Radek Janeček.
I touto cestou bychom chtěli poděkovat odstupujícímu předsedovi Augustinu Navrátilovi, který
v čele naší organizace stál uplynulých 5 let, za práci,
kterou pro zahrádkáře vykonal.
Za dlouholetou a obětavou práci ve výboru zahrádkářů byli oceněni Jaroslav Foltýnek, Josef Ma-

Z výroční schůze

Výstava vín

Výstava vín
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chuča, Josef Stalzer, poděkování za činnost ve výboru obdrželi také Jiří Litoš a Vladimír Čevela.
Zvláštní uznání patří Josefovi Stalzerovi, který zastával dlouhé roky funkci předsedy. A jelikož
v březnu oslavil významné životní jubileum, přejeme mu hodně zdraví a radosti ze zahradničení.
Součástí schůze byla přednáška Ing. Ladislava
Vaňka ze Starého Města, který hovořil o kompostování a nových odrůdách brambor.
Jsme rádi, že na schůzi nás přišlo pozdravit i několik hostů, mezi nimiž byla starostka obce a také
členové sdružení Baňa, s nimiž spolupracujeme při
některých akcích.
A co nás čeká letos? Opět se zaměříme hlavně na vylepšování Krájanky a modernizaci pálenice z vlastních zdrojů. Z těch větších investic na
Krájance to bude nákup nových židlí, vydláždění
dvora, renovace vstupního schodiště výměna interiérových dveří a zárubní a pak běžné opravy
a údržby.
Děkujeme obci za štědrou finanční podporu,
bez které bychom nemohli tyto akce uskutečnit.
A připomínáme, že Krájanka slouží všem, nejen
zahrádkářům.
Abychom mohli všechny plány plnit, budeme
potřebovat pomoc od co největšího počtu členů.
Proto již teď prosíme, abyste se podle možností zúčastňovali brigád, jež budou během roku probíhat.
Ono i u této činnosti se dá „povykládat“ co nového
v zahradničení, předat si zkušenosti, atd.
První velkou akcí letošního roku byla Výstava vín
v sobotu 30. 3. 2019 v Kulturním domě v Babicích,
kterou jsme pořádali spolu s babickými vinaři pod
záštitou Obce Babice.
Na výstavě byla možnost ochutnat 215 vzorků
vín nejen místních, ale také vinařů z blízkého či dalekého okolí. K poslechu hrála cimbálová muzika
Akci podpořilo několik sponzorů, kterým patří
náš velký dík.
Jsou to:
Obec Babice
NEREZOVÉ MATERIÁLY Uherské Hradiště
VOMA Maso uzeniny
INVESTA UH, s.r.o.
OMÍTKY – POTĚRY s.r.o
REHOS s.r.o
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ZÁMEČNICTVÍ MLČÁK s.r.o
TOPOS Nábytek
NODIS s.r.o
U RYBIČKY Přístaviště Babice
UH CAR Uherské Hradiště
DOSTAV
KOVOZOO Staré Město
JÍDELNA A RYCHLÉ OBČERSTVENÍ Antonín Kašný
KOVO BATH s.r.o
METALVIS

HOSTINEC – UBYTOVÁNÍ U JAKUBA
ČD ČESKÉ DRÁHY
PROINOX UH
RM AUTO
FAGUS
Děkujeme všem sponzorům a pořadatelům a těšíme se na další ročník.
Přejeme všem pěkné jaro a dobrou úrodu na zahrádkách, zahradách a polích.
Babičtí zahrádkáři

KULTURA A SPORT
LEGIOVLAK
I vy můžete navštívit věrnou
repliku vojenského vlaku, s nímž
českoslovenští legionáři v letech
1918 – 1920 razili cestu po transsibiřské magistrále do Vladivostoku. Můžete si tak prohlédnou
třeba obrněný vagon, plukovní
prodejnu, krejčovský či poštovní
vagon, ale i řadu dalších.
Vlak bude možné navštívit
ve dnech 23. – 28. 4. 2019 na
nádraží v Uherském Hradišti
a 9. – 13. 10. 2019 v Otrokovicích.

Dědkovo okénko
Velikonoce klepů na dveři. Kluci hledajů, gde
jim lóni od ruky odpadly tragače, aby s nima zas
mohli pohŕkat dědinu. Šak sem to jako děcko
také absolvovál. Pohnutky každého účastníka sů
iné. Tým menším stačí nejaká tá sladkosť, větší už
idů s vidinů jakéhosi finančního zisku. Ve štvrtek
v podvečér bývajů stanoviště hrkačů plné. Dalo
by sa to nazvat až jakýmsi slavnostním srazem. Ti
nejmenší sů tu v doprovodu rodičů lebo dědáčků, za tyma staršíma sa nekdy tahnů kamarádky
či spolužačky. Bývá to pestrobarevný průvod. Ale
né všecí majů aj vytrvalosť. Už druhý deň ráno sa
ukáže, jak to kdo bere zodpovědně. Stávat před
Jaro/2019

šestů, to už vyžaduje jakési sebezapřéní. Šak také
potkáte v dědině enom zlomek toho, co v onen
štvrteční večér. Právě tito kluci majů můj obdiv.
A také poděkování, že v tůto ranní dobu zastupujů babický zvon, aj dyž o tom nekeří asi nemajů ani
páru. Také potěší, že sa aj v tůto dobu najdů lidi,
keří hrkače odmňéníja.
Tož věřím, že o velikonocách budu potkávat hrkače aj za ranního kuropění. A přesto, že je to záležitosť mladých děvčic aj my, dospělí, jim pohodíme
nejaké to cukrle.
Požehnané velikonoční svátky vám vinšuje
Dědek babický
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21. 4.
26. 4.

27. 4.
27. 4.
30. 4.
1. 5.
9. 5.
11. 5.
11. 5.

Ej, šlahačka moja - FS Kalina
Procházka po Uherském
Hradišti s PhDr. Blankou
Rašticovou
Zájezd Flora Olomouc
Otevírání cyklostezek Na Mýtince
Stavění máje
Pietní vzpomínka
u pomníku padlých
Klub důchodců – KD
Den matek – KD
Jarní cyklovýlet

24. 5.
25. 5.
1. 6.

Noc kostelů
Dětský den
Zájezd za poznáním Středověký Krakov
2. 6.
Dětské rybářské závody
6. 6.
Klub důchodců - Na Mýtince
9. 6.
Vystoupení Kalinky
15.-16. 6. Tradiční rybářské závody
18. 6.
Setkání jubilantů
29. 6.
Oslavy 90. výročí FC Babice
2. 7.
Levandulové opojení z Provence

Vzhledem k plánované rekonstrukci v kulturním domě
i v objektu Mýtinky budou letní akce upřesňovány dle průběhu prací.
PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY SLEDUJTE
V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu
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Kam s ní?
Milí babičáci.
I v letošním roce bude
Baňa Babice společně se
svými kamarády a příznivci
séct humno u Krájanky.
Pokosená tráva již několik
let končí v kontejneru. Bývá
pěkná, voňavá, proložená

lučním kvítím. Pokud byste
o ni někdo měli zájem,
ozvěte se na tel. 572 585 061
nebo na e-mail: asistentka@
babice.eu. Séct se letos bude
18. května.
Za Baňu Babice
Marie Šuranská

Halový turnaj v tenise ve čtyřhrách
Halový turnaj v tenise ve čtyřhrách se uskutečnil 9. března 2019 ve sportovní hale v Kunovicích.
Turnaj pořádala sportovní komise Babice a zúčastnilo se ho celkem 7 dvoučlenných týmů z Babic a Bzinců pod Javorinou.
Výsledky turnaje:
1. místo: Valo, Hurtik (Bzince pod Javorinou)
2. místo: Říha, Huťka
3. místo: Koukal, Šupka
Jaroslav Vranka

Jaro/2019
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Z FARNOSTI
Noc kostelů potřetí
Babická farnost se i letos,
již potřetí, zapojí do mezinárodní akce Noc kostelů, kterou
podporují také české diecéze
a arcidiecéze. Tentokrát mohou všichni zájemci přijít na-

vštívit babický kostel v pátek
24. května. Bude pro ně opět
připraven bohatý doprovodný
program, se kterým se blíže seznámí ve vývěskách před kostelem i před obchodem. Zváni

jsou samozřejmě i ti, kteří chtějí prožít nevšední atmosféru
ticha a prostoru ozářeného
světlem plápolajících plamínků svíček. Stačí se jen posadit
a v klidu pobýt.

Velikonoční bohoslužby v babickém kostele:
Zelený čtvrtek (18. dubna):
Velký pátek (19. dubna):
Bílá sobota (20. dubna):
Boží hod velikonoční (21. dubna):
Pondělí velikonoční (22. dubna):
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18:30
15:00
19:00
7:15
7:15
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BABIČTÍ (40)
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 zdánAntonín Cablík
livě 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.

Asi každý vinař má to své místo, vinohrad, kam
chodí rád. Kde je ten Váš?
Protože nejsem již žádný mladík (je mně 88 let),
mám nyní svůj vlastní vinohrad, o který se starám,
u mne doma na zahradě. Je to asi čtyřicet hlav révy.
Ale před třiceti roky jsem měl dvě stě hlav ve Žleboch.

Takže Žleby, které se zdají být pro pěstování
révy zemí zaslíbenou. Můžete říct něco víc, jak tam
vinohrady vznikaly?
Pan Čevela z Ceronů byl iniciátorem založení vinohradů za Žleby. Vinohrady byly majetkem tehdejšího
jednotného zemědělského družstva, které jednotlivé
díly postupem času pronajímalo zájemcům. Tak jsem
získal svůj vinohrad i já. A byl jsem za to rád. Je to klid„Ve víně je pravda,“ říkává se.
né místo, kde je člověku dobře i tehdy, když tam jezdí
Nejen na toto tvrzení, jsme se zeptali pana Antoní- kvůli práci, protože mít vinohrad znamená mít také
na Cablíka, který obdržel na babické Výstavě vín Cenu hodně práce.
starostky obce. Povídali jsme si o pěstování révy, výrobě vína, jeho vlivu na zdraví, nových odrůdách… ale
V kterou roční dobu chodíte do vinohradu nejtaké o tom, co život tomuto zkušenému vinaři přinesl raději?
a čím jej často překvapil.
Nejpěkněji je tam, když víno kvete, to vše krásně
voní. Ale možná jiný vinař by vám řekl, že pro něj je
Začneme tedy uvedeným oceněním. Na koš- tou dobou nejhezčí ta, kdy vinohrad vydává své plotě jste vypadal překvapený, že Vám je tato cena dy. To už je totiž vidět, jestli se celoroční starost o něj
udělena. Bylo to vlastně poprvé, kdy se vedení i zúročila.
obce rozhodlo, dát Cenu starostky ne za nejlepší
Mít vinohrad, znamená, jak jste předeslal, prakvíno babického vinaře, ale člověku, který zasvě- ticky stále se o něj starat. Stalo se někdy, že jste si
til kus svého života vinařství. Co k tomu můžete řekl, že už toho máte dost?
říct?
Ne, to se nikdy nestalo. Vždy to byl a je můj koníTrochu mne to jistě překvapilo. Ale bylo to milé ček. A když máte v životě záliby, co vám dělají radost,
překvapení, za které děkuji. Ono člověk, když je musíte jim i něco dávat. Bez toho to nejde.
starší, přehodnocuje všechno, co v životě zažil
a hodnoty se opravdu sestavují jinak. Ty morální
Mít vinohrad, znamená také stále se učit věcem
by měly převyšovat, to vám řekne asi každý dříve novým. Kde čerpáte nové informace?
narozený.
Čerpám z odborné literatury, které je obzvlášť
v této době opravdu hodně. Ale důležitější jsou pro
A jaké byly Vaše začátky. Kdy jste sám zasadil mě zkušenosti ostatních vinařů. Předáváme si je
svou první sazenici révy vinné ?
mezi sebou, tak jak to vždycky bylo a mělo by stále
Můj první kontakt s vinohradnictvím byl již začát- být.
kem sedmdesátých let minulého století, kdy jsem
ještě bydlel v Míkovicích. Přesně si pamatuji, že tehdy
Jste příznivcem nových odrůd, které se na trhu
jsem doma na dvoře nasadil první sazenici, bylo to objevují stále častěji?
v roce 1990. Do té doby jsem se o pěstování révy nijak
Nejsem. Domnívám se, že bychom měli pěstovat
zvlášť nezajímal.
více české odrůdy, jsou výborné.
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A jaká odrůda je ta Vaše srdeční?
Rulandské bílé. Je to starobylá moštová odrůda
pocházející pravděpodobně z Burgundska. Proto
se dříve používal běžně název Burgundské bílé.
Takto byla tato odrůda zapsána ve Státní odrůdové knize České republiky a to v letech 1941-1993.
Nu a od roku 1993 je oficiálně již Rulandským bílým. Někde jsem se o tomto víně dočetl, že: Ve
vůni a chuti můžeme hledat hrušky, broskev, červené ovoce, lískové oříšky, mandle, chlebovou
kůrku, máslo, vanilku, jemnou kouřovou příchuť,
citrusové plody a lipový květ. Tak asi jak kdo cítí.
Ale pro mě je to prostě víno mého srdce, v němž
se odráží celý náš kraj.

Kdybyste měl dát přednost vinohradu nebo
myslivosti, jaká by byla Vaše volba?
Těžká otázka. Špatně by se mi vybíralo. Obě tyto
moje záliby se celý můj život prolínaly a doplňovaly
a přinesly mi mnoho krásných zážitků a přátel.
A na závěr. Je tedy ve víně pravda?
Ano, je. Však si to vyzkoušejte a uvidíte, jestli i vy tu
svou pravdu najdete.

Ještě jednou blahopřejeme panu Cablíkovi k Ceně
starostky, která mu byla udělena i za to, že pro babické
vinařství udělal opravdu hodně.
Děkujeme za příjemné povídání a přejeme radost
Někdy se říká, mělo by se pít víno minimálně, nejen z jeho koníčků, ale z každého dne.
někdy (i lékaři) doporučují denně si dát skleničku
Redaktorky Babického zpravodaje
vína. Jaký je Váš názor?
Sklenička po jídle je pro prospěšná zdraví každého.
Já to dělám roky a konzumace v této míře mně opravdu neublížila.
S vínem jde jakoby ruku v ruce hudba a hlavně
naše slovácké písničky. Víme, že jste dobrým zpěvákem. Zazpíváte si i ve vinohradě jen tak sám?
A jaké je ta Vaše nejoblíbenější písnička?
Dříve, když se nás ve vinohradě sešlo víc, jsme si
rádi společně zazpívali. Krásně se to neslo nad Žleby,
obzvlášť při takovém večerním stmívání, kdy slunce
jakoby viselo nad obzorem a člověku se honily hlavou myšlenky končícího dne. To byl takový balzám na
duši. Rád jsem přidal i tu svou nejoblíbenější Vínečko,
ne voda.
Ono asi člověk vždycky přemýšlí, komu předá
své zkušenosti, své rady, a to ať se to týká kterékoliv
oblasti.
Máte Vy následovníka v pěstování vína?
Oba moji synové mi od mládí ve vinohradě i při
zpracování vína ve sklepě pomáhali, a myslím si, že
jsem jim o výrobě vína předal vše, co znám. A jsem
rád, že i oni jsou vinaři a dělají to s láskou.
Je obdivuhodné, že při vinohradu máte ještě
čas na jiné koníčky. Tím největším je asi myslivost.
Co Vás k ní nasměrovalo?
Myslivosti se věnuji již od roku 1970. Nasměroval
mne k ní můj vztah k přírodě, protože od mládí jsem
byl prakticky pořád i díky svému zaměstnání venku
„v terénu“.
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VZPOMÍNKY
Velikonoční hrkání a klepání v Babicích
Hrkání byla činnost pro nás
kluky vždycky velice důležitá,
protože byla jednou z výdělečných možností. Podobně
jako u šlahačky byla odměna jak peněžní, tak naturální.
U šlahačky navíc i symbolická v podobě mašličky na
pomlázku. V zimě jsme ještě
dostávali tringelt za roznášení zabijačky sousedům a příbuzným. Takže nic nového,
peníze až na prvním místě…
Hrkání mělo, a myslím si,
že má i dnes svoje pravidla
a zásady.
V první řadě šlo o rozdělení úseků v dědině, a tedy
i práv a povinností pro hrkače. V Babicích to byly: Dědina, Záhumení, Chalúpky,
Souhrady a Zběhy, Cerony
a Sušicko. Bylo-li chlapců
málo, některé úseky se pro
ten rok spojily. V jiných dědinách stačilo rozdělení na dvě
části, např. v Huštěnovicích
to byli Horňané a Dolňané,
v Kudlovicích to byla Dědina
a Horní konec.
Hrkání začínalo po modlitbě u kříže, který stál v úseku,
Dědina měla začátek u kostela a Cerony u kapličky.
Na hrkání chodili jenom
chlapci. Velcí měli tragače,
menší klepače a malí hrkávky. Šlo se po dvojicích podle
velikosti a odměna za hrkání
se pak dělila tak, že velcí měli
víc a malí málo.
Skupinu hrkačů „opečovávali“ 1-2 větší kluci. Z miJaro/2019

nulých let už měli za sebou
účast coby „tragačáři“ a byli
v závěrečných třídách školy
(měšťanky). V Babicích a Huštěnovicích se jim říkalo „kapráli“, jinde zase „páni“, „kapitáni“, „poručníci“, „hejtmani“,
„velitelé“, apod. Tito kapráli se
starali o pořádek, organizaci,
ale také o vybírání a rozdělování peněz za hrkání.
Největším zážitkem bylo
ranní klepání. Spalo se u někoho na půdě v seně a nejstarší se celou noc střídali na
hlídkách, aby někteří z cizího
úseku (ulice) nepřišli „vyhrkat“. Při rozdělení obce na
úseky nakrátko zmizelo přátelství mezi kluky a rozpadly
se i leckteré příbuzenské vazby. Co vzpomínek nám na tu
dobu zůstalo! O jednu z nich
se s vámi podělím:
My chlapci z Dědiny a Záhumení jsme se spojili, aby
nás bylo víc, že půjdeme na

Ceroňany, „vyhrčat jim“. Malí
„šušni“ zůstali doma. My starší
jsme ani nespali, věděli jsme,
že po půlnoci už se může
a u koho se spí. Kliky u dveří
jsme zadrátovali, aby na nás
nemohli. Bylo ale jasné, že to
nebude snadné.
Na Ceronech totiž bydlel
maminčin bratr Slávek. Strýček Slávek byl veliký chlap.
Měl určitě pěkných pár kilo
přes metrák a pár centimetrů přes metr osmdesát. Uměl
dobře hrát na heligonku,
znal kopu písniček, měl búdu
u Moravy, výborný jabčák
a jezdil moc roků na žebřiňáku s odvedencama do Hradiště. Bylo dobře mět ho v partě.
Ať už to byli kluci, mládenci nebo staří chlapi, všichni
s ním byli rádi.
Když přišlo období Velikonoc, bylo pro něho důležitější
než všecko ostatní, aby někdo Ceroňanům „nevyhrčal“.

Hrkači Babice 23.dubna 1943
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Strýček to řešil, pokud já vím,
pořád stejně. Hrkači z Ceronů
spávali u něho na hůře a hlédali „u Zástavy“, což byla hranice jejich území, protože ji
tvořil mlýnský náhon. V průjezdě za vratama měl nachystaný bič, ale on radši říkal
tatar. To jenom tak, aby bylo
zřejmé, co nás čekalo. Jak to
dopadlo, vyprávěl jsem jednou při večerním besedování
po zabijačce ve společnosti
strýčků, tetiček a bratranců
(maminka měla 9 sourozenců), kde byl i strýc Slávek :
„Když po půlnoci už se
može, tož jsme potichu přešli hranicu u Zástavy (nikdo
nehlédal), tragače jsme nésli
pod pažú. Potom šly kolečkama na zem a už to hřmělo!
Bylo nás víc jak patnáct urýpanců a šel z nás strach. Ale
enom necelých sto metrů.
To už bylo slyšet Ceroňany :
„Strýčku, jedú nám vyhrčat!“
Takže sice nehlédali dobře,
ale nespali. Zato strýček Slávek spal, ale neváhal, když
zaslechl ten křik. Jeli jsme
s tragačama po Horní straně
a dařilo se nám až k Pohlídalovému, ale potom vyletěl
jakýsi strýc bosky a v podvlé-
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kačkách a hnal nás bičem přes
potok na Dolní stranu. Nekeří útékli Výpustú na Zasádčí
a dom a nekeří jsme to měli
blíž přes Zástavu, ale za cenu
několika švihanců bičem.“
Strýček poslúchál a jenom se
uculoval a dělal, že neví, jak to
bylo.
Tož tak jsme jim nevyhrčali.
Škoda!

cích víc „tragačů“ než v jiných
dědinách. Zda je to zásluhou
zmiňovaných stolařů nebo
tím, že Babice jsou na rovině
a proto se s „tragačem“ jezdí
lehčeji než v dědinách, kde
jsou kopce? Možné to je.
Závěrem mého vzpomínání bych chtěl dodat, že kromě
zážitků klukovských mne také
těší, že jsem byl „u toho“, když
soubor Lúčka pořádal návštěvní večery a besedy u cimbálu s tématikou Velikonoc.
Věřím, že v našem kraji
tradice velikonočních zvyků bude pokračovat, protože
správného kluka nemůže nadchnout jen pohodlí u počítače
a sledování televize.
Franta Maňásek
ze Souhrad

Jsem rád, že velikonoční
zvyky se u nás pořád udržují,
dokonce jsem přesvědčen, že
kvalita nástrojů „hrkačů“ se
dostala na vyšší úroveň. V Babicích bylo několik šikovných
stolařů, kteří za rozumný peníz vyráběli pro kluky „tragače“. A ten, kdo měl „tragač“, byl
v našich klukovských letech
vysoce hodnocen. Vlastnili ho
ti starší, mladší
měli „klepače“
nebo „hrkávky“,
ty se nesly, ale
„tragač“ se musel tlačit, a to by
ti malí nezvládli.
Nedávno
jsme my, dnes
již
důchodci,
rokovali o tom,
Hrkači v Chaloupkách asi 1978
proč je v Babi-
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STALO SE
15. 2. 2019 Dětský karneval
Mateřská škola pořádala v pátek odpoledne již
tradiční karneval pro děti. Oblíbený Pavel Chabičovský spolu s Kateřinou Kačulí Pokornou, Medvídkem Pú a dalšími připravili pro děti zábavu plnou
písniček, soutěží, her a tancování. K vidění byly nejrůznější kostýmy – ať už pirátů, kouzelníků, různých
profesí, zvířátek nebo třeba známých postaviček
z dětských příběhů.

23. 2. 2019 Krojový ples
V sobotní podvečer hostil kulturní dům opět
krojový ples, na němž se letos sešlo rekordních osm
koleček krojovaných, aby společně zatančili českou
besedu. Pozvání přijaly páry z Kyjova, Bukovan,
Kudlovic, Ostrožské Lhoty a z Hovoran. K tanci i poslechu hrála DH Straňanka a také CM Lintava.
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STALO SE
7. 3. 2019
Beseda s důchodci
Společenská a sociální komise pozvala i letos seniory na
pravidelné setkání v sále kulturního domu. Nejprve pozdravila
seniory paní starostka, která je
přišla seznámit s plány akcí na
letošní rok, a také zhodnotit
rok minulý. Pak přišly se svým
vystoupením děti z mateřské
školy a po nich děti ze školního
pěveckého sdružení Šrumec.
Celé odpoledne pak hráli seniorům k tanci i poslechu muzikanti z Hošťálkové. Nechybělo
ani dobré občerstvení a tradiční
tombola.

30. 3. 2019 Výstava vín
Další ročník výstavy vín,
který se konal v sále kulturního domu, nabídl návštěvníkům 158 vzorků bílých, 9
vzorků rosé a 48 vzorků červených vín ze 17 obcí východní
a jižní Moravy. Šampionem bílých vín se stalo Chardonnay
z pozdního sběru polešovického Vinařství Vaďura, vítězství mezi červenými víny
dosáhl vzorek Zweigeltrebe
mařatického vinaře Antonína Dostálka. Cenu starostky
obce získal za svůj celoživotní
přínos pro babické vinařství
pan Antonín Cablík. Příjemné
prostředí kulturního domu
doplnila CM Radima Snopka
ze Starého Města.
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