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STALO SE
18. 4. – 20. 4. 2019 Hrkání
Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty se ze
všech částí obce ozývalo hrkání. To patří neodmyslitelně k Velikonocům a místní hoši tuto
tradici stále udržují. Hrkání má nahradit zvonění zvonů, které „odletěly do Říma“. Podle starých tradic měl hluk hrkačů odhánět také zlé
síly od vesnice.

21. 4. 2019 Ej, šlahačka moja!
Folklorní akce, kterou pořádal FS Kalina, se
konala v Kulturním domě Babice o Velikonoční
neděli a tématem bylo tedy právě jaro a období
Velikonoc. Jako hosté v programu vystoupil DPS
Kalinka a DFS Kalinka. Hudebně všechny doprovázela CM Tramín z Buchlovic. V bohatém programu, trvajícím hodinu a půl, se několikrát vystřídali všichni účinkující, vystoupil také vedoucí
FS Antonín Žmola. Milovníci folklóru si tak odnesli skutečně krásný zážitek. Po skončení programu následovala tradiční beseda u cimbálu.
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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení občané,
počasí dnešních dní nám dává najevo, že léto už je tady a s ním i doba dovolených a prázdnin.
Dětem přeji, aby vysvědčení dopadlo co nejlépe, a aby si užily sluníčka
a prázdninových radovánek.
Prožijte všichni krásné léto podle svých představ, načerpejte hodně sil a energie, ať už budete trávit léto doma, na výletech po zajímavých místech naší republiky nebo na cestách v zahraničí. Těším se na setkání s vámi na připravovaných akcích.
Mgr. Martina Horňáková
starostka obce

OÚ informuje
NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Začátkem měsíce června se zaměstnanci Vodovodu Babicko potýkali s velikým nárůstem odběru vody a možným kolapsem celé vodovodní sítě.
Tato vysoká spotřeba byla způsobena čerpáním
vody při napouštění bazénů.
Upozorňujeme tedy všechny vlastníky bazénů, že je možné je napouštět pouze se souhlasem
a po předchozí domluvě s Vodovodem Babicko na
tel. čísle 731 522 078.
A možná by bylo vhodné se i zamyslet nad tím,
zda to není luxus na úkor dalších generací napouštět bazény pitnou vodou. Všichni jsme již v loňském roce pocítili jaké to je, když je vody nedostatek a šetření s touto strategickou surovinou by se
mělo stát každému přirozeností.
UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU
Upozorňujeme všechny spolky a organizace, že
využívat kulturní dům k nácvikům či schůzkám je
možné pouze po předchozí domluvě a nahlášení.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek v lichý týden tj. 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8.,
12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.
SVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou první středu v měsíci: 3. 7.,
7. 8., 4. 9., 2. 10. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba
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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.
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zapojit, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě
v kanceláři starostky.
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
SBĚRNÝ DVŮR
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.
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Je na každém, aby zvážil, s jakou nabídkou a koho
si vpustí do domu. V případě porušení této vyhlášky se obracejte na Policii ČR.
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
tráva 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.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Obec neustále řeší stížnosti na volně pobíhající psy. Znovu tedy opakujeme, že podle zákona
449/2001 Zákon o myslivosti: „Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových
chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele
nebo vedoucího“.
V praxi by to mělo vypadat tak, že pes, který
reaguje na povely, se může proběhnout, méně
poslušný by měl reagovat na výcvikový obojek
a neposlušný se volně nemá pouštět vůbec.

Není možné a ani představitelné, že by všichni
nechali své psy pobíhat na volno.
Pes je od pradávna zvíře, které žilo ve smečkách a pořád platí, že už dva psi, kteří spolu žijí
na dvoře a jsou na sebe zvyklí, jsou smečka. A ve
dvou snáz zaútočí, i když by je to každého zvlášť
ani nenapadlo.
Z mysliveckého hlediska by pak pohyb psů měl
být omezen na jaře v době líhnutí mláďat. Zvěř by
měla mít klid. To samé platí také v zimním období.
Štvaná zvěř je ve stresu, a když se k tomu připojí
nedostatek potravy, mohou být následky fatální.
Pes se vrátí domů, dostane najíst a v klidu si zaleze
do boudy.
Majitel je tedy při pohybu venku povinen
svého psa dokonale zvládat a sám vědět, kde
je možné a za jakých podmínek se s ním pohybovat. Vyžaduje to ovšem od každého také kus
ohleduplnosti a zodpovědnosti, což zřejmě každému není vlastní.
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.
UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
27. 9. 2019. Příspěvky posílejte na
knihovna@babice.eu

USNESENÍ č. 4/2019
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 22. 5. 2019
Usnesení č. 1/4/2019
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, F. Kunc a P. Lukášová, program
jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi P. Lukášovou
a ověřovatele zápisu J. Kraváčkovou a R. Mikošku.
Usnesení č. 2/4/2019
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
strana 4

Usnesení č. 3/4/2019
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2019.
Usnesení č. 4/4/2019
ZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu s M. Kováčovou, bytem Babice 105 pro
stavbu „Vodovodní přípojka pro rodinný dům
v Babicích č. p. 105“.
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Investiční akce
KULTURNÍ DŮM – NÁKUP NOVÝCH STOLŮ
A ŽIDLÍ – po více než třiceti letech došlo k výměně
stolů a židlí. Nábytek dodala firma Bukotec s. r. o.
Strážnice a obec za něj zaplatila 988 328Kč. Doufáme, že nové vybavení bude sloužit stejně dobře jako
to staré a věříme, že návštěvníci kulturního domu se
k němu budou chovat šetrně a ohleduplně.

NÁKUP NOVÉ SEKAČKY – Poslední květnový den byla firmou Jestech dodaná nová travní
sekačka MA.TRA 250. Její pořízení vyšlo obec na
890 560Kč.
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18. 5. 2019 Setkání ročníku 1959
V sobotu proběhlo v Babicích setkání ročníku 1959. Účastníci byli v obřadní síni obecního úřadu
slavnostně přijati paní místostarostkou Mgr. Miroslavou Maňáskovou. Po krátkém programu se zapsali
do pamětní knihy a obdrželi pamětní list v upomínku na toto setkání.
Po společném přípitku následovalo ještě focení, a potom už se povídalo a vzpomínalo…

KNIHOVNA
Březen měsíc čtenářů – vítěz soutěže
V dubnu byl vylosován výherce knihovnického
kvízu, vyhlášeného v rámci celostátní akce Březen
– měsíc čtenářů. Ze správných odpovědí byla paní
starostkou vylosována čtenářka knihovny paní
Renata Kočičková, která obdržela dárkový poukaz
na nákup knih v hodnotě 300Kč. Gratulujeme!

věcí jako je kartáček a pasta na zuby, toaletní papír, spodní prádlo a řada dalších. Také o nelehkém údělu princů a princezen, poněkud jiném,
než známe z pohádek anebo si jej představujeme při návštěvách hradů a zámků.

9. 4. 2019 Besedy s Danou Šimkovou
V dubnu pořádala knihovna pro žáky 4., 5.,
7. a 8. třídy ZŠ besedy se spisovatelkou a lektorkou Danou Šimkovou. Tématem byl život v době
Marie Terezie vážně i nevážně. Děti se dozvěděly
hravou formou mnoho informací o životě šlechty i obyčejných lidí v 18. století, o historii běžných
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26. 4. 2019 Historická procházka po Uherském Hradišti
Místní knihovna Babice pořádala již po několikáté procházku po Uherském Hradišti s historičkou PhDr. Blankou Rašticovou. Tentokrát jsme
zahájili program v muzeu města s názvem „Uherské Hradiště – město královské“, kde jsme se seznámili s nejdůležitějšími historickými událostmi
a právy města a prohlédli si expozici. Pak jsme se
vydali po stopách městského opevnění, včetně
jeho nedávno odhalené a zrekonstruované části. Jako vždy byl výklad dr. Rašticové poutavý
a umožnil zájemcům o historii získat představu
o vzniku a fungování královského města ve středověku i v dobách následujících.

28. 5. 2019 Beseda se 6. třídou ZŠ
Pro šesťáky si knihovnice připravila besedu
s názvem Hrdinou napříč staletími. Na příkladu
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jednotlivých knih s dětmi rozebírala, jak vůbec
hrdinové vznikli, proč jsou potřeba a co to vlastně znamená, být hrdinou. Zda se jím může stát
kdokoliv, jaké by měl mít vlastnosti a zda je i pro
ně někdo hrdinou.
30. 5. 2019 Beseda se 3. třídou ZŠ
Beseda se třeťáky byla vlastně o nich samotných, protože tématem byli známí a oblíbení
Mach a Šebestová, jinak také žáci 3. B. Nejprve
jim knihovnice přečetla příběh o tom, jak jeli na
školní výlet, takže se pak povídalo o tom, kam jeli
na školní výlet naši třeťáci, dalším příběhem pak
byl Mach a Šebestová na prázdninách, které se
už nezadržitelně blíží a děti už mají plány, jak je
prožijí. Také o tom si všichni společně povídali,
zpívalo se a na závěr si děti mohly prohlédnout
knihovnu a vypůjčit knihy, které je zaujaly.

31. 5. 2019 Beseda s 9. třídou ZŠ
Pro deváťáky měla knihovnice připraven program, který se týkal spíše informací a rad, jak se
pohybovat ve světě knihoven a internetu. Tedy
to, co budou potřebovat vědět při přestupu na
střední školu. Například jak pracovat s citacemi,
jak fungují autorská práva a co je možné volně
stahovat z internetu a co nikoliv. Informovala je
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o různých webech, které jsou specializované na
literaturu, kde mohou získat zdarma fundované
informace. Řeč byla také o stránkách Národní
knihovny v Praze, která nabízí mnoho důležitých
a komplexních dat, potřebných pro studium.
Beseda Školačka Kristýnka a pasování prvňáčků na čtenáře
Mezi děti zavítala v úterý 4. 6. 2019 oblíbená
spisovatelka Lenka Rožnovská s besedou Školačka Kristýnka. Děti
hned vtáhla do děje
knihy, a tak s malou
Kristýnkou prožívaly
její první dny ve škole, zažily s ní různá
dobrodružství a plnily
úkoly. Na závěr besedy dostaly od Kristýnky její vysvědčení. Pak
přišla paní starostka
a spolu s paní spisovatelkou a třídní učitelkou slavnostně pa-
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sovaly prvňáčky na čtenáře. Akce byla završením
celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka, který je určen k podpoře dětského
čtenářství.

Beseda Já, štěně pro děti z MŠ
Letos poprvé měla paní spisovatelka Rožnovská také besedu pro předškolní děti. Jmenovala
se Já, štěně a byla o tom, co zažívá malé štěňátko,
když je ještě u mámy, a pak když se od ní dostane
k malému chlapci – novému majiteli. Děti si během besedy vyrobily papírového pejska a hrály
si a povídaly s paní spisovatelkou. Naučily se také
jednoduchou básničku.
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Beseda Mobilmánie
Také žáci 2. třídy ZŠ přišli do knihovny na besedu se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Byla
to spíše divadelní dramatizace knihy Mobilmánie v pohádkové říši, ve které si zahrála nejen
paní spisovatelka, ale i děti, paní učitelka i paní
knihovnice. Toto improvizované představení se
všem velmi líbilo a kniha je mezi dětmi díky tomu
velmi oblíbená. I ostatní knihy této autorky jsou
dětmi velmi vyhledávané.

Zakončení dalšího ročníku tréninku paměti
Ve středu 12. 6. se zakončil další ročník tréninků paměti pro seniory, ale nejen pro ně. Účastníci
kurzu obdrželi diplomy a malý dárek a instrukce,
jak mohou trénovat paměť a zlepšovat svou duševní kondici i sami doma. Tréninky začnou zase
v září, informace budou jako vždy v obecních vývěskách a na webu knihovny i obce.

Půjčovní doba o prázdninách
(červenec – srpen)
Pondělí
Středa
Čtvrtek

9:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
13:00 – 18:00 hod.
9:00 – 12:00 12:30 – 16:00 hod.

Dovolená v knihovně:
26. – 28. 6., 22. – 26. 7. a 29. 8. 2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ze školní družiny
V dubnu proběhly ve ŠD již tradiční Velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče. Zdobili
jsme vajíčka a vyráběli dekorativní předměty.
Koncem měsíce se děti zúčastnily programu
v rámci Dne Země. Mezinárodní den dětí jsme
oslavili sportovním zápolením v tělocvičně. Byly
připraveny různé disciplíny, za které všichni zúčastnění nakonec obdrželi sladké odměny. Pro
maminky k svátku jsme vyráběli přáníčka. Do
výtvarné soutěže organizované Fondem ohrožených dětí jsme malovali obrázky na téma „Kouzelný úsměv“. Již od března vyrábíme, malujeme
a kreslíme vše, co nám ozdobí nástěnky, stěny
chodeb i třídy. Rozkvetly nám tak všude barevné
louky a na chodbách se vznášejí krásní motýli,

které jsme vytvářeli různými výtvarnými technikami. Začátkem června byla uspořádána zcela
nová akce s názvem „Kuličkiáda“.
Vychovatelky ŠD

Tajemná noc ve škole
Pro některé noční můra, pro některé dlouhodobé přání, které se splnilo těm později
zmíněným poslední dubnovou noc z 30. dubna na 1. května tohoto roku. Strávili ji totiž ve
škole. Patříte spíše k té první skupině, pro které
je už jen představa noci strávené ve škole noční můrou? Pak vám toto přání bude připadat
poněkud zvláštní, ale věřte, že si tu noc užili
všichni, ať deváťáci, kteří připravovali program,
anebo prvňáci a druháci, pro které byl program
strana 10

určen. Krom různých sportovních klání a her
čekala na děti i stezka odvahy, kterou přes prvotní obavy nakonec zvládli absolvovat všichni
a úspěšné zakončení stvrdili svým podpisem na
cílovou listinu umístěnou v tajemné komnatě.
Ráno se rozešli za svými rodiči všichni spokojení, nasnídaní, plní nových zážitků, i když nepříliš
odpočatí.
Mgr. Anna Pavlicová
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Ostrava 21. -22. 5. 2019
Cílem školního výletu
letošních deváťáků bylo
severomoravské město
těžby černého uhlí - Ostrava. Přídomek „černá“
už dnes Ostravě rozhodně nepatří, o čemž
se mohli žáci i učitelé
přesvědčit na vlastní oči;
je to město plné zeleně
a secesní i moderní architektury. Centrum města
skupině přiblížila z ptačí
perspektivy nejvyšší radniční věže v České republice (ale i pěšky v jeho ulicích) paní průvodkyně.
Krom základních historických faktů upozornila
i na ryze praktické aspekty pobytu v tomto městě.
Je poměrně známým faktem, že život v Ostravě se neodehrával jen na povrchu země,
ale z velké části také pod jeho povrchem,
v dolech. Ty si měli žáci možnost prohlédnout
v prostorách Muzea hornictví pod kopcem
Landek, kam sfárali replikou hornického výtahu. Za zábavou a pohybem si žáci zašli večer
do kina a ráno do jednoho z největších jump
parků u nás - Hop Jump - v oblasti Dolní Vítkovice. Ve třech patrech budovy na ně čekaly
trampolíny a další atrakce lákající k pohybu.

V plánu byla ještě návštěva ostravské zoologické zahrady, ovšem z důvodu špatného počasí
byla tato část zrušena. Náhradou byl čas strávený v Nové Karolině, kde se všichni posilnili na
zpáteční cestu. To se nakonec ukázalo jako dobrý nápad, protože rychlík měl tak velké zpoždění, že navazující spoj z Otrokovic o pár minut
ujel. Cesta se tedy o hodinu protáhla. Přesto si
všichni zúčastnění výlet jaksepatří užili, vždyť
byl koneckonců posledním společným na této
škole.

Zoo Lešná
Výlet do Zoo Lešná, který se uskutečnil
v úterý 28. 5. 2019, byl završením hned několika projektů, na kterých se velkou měrou podíleli žáci deváté třídy v průběhu tohoto školního roku.
Jedním z těchto projektů byla adopce zvířat Zoo Lešná, v níž ZŠ Babice
podpořila celkovou finanční částkou
9000,-Kč dvě zvířata, o které Zoo Lešná pečuje - pandu červenou a surikaty. Na tuto adopci se vybíraly peníze
už na podzim při akci NON-SHOP DAY,
jejíž tradici na naší škole před lety založila paní učitelka Danuše KloudoLéto/2019

vá. Touto akcí se podařilo získat cca 5400Kč.
Část zbylých peněz se podařilo vybrat při Tajuplné noci ve škole pořádané žáky devátého ročníku pro jejich mladší spolužáky
z první a druhé třídy poslední dubnový den. Poslední část tvořil příspěvek
deváťáků z třídního fondu a učitelů
v dobrovolné sbírce. Další akcí, která
tímto výletem dostala svou mokrou
tečku, byl Den pro první třídu (čtvrtek
23. 5.), kdy si žáci navzájem vyzdobili
trička otisky svých rukou na bílý podklad. V těch na výlet přijeli. Bohužel počasí moc nepřálo tomu, aby se po zoo-
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logické zahradě procházeli jen v nich, ale i tak si
výlet docela užili. Obzvláště v areálu Amazonie jim
déšť dělal velmi autentickou kulisu. Mohli si tak
připadat jako v deštném pralese. Na výlet do ZOO
jeli ale nejen žáci deváté a první třídy, ale i žáci
2., 3. a 5. třídy, kteří si svou účast vysloužili svou
pílí při sběru starého papíru. Pedagogický dozor
v ZOO pro 54 dětí zajišťovaly jen dvě paní učitelky
a mohly si to dovolit, deváťáci se o své mladší spolužáky vzorně starali, za což jim patří nejen velký
DÍK, ale i ohromné ocenění jejich nasazení.
Mgr. Anna Pavlicová

Škola v přírodě
V týdnu od 20. do 24. května strávili žáci 1. stupně
(žáci 3. – 5. ročníku) týden
na škole v přírodě na Hotelu Akademie Hrubá Voda
v Hlubočkách v krásné přírodě
na rozhraní Oderských vrchů
a Nízkého Jeseníku. I když
nám počasí moc nepřálo a některé dny nám propršely, užili
jsme si školu dokonale. Výuka
probíhala formou zábavných
her, pro děti bylo nachystáno
mnoho aktivit, kde děti musely spolupracovat mezi sebou
i třídami.
Děti se obešly i bez mobilů,
jelikož nebyl na hotelu signál
a k wifi neměly povolen přístup, přesto to zvládly a dokázaly spolu více komunikovat.
strana 12

Babický
ý zpravodaj
p
j

Léto/2019

Postřehy žáků 3. třídy:
Krásné lesy, krásná příroda, prostě všechno.
Výborné jídlo, luxusní ubytování. Hodně zajímavých aktivit, příště chci jet znovu.
Lucka
Nejvíc se mi líbil ten potůček, králíčci a celý
hotel. Bavila mě vybíjená a skákací hrad. Nebavil
mě výšlap, protože tam bylo dost bláta.
Beata
Na škole v přírodě to bylo super, nejvíce mě

bavila hra na schodech a mravenci, bylo tam
hodně moc aktivit, všichni jsme se dobře bavili,
také tam výborně vařili.
Anežka
Nejvíce se mi líbilo, že všichni spolupracovali,
hry byly super. Výhodou bylo, že okolí a prostředí, ve kterém byl hotel umístěn, bylo krásné, prostě příroda.
Anička
Učitelky a žáci 1. stupně

Brno – do výšek i do podzemí, kulturně i sportovně
Dne 4. 6. jsme my, jakožto
8. třída, navštívili největší moravskou metropoli, Brno. Již brzkou
ranní cestu vlakem jsme si užili.
Návštěvu Brna jsme zahájili prohlídkou kasemat pod brněnskou
dominantou, hradem Špilberkem. Po malé procházce centrem města se odvážnější z nás
vydali na prohlídku věže Staré
radnice. Výhled, který se nám
naskytl, byl opravdu ohromný.
Celé Brno jsme měli jako na dlani. Nadšeně jsme ukazovali všemi směry, pojmenovávali jsme
místa, kterými jsme procházeli.

Léto/2019
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Po sestupu z věže jsme ještě prošli náměstí
Svobody s netradičním „časostrojem“. Čekala nás
cesta brněnskou „šalinou“. Pro paní učitelky Adamíkovou a Jandáskovou to byl kritický moment,
ovšem zvládli jsme to bez jakýchkoliv komplikací.
Pak už nás čekala Laser aréna Brno. Téměř
všichni jsme se odvážili překročit práh arény a po
hlavě se vrhli do akčního dobrodružství.
Po skončení všech aktivit jsme se vřítili na
Hlavní nádraží, abychom stihli náš vlak zpátky
domů. I když jsme byli zmožení celodenním horkem, do vlaku jsme usedali nadšení ze všech zážitků, které jsme za celý den prožili.
Martina Kašná

Matematické úspěchy
Velký úspěch letos zaznamenal náš žák 6. třídy Vojta
Grebík, který se stal úspěšným
řešitelem Okresního kola Matematické olympiády, kde obsadil 2. místo. Současně s ním
se stala úspěšnou řešitelkou

okresního kola i jeho spolužačka Charlotte Omachlíková.
A protože Vojta je velmi nadaný žák, reprezentoval naši
školu i v okresním kole Pythagoriády, kde se umístil na krásném 4. místě.

Oběma úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme
hodně dalších matematických
úspěchů, ať jim to myslí a počítá.
Mgr. Vlasta Jandásková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení a milí čtenáři,
naši nejmenší účastníci výchovně-vzdělávací
činnosti prožili v uplynulých měsících spoustu
zajímavých akcí.
V měsíci dubnu, a to hned ve středu 3. 4., do
naší mateřinky zavítala show „Pro radost“. Musím
podotknout, že představení opravdu odpovídalo
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názvu, děti i paní učitelky prožily dopoledne plné
radosti.
Dne 9. 4. se nejstarší děti zúčastnily výukového programu „První pomoc“. Program plný zajímavostí a hlavně hravou formou si připravila
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členka Červeného kříže paní Jarmila Ulmanová,
dětem se program velmi líbil.

V úterý 16. 4. přijelo do MŠ loutkové divadlo
s pohádkou „Jaro s veverkou Zrzečkou“.
Ve středu 17. 4. se na školní zahradě hledal
„Velikonoční zajíček“.

Závěrem měsíce dubna 25. 4. k nám zavítala
ZUŠ Napajedla, paní učitelky přivezly s sebou
hudební nástroje, o kterých si s dětmi povídaly
a nakonec si na ně mohly i zahrát, což byl největší
zážitek.

Měsíc květen nám otevřela akce MŠ „Den otevřených dveří“ (7. 5.), mile nás překvapila hojná
návštěvnost dětí, kterým se ve školičce velmi líbilo, některé by hned s námi zůstaly.

Velikonoční atmosféru si děti navodily také
dne 18. 4. dopoledními „Velikonočními tvořivými
dílničkami“.
Léto/2019
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Ve čtvrtek 9. 5. se nejstarší děti zúčastnily „Dne
pohybu pro zdraví“ ve Starém Městě, děti přijely
nadšené a plné dojmů.

Ve středu 22. 5. navštívily děti ZUŠ Napajedla,
kde na ně čekal pestrý program s prohlídkou
školy.
V pátek 24. 5. se konalo na školní zahradě „Dopravní dopoledne“.
Úterý 14. 5. patřilo paní učitelce ze ZUŠ Napajedla, která si tentokrát pro nás připravila keramické tvořivé dopoledne, kdy si děti vytvořily
keramického ptáčka.

Herecké nadání předvedly děti dne 16. 5.
k příležitosti oslavě „Svátku matek“, kdy vystoupily se svým pečlivě připraveným programem pod
vedením šikovných paní učitelek.
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Pátek 31. 5. si děti užily „Den dětí“ na školní
zahradě. V tento den jsme se zároveň „rozloučili“
s paní učitelkou Bc. Annou Pešatovou, která si
nyní bude užívat radostné dny se svým „malým“
štěstím. Paní učitelce děkujeme za dosavadní
spolupráci a přejeme hodně spokojených a pohodových dnů na mateřské dovolené.
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Měsíc červen se ponese v duchu „Letních radovánek“. V pondělí 3. 6. zhlédly děti v MŠ maňáskové divadlo „Vtipálek cvrček“.
Hned v úterý 4. 6. navštívily nejstarší děti místní knihovnu, pestrý program si pro ně připravila
paní knihovnice ing. Bičanová ve spolupráci se
spisovatelkou pro děti Lenkou Rožnovskou.
Ve čtvrtek 6. 6. se vydaly nejstarší děti do
Uherského Hradiště na vystoupení místního folklórního sboru „Hradišťánek“.

Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky (Pasování na školáky). A co nás
čeká ještě do začátku prázdnin? Ve středu 19. 6.
to bude posezení s rodiči u táboráku, 17. – 21. 6.
Projektový týden: „Loučení se školkou aneb těšíme se na prázdniny“, kdy děti čeká týden plný
dobrodružství a pro odvážné předškoláky i noc
v MŠ. Poslední červnový týden bude věnován
hračkám „Týden hraček v MŠ“.
Informace k prázdninovému provozu: Provoz
bude v letních měsících omezen na jednu, maximálně dvě třídy. Děkuji rodičům, kteří si děti
ponechají o letních prázdninách doma a my tak
můžeme přichystat MŠ na nový školní rok.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní učitelkám, uklízečkám, rodičům, zaměstnancům ZŠ,
paní knihovnici a v neposlední řadě obci za dosavadní spolupráci a přeji jim krásnou a pohodovou dovolenou. Občanům Babic přeji krásné
prožití letních dnů.
Bc. Romana Kašná

Léto/2019
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SPOLKY
Klub důchodců
2. května zamířili členové
klubu do Kroměříže. První zastávkou bylo výstaviště Floria
Kroměříž, kde právě probíhala
jarní prodejní výstava. Dalším
bodem byla prohlídka arcibiskupského zámku anebo návštěva sklepů s ochutnávkou
vína.
9. května přijal pozvání zastupitel Zlínského kraje
Ing. Michal Dvouletý. Hovořilo
se o Zlínském kraji, výstavbě
dálnice D55, regionální dopravě nebo také o projektu nové
nemocnice ve Zlíně.
Již tradičně se družstvo
Klubu důchodců účastní turnaje Senior Cup v pétanque
v Luhačovicích. Pořadatelem
je Zlínský kraj pod záštitou
Mgr. Michaely Blahové a letos
se uskutečnil 16. května.
A v červnu se všichni sešli již
tradičně Na Mýtince. Účastníci byli seznámeni s projektem
Křížovkářská liga a podmínkách účasti v ní, a kdo měl zájem, obdržel materiály a mohl
se rovnou zúčastnit. Na závěr
se opékalo.
V červnu se ještě uskutečnil výlet do Šternberka – do
Muzea času, na Svatý Kopeček
u Olomouce a do arboreta
Makču Pikču v obci Paseka.
Přes prázdninové měsíce se
senioři nesetkávají, ale už v září
je pro ně připraven další bohatý program.
Marie Kročová
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Dětské rybářské závody
V sobotu 2. 6. 2019 se konaly tradiční Dětské
rybářské závody na revíru Babice 2. Letos se
účastnilo 34 dětí, které se pod bedlivým dohledem rodičů či zkušenějších rybářů snažily přelstít
nějakého toho šupináče. Počasí bylo slunečné
a ryby spolupracovaly, tak jsme se mohli pokochat více než dvěma desítkami úlovků (polovina
z nich byli kapři). Děkujeme všem závodníkům,
trpělivým rodičům, pořadatelům a sponzorům,
díky kterým se tato akce mohla uskutečnit (MRS
PS Uh. Hradiště, Obec Babice, CHYTIL - Ludmila
Šustrová, Mastr fish, Kovin fish s.r.o., Fishing Invest s.r.o., Miroslav Veselý, ČEROZ, Berani Zlín Tomáš Valenta). Těšíme se na Vás na dalších závodech.

Léto/2019

Nejlepší úlovky :
1. Šimon Nykl
kapr 55 cm
2. Agáta Ižvoltová kapr 53 cm
3. Ela Nebesařová kapr 50 cm
Všem GRATULUJEME!
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Kalina
Jaro pro nás bylo především ve znamení příprav na
velikonoční vystoupení Ej,
šlahačka moja, které se konalo v Kulturním domě v neděli
21. 4. 2019. Poprvé jsme před
diváky zatancovali tematický
tanec z Bílovic. V tomto hodinovém pořadu nás doprovázela CM Tramín z Buchlovic. Krásná čísla ukázaly děti
z DFS Kalinka a svým zpěvem
nás okouzlily děvčice z DPS
Kalinka. Rádi bychom poděkovali všem, kteří si s námi
užili tento hezký velikonoční
podvečer a následnou besedu i cimbálu.
Na Velikonoční pondělí si
naši kluci neodpustili řádnou
šlahačku a navštívili všechny
kaliňačky doma.
V sobotu 4. 5. 2019 jsme byli
pozvaní na Regionální kolo
soutěže verbuňku v Lipově,
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kde se nám všem líbilo a besedu u cimbálu jsme si velmi
užili.
Následující týden jsme běželi dobročinný běh na podporu Diakonie ČCE v Uherském
Hradišti.
Dne 8. 6. 2019 jsme vystoupili na Jankovicích a nejbližší akce,
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která nás čeká, bude 6. 7. 2019
ve Spytihněvi.
Jako správná parta jedeme
podpořit naše vedoucí na MFF
Strážnice. Tonda Žmola jako
loňský vítězný verbíř možná
letos obhájí svůj titul. Babičanka Marťa Janečková si užije
vystoupení s VUS Ondráš, kde
tancuje již několik let.
O prázdninách nepovolíme
a budeme trénovat na vystoupení MýtinkaFest, které pořádáme klasicky v srpnu. Jeden
společný víkend však přeci
jen spočineme a to při sjíždění
řeky Vltavy.
Poslední novinkou v našem
souboru je nové logo, které
nám navrhla Tereza Trávníčková (dříve Jelínková).
Děkujeme za vaši podporu
a těšíme se na setkání v srpnu.
Za FS Kalina Veronika
Grebeníčková
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Kalinka
V letošním školním roce se
v Kalince scházelo 50 dětí ve
třech dětských skupinkách.
Nejmladší děti od 4 let do
1. třídy nacvičovaly v Kalinečce s vedoucími Evou a Martinou Palánkovými a Petrou
a Evou Obdržálkovými. O nácvik dalších dvou skupinek
– střední a nejstarší Kalinky se starala Miroslava Maňásková. Čtvrtou skupinou je dívčí
sborek, který pilně trénoval
pod vedením Mariany Úředníčkové.
Po úspěšném předvánočním vinšování na Mýtince
jsme se v novém roce vrhli
do další práce. Protože střední a nejstarší měli zkoušky
v úterý a tedy i v den, kdy končil fašank, využili jsme tuto
zkoušku pro připomenutí fašankových tradic. Nejstarší
kluci předvedli mladším ka-
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marádům šavlový tanec, který si mladší děti s nadšením
vyzkoušely. Popovídali jsme
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si o tom, co fašankové období představovalo v minulosti.
A aby byly naše zážitky úplné,
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hodné maminky nám připravily na ochutnání tradiční fašankové koblížky.
Děti ze střední a nejstarší
Kalinky a dívčí sborek vystoupily také na velikonočním večeru, který organizovala Kalina. Připravili jsme si program
o jarním zvykosloví – připomenutí květné a smrtné neděle. Nacvičili jsme klobúkový tanec a nejstarší tanečníci
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a tanečnice zatancovali hlucké a dolněmčanské sedlcké.
Dívčí sborek zpestřil svým
vystoupením soutěž verbířů
Horňácka v Lipově v sobotu
4. května. Dalším vystoupením, kterého se zúčastnily
děti z prostřední skupinky,
byl obnovený festival v přírodním areálu Březičky v Jankovicích v sobotu 8. června.
Blíží se závěr školního roku
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a s ním i celosouborové vystoupení všech skupinek Kalinky. Proto vás všechny zveme,
abyste se v neděli 23. června
odpoledne v 16 hodin přišli
podívat na Mýtinku / ke Střešni, co se letos naše děti naučily.
Náš program bude doprovázet cimbálová muzika Tramín
a jako hosty přivítáme děti
z Lipečky z Jankovic.

Léto/2019

KULTURA A SPORT
Cena Vladimíra Boučka pro Jarmilu Kraváčkovou
Dne 14. května 2019 byla
v sále Reduty v Uherském Hradišti udělena cena Vladimíra
Boučka paní Jarmile Kraváčkové za zachování a rozvoj
lidové umělecké výroby –
v jejím případě za práci z textilních vláken - vyšívání na výřez. Toto byla zpráva, kterou
jsme se toho dne dozvěděli
například z vysílání Rádia Zlín.
Cenu Vladimíra Boučka
za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby jako formu
veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu
uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005. Ve svém
názvu nese jméno Vladimíra
Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční
lidovou uměleckou výrobu
a významné osobnosti města
Uherské Hradiště. Cena může
být udělena osobám, které
udržují a zachovávají při své
činnosti znalosti a dovednosti
nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří
výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání
jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském
Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při
jiných podobně zaměřených
iniciativách na území města
Uherské Hradiště. O udělení
ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
na základě doporučení poradní odborné komise. Celkem se
touto cenou může pochlubit
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25 osobností a my jsme hrdí,
že v Babicích už máme takto
oceněné dvě ženy. V roce 2016
ji obdržela paní Marie Bilíková
za výrobky z kukuřičného šustí.
Letošní laureátka Jarmila
Kraváčková ji dostala za vyšívání na výřez, co možná vypadá jako trochu zvláštní termín,
ale jedná se o krojové vyšívání. S Jarmilou Kraváčkovou
jsme o její zálibě ve vyšívání
psali již dříve. Tehdy začínala
s touto technikou, kterou dovedla do současné dokonalosti tak, že se stala uznávanou
a vyhledávanou vyšívačkou.
Proto je nasnadě otázka,
co se za těch 22 let v jejím
koníčku událo?
Vytvořila jsem si pro sebe
i zájemce vzorník a katalog, jak
z vyšitých vzorů, tak z fotografií. Pro Slovácké muzeum jsem

dělala přesný postup vyšívání, jeho jednotlivé fáze, vše
se zaznamenalo fotograficky
a snímalo kamerou (můžete najít na stránkách muzea).
Předváděla jsem na Jízdě králů ve Vlčnově, ve Slováckém
muzeu v Uherském Hradišti,
každoročně se zúčastňuji prezentace Tradičního výrobku
Slovácka v Redutě a samozřejmě nemůžu chybět na babickém bazaru krojů.
A je něco co Vás překvapilo či rozesmálo?
V první řadě je pořád nedostatek vyšívacího materiálu
tzv. svitovek. Je to lesklá, umělá příze, je stálobarevná a neodírá se. V současné době se
už objevuje i v některých galanteriích nebo si ji nechávám
vozit ze Slovenska. A aktuálně
je nedostatek perličkového
plátna, na kterém vyšívám.
A rozesměje mě, když dojde někdo s požadavkem na
vyšívání třeba měsíc před hodama a chce ho nejlépe hned.
Snažím se mu vysvětlit, že je
to ruční práce, která je časově náročná, že je to jenom
můj koníček. Vyšití jedné sady
vyšívání trvá minimálně dva
a půl až tři měsíce.
Co pokračovatelé a zájemci? Přijde někdo, abyste
jej naučila zhotovovat krojové vyšívání?
Pokračovatelé? Je to asi
tak dva roky, kdy jsem to uči-
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la paní, ale nevím, jestli se
tomu věnuje. Chtěla si vyšit
vyšívání pro děti. Pak už se
neozvala. V únoru a březnu
2019 jsem vedla dva kurzy vyšívání na výřez ve Slováckém
muzeu. V obou kurzech bylo
cca 40 účastnic. Některá byla
šikovná, jiná se potýkala s tím
nejjednodušším stehem. Ale
užily jsme si to, bylo to vždy

příjemné sobotní dopoledne.
Účastnice měly ještě požadavek na podzimní, takový
opakovací kurz. Uvidíme, jak
se domluvím s pracovnicemi
muzea.
Tak snad se najdou zájemci
o udržování této tradice, bez
které bychom neměli naše
krásné kroje.

Blahopřejeme paní Jarmile
Kraváčkové k získání ocenění a zároveň jí děkujeme, že
se kdysi nebála pustit touto
náročnou cestou. A přejeme
stálou radost z vytváření hodnotných děl, jakými krojové
výšivky jsou, a také dobré oči,
protože ty jsou hodně potřeba.
redakce

Jarní cyklovýlet
Letošní první cyklovýlet se
uskutečnil 11. května 2019.
V sobotu ráno se sešlo 19 účastníků, kteří se nezalekli možného deště, a o půl desáté vyrazili na přibližně 50km dlouhý
výlet s trasou Babice-Zlechov-Buchlovice-Smraďavka-Boršice-Ostrožská Nová Ves-Kostelany-Babice. Cesta proběhla
v poklidném tempu se dvěma
zastávkami na lehké občerstvení, jen ke konci bylo nutné trochu šlápnout do pedálů a ujet
tak blížícímu se dešti. Cíl byl
v Muzeu Na Mýtince, kde byly
v udírně připraveny klobásy.
Další výlet je naplánovaný na
20. července, trasa a podrobnosti budou s předstihem zveřejněny na obecních nástěnkách a na webu obce.
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Povídání nejen o výstavě
Že se chystá výstava svatebních šatů a fotografií, avizovala naše knihovnice Ivana Bičanová dlouho předem. Žádala zájemce o ochotu podělit se
o vzpomínky na důležitý den v životě vdaných či
ženatých. A podařilo se. Nejdříve bylo jen pár prvních „vlaštovek“, tedy lidí, kteří přišli bezprostředně
po výzvě, pak se informace rozšířila a nakonec se
shromáždil dostatek pěkného materiálu, z něhož
se už výstava dala sestavit. Hlavně se sešla spousta fotografií. A jelikož byly opravdu z různých let
(nejstarší z roku 1890 a ta „nejmladší“ z roku 2018)
a z různých míst, tak jsme měli možnost si udělat
představu, jak se měnila móda i zvyklosti.
Výstava byla zahájena v sobotu 11. května
po programu ke Dni matek. Tak jaksi symbolicky
byly přítomné maminky a babičky prvními, které ji viděly. Nejen ony, ale i další návštěvníci, jež
přicházeli během následujícího týdne (celkem
jich bylo přes 200), si se zájmem prohlédli shromážděné exponáty. Diskutovali nad fotografiemi, poznávali své příbuzné, odhadovali známé
a měli radost z nalezení fotek, které mohli doplnit
do rodinné historie (knihovnice ochotně udělala

Manželé Vráblíkovi dnes

kopie). Jinak ani nikomu nevadilo, že ne všechny fotografie byly z Babic. Alespoň byla možnost
srovnávání, jak se strojili svatebčané nejen v různých koutech naší vlasti, ale i třeba za hranicemi.
Výstavu si přišli prohlédnout i žáci z kroužku společenské výchovy, který vede paní učitelka Marta
Eibensteinerová. Bylo zajímavé poslouchat jejich
názory na svatbu a také to, nakolik ji v dnešní
době považují lidé za důležitou.
Hodně důležitá byla svatba pro manžele Marii a Františka Vráblíkovy, kteří byli mezi prvními,
jenž poskytli fotografie nejen svoje, ale i svých
příbuzných, ale také i družičkovské šatičky paní
Vráblíkové ze 40. let. A tak nám to nedalo, abychom si s nimi o jejich velkém dnu nepopovídali.
Babický zpravodaj: Můžete nám prozradit,
jak dlouho jste manželé a kdy a kde byla vaše
svatba?
Manželé Vráblíkovi: Svoji jsme od 13. října
1962, zanedlouho to tedy bude 57 let. Naše svatba se konala v obci Francova Lhota, kde nejprve
proběhl obřad na místním národním výboru, kdy
nás oddal pan starosta Rolák. Potom jsme se pěšky přesunuli do kostela, kde byl církevní obřad.

Svatební foto Vráblíkovi
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BZ: Ano, tehdy to už musel být i sňatek
na úřadě, jak se říkávalo. Takže vy jste měli
jeden obřad v kostele a jeden na národním
výboru. Teď se to zdá trochu neuvěřitelné,
protože příprava na jen jeden obřad zabere
plánování několik měsíců předem. Jak jste
plánovali vy?
MV: V květnu jsme se zasnoubili a začali mluvit
o svatbě. Ovšem na vesnici se muselo plánovat
vše podle ročních období, s postupem prací v hospodářství, takže o svatbě jsme mohli uvažovat až
Babický zpravodaj

strana 25

na podzim, kdy už byly skončeny hlavní sklizňové
práce. Pak už byl dostatek času na oslavu.
BZ: Také šaty pro nevěstu se řeší často
s ročním předstihem. Jak se sháněly Vám?
M. V.: Bydlela jsem v té době v Rožnově pod
Radhoštěm, takže jsem si tam koupila látku
a šaty si tam nechala ušít. Kytici mi v souladu
s tradicí zajistil ženich – krásné bílé kaly.
BZ: A co hostina? Tradicí bývaly také svatební zábavy, kdy se šel pak večer na „svatební“
kdokoliv z vesnice pobavit. Bylo to tak i u vás?
MV: Hostina se konala v domě rodičů nevěsty na
samotě na Pasekách ve Valašské Senici. Vše na hostinu pocházelo z domácí produkce, jak jinak. Dnes
bychom řekli, že to bylo v bio kvalitě. Zabilo se tele,
nadělaly řízky, napeklo se koláčů a navařila se „zhřívanica“ a bylo. Zvala se blízká rodina. Sousedi-pasekáři z okolních samot došli sami, jak bylo zvykem.
Nikdo nedošel s prázdnou, každý přinesl nějaký
praktický dárek, prostě něco do domácnosti.
BZ: Ano, svatební dary. Teď bývávají novomanželé většinou obdarováváni těmi peněžními. Pamatujete si, co jste dostali vy? A máte
ještě nějaký kousek ze svatebního prezentu,
jak se říkávalo?
MV: Jak už jsme říkali, dary byly hlavně praktické, například jídelní souprava, povlečení, nože,
příbory, aj. Peníze se přímo nedávaly, vybíralo se
však „do koláča“. Výtěžek dostali novomanželé do
začátků. Do dnešních dní nám zůstala část jídelní
soupravy – polévková mísa a omáčník.
BZ: Tradicí bylo také zasílání blahopřej-ných telegramů. Prakticky to byla běžná forma, jak blahopřálo širší příbuzenstvo. Texty
bývaly často veršované a vtipné. Pamatujete
si na některé?
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F. V.: Mnoho telegramů bylo ve znění: Do roka
proroka… tedy dítě. Jeden byl však delší, originálnější:
Ať k vám čápi často letí,
ať vy máte hodně dětí.
Ať se měsíc na vás mračí
nebo slunce usměje,
mějte se vždy spolu rádi,
milí mladí manželé!
BZ: Svatba je jen startovací čarou do společného života. Vy v něm oslavíte tento rok
57 let. Proto obligátní otázka na konec. Máte
recept na to, jak dostát manželskému slibu
„Budu s Tebou v dobrém i zlém“?
MV: Začátky byly těžké, ale vytrvali jsme. První
rok jsme bydleli každý jinde, až se nám poštěstilo
sehnat práci s jedním pokojem a kuchyní právě
v Babicích. Neváhali jsme a jsme tu již 56 let. Vychovali jsme tu tři děti, což bylo náročné, když
jsme pracovali na směny a neměli jsme nikoho,
kdo by pohlídal, pomohl. Často jsme si děti předávali na vrátnici ve Frutě. Ale vše se dá zvládnout, když je mezi manželi vzájemné pochopení,
tolerance, a když berou život takový, jaký je.
Děkujeme za povídání a přejeme manželům
Vráblíkovým hodně zdraví a pohody. Letos se
oba dožívají krásného životního jubilea, ke kterému jim blahopřejeme.
Na závěr ještě jedno poděkování, které patří
všem, kteří se na výstavě podíleli. Jednak těm,
kteří poskytli fotografie a různé exponáty (nejvíce jich zapůjčila paní Helena Menyhartová),
a dále těm, kteří pomohli s přípravou: Arince Vrankové za vazby svatebních kytic a vytvoření květinové výzdoby, Hance Lanšperkové za pomoc při
instalaci výstavy a hlavně naší knihovnici Ivaně Bičanové za uspořádání výstavy, kterou dokázala od
prvotního nápadu dotáhnout až do konce.
Marie Dostálková
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH léto - podzim 2019
23. 6.
29. 6.

Folklorní odpoledne Na Mýtince - Kalinka
Oslavy 90. výročí FC Babice

Levandulové opojení z Provence – dílničky i něco navíc
červenec Večer na dvorku
20. 7.
Cyklovýlet
27. 7.
Turnaj v plážovém volejbalu

1. 9.
3. 9.
5. 9.
7. 9.

2. 7.

17. 8.
24. 8.
31. 8.

MýtinkaFest – FS Kalina
Burza krojů
Divadelní představení Normální debil

14. 9.

Den farnosti
Den otevřených dveří na DPS
Klub důchodců - KD
Slavnosti vína v Uherském
Hradišti
Závod Babické kolečko - oslava 100. let TJ Sokol Babice

1. – 3. 10. Týden knihoven
3. 10.
Klub důchodců - KD
4. 10.
Lampionový průvod s uspáváním broučků
19.–20.10. Slovácké hody s právem

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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JAK POSTUPOVAT PŘI VYPRAVENÍ POHŘBU
V životě člověka dochází k chvílím, kdy je potřeba zařídit rozloučení a pohřbení svých blízkých. Je to smutná a citlivá záležitost, ale i ta má svá pravidla a zákonné postupy.
V případě, že se jedná o pohřeb, konaný ve smuteční síni, je v první řadě potřebné zajistit
si její pronájem – ten se vyřizuje osobně v kanceláři matriky u paní Šurmánkové.
Není tedy přípustné, aby vypravitel pohřbu uvedl na parte, že se smuteční rozloučení
koná v obřadní síni a vlastník budovy o ničem nevěděl.
Dále je nutné, aby v případě uložení do hrobu, vlastník hrobového místa tuto skutečnost
předem, to je – před konáním pohřbu - oznámil správci pohřebiště. V této záležitosti se obracejte na paní Šuranskou.
Tyto úkony je třeba vykonat ještě před tím, než kontaktujete pohřební službu, pana faráře
či hrobníka a budete domlouvat termín pohřbu.
Žádáme vás tedy o dodržování těchto pravidel, abyste se v citově náročných chvílích vyhnuli případným nepříjemnostem.

Z FARNOSTI
Babická Noc kostelů
V pátek 24. května proběhla
na mnoha místech naší republiky Noc kostelů. Babická farnost se k ní již potřetí připojila.
Program, který ochotní dobrovolníci nejen sestavili, ale především zorganizovali, byl pestrý. Každý si z něj mohl vybrat to
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„své“, proč do kostela v ten den
přišel.
Ať již to byla účast na mši
svaté, prohlídce kostela včetně míst, do kterých se běžně
člověk nedostane (například
věž), návštěva budovy fary,
zhlédnutí promítaných foto-

Babický zpravodaj

grafií z programů uplynulého roku, zapojení se do čtení
Skutků apoštolů nebo jen tak
v kostele posedět a porozjímat.
Prostor osvícený svícemi vyzařoval zvláštní atmosféru, do
níž mohl vstoupit kdokoliv. Ve
20 hodin se rozezněly zvony,
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které vyzváněly pět minut na
připomenutí výročí 120 a 50 let
od jejich odlití a ke cti svatého
Cyrila, od jehož úmrtí uplynulo
1 150 let.
Průvodcovské role po pamětihodnostech kostela Cyrila
a Metoděje se zdárně zhostil
Vojtěch Batůšek. Zájemce zavedl také do budovy fary, kde
byl vystaven původní betlém
z roku 1926, který v roce 1970
přestavěl pan Potomák z Popovic. A protože betlém je již
v depozitáři farnosti, byla to
ojedinělá příležitost vidět jej
v celé původní kráse. Hodně
se líbil dětem, které obdivova-

ly jednotlivé figurky i osvícené
domky. Mezi dalšími vystavenými zvláštnostmi byl například svatostánek z roku 1899
nebo kamenná deska, za kterou se nalezla schránka s dokumenty o opravách kostela
v osmdesátých letech minulého století. Pamatováno bylo
také na dětské návštěvníky,
pro něž byly připraveny soutěže a odměny.
Celý program končil ve
22 hodin adorací a požehnáním pro obě obce naší farnosti. Všem, kteří se na organizaci
babické Noci kostelů podíleli,
patří poděkování.

Cyrilometodějské zamyšlení
Začátek prázdnin jako každý
rok doprovází cyrilometodějská
pouť na Velehradě. Málokdo ovšem ví, že tamější bazilika byla
po mnoho staletí zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a jména
bratří z řecké Soluně přibyla teprve v roce 1931. Tím zajímavější je, že když se v Babicích začala
koncem 19. století stavět kaple,
která je dnes farním kostelem,
zvolili naši předci tehdy méně
obvyklé patrocinium sv. Cyrila
a Metoděje. Pokusme se navázat na jejich uvažování a všimnout si, čím mohou být tito dva
cizinci z 9. století inspirací pro
dnešního člověka:

- Oba měli, jak se říká, našlápnuto na velmi slušnou kariéru, diplomatickou a vědeckou.
Přesto byli ochotní se vydat do
končin, které kulturou zatím nijak zvlášť neoplývaly, a věnovat
jim zbytek svého života. Z tohoto daru čerpá slovanská Evropa
dodnes. Je otázkou, jaké dary
zanechá příštím generacím
dnešek, a je to také úkolem.
- Mise na pomezí křesťanského Východu a Západu byla
nesnadným zadáním. Konstantin s Metodějem jsou tak
inspirací a povzbuzením pro
přijímání nesnadných úkolů
dneška.

- Nesetkali se zdaleka jen
s přijetím, Metoděj byl několik
let dokonce i vězněn. V ekonomickém i politickém myšlení současnosti se setkáváme
s představou, že správné je to,
s čím souhlasí většina. Je tu
ovšem riziko, že přeslechneme
hlasy nepočetných současníků, kterým bylo vidět dál – jako
tehdy Metodějovi.
Až budete míjet malou
stavbu babického kostela, třeba vám připomene velikány,
s nimiž je spojena. Ať je nám jejich životní dílo povzbuzením
a inspirací na poutích našeho
života.

Den farnosti
Také letos proběhne Den farnosti – jeho termínem je neděle 1. září 2019. Program bude zveřejněn
v průběhu srpna.
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BABIČTÍ (41)
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.

SPORTOVCI
Monika a Libor Železníkovi
Jedenáctiletá Monika Železníková je velice
úspěšnou závodnicí v letním biatlonu. Tak jsem
si říkala, že by bylo škoda o ní nenapsat a šla jsem
s ní dělat rozhovor. Nakonec ty rozhovory byly
dva, protože jsem se dozvěděla, že i její bratr Libor (7 let) jde ve stejných šlépějích a také „sbírá“
jednu medaili za druhou.
O letním biatlonu jsem toho moc nevěděla,
proto jsem si našla následující informace: Letní
biatlon je letní varianta zimního biatlonu, kde
lyže nahradil běh v terénu. Další vysvětlení mně
dal tatínek Moniky a Libora, který býval rovněž
přeborníkem v tomto sportu: „Co je zásadně jiné
než u zimního biatlonu, je pozice zbraně, která
zůstává ve stojanech na střelnici, závodník s ní
neběží. Během závodu dělají závodníci v žákovské kategorii dvě střelby. Délka trasy je 1,5kilometru (sprint), kde se za každou netrefenou ránu
běží trestné kolo nebo je délka 2 kilometry (vytrvalostní závod), při kterém se za každou netrefenou ránu připočte 20 sekund. Tato disciplína je
hodně propojená s atletikou, jinak jsou pravidla
stejná jako u biatlonu zimního.“ A právě v běhu
je Monika opravdu hodně dobrá a účastní se
i atletických závodů, kdy často vyhrává a poráží
i o dva roky starší soupeřky. Jak jsem se dozvěděla, bylo pro ni docela dilema, čemu dát přednost,
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a nakonec se rozhodla zkusit dělat obojí, tedy biatlon i atletiku. Pět let se rovněž věnuje zcela jinému sportu, kterým je fitness aerobik. Tady soutěží
za AK COCO Otrokovice, s nímž děvčata dosahují
dlouhodobě dobré výsledky. Zúčastňují se závodů ve všech velkých městech po České republice
např. Ostravě, Olomouci, Brně, ale i na mezinárodní úrovni v Bratislavě nebo Krakově v Polsku. Jen
říká: „Když závodím v biatlonu nebo atletice, jsem
sama za sebe, a když závod pokazím, vyčítám si
to sobě. V aerobiku máme zodpovědnost všechny
a pak to víc mrzí, když se jedné něco nepodaří.“
Z biatlonu, atletiky a aerobiku má Monika neuvěřitelných 112 medailí a malý Liborek 62 medailí. Ten se také od malička rád „hýbal“, a tak už
jaksi automaticky začal dělat různé sporty. Florbal hraje za Panthers Otrokovice, fotbal za TJ Babice, již od 6 let zkusil také biatlon a úspěchy se
dostavily i u něj. Oba jsou organizovaní v Klubu
biatlonu Halenkovice, který vede nesmírně obětavý trenér František Palla.
Oblastní (kvalifikační) závody jsou rozdělené
na Moravu a Čechy a z těchto soutěží postupují
pak ti nejlepší do třech závodů Českých pohárů.
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Právě loňské III. kolo tohoto
poháru, které se uskutečnilo
v novém biatlonovém areálu v Jilemnici Na Hraběnce, bylo pro Moniku hodně
úspěšné. Na programu byly
dvě disciplíny – vytrvalostní
závod a sprint. Ve všech věkových kategoriích startovalo více jak 500 závodníků.
Na nejvyšším stupínku v žákyních A se umístila Monika
a automaticky postoupila na
Mistrovství České republiky.
To se uskutečnilo vloni v září
ve Starém Městě pod Landštejnem a Monika na něm
vybojovala mistrovský titul.
Nejraději má vytrvalostní
závody, kde může uplatnit
svůj výborný běh. Kromě
tréninků s oddílem trénují Monika a Libor doma na
dvoře, kde mají malou biatlonovou „dráhu“ – tedy
sklopné terče a trestné kolo, které tvoří trampolína. Protože se obě děti na závodech dobře umísťují, zapůjčil jim klub domů závodní vzduchové
pušky STEYR vyráběné v Německu, které nejsou
levnou záležitostí, stojí cca 60 tisíc korun. A nejsou
ani nijak lehké, jak jsem vyzkoušela. Ta Moniččina
váží téměř čtyři kilogramy. Jinak tu běžeckou domácí dráhu (přesně naměřenou v délce jednoho
kilometru) mají blízko domu. Takže až je potkáte
utíkat tudy, tak to trénují.
Musím říct, že mě docela upřímně překvapily výkony, kterých děti jsou schopné dosáhnout:
jako například v běhu zvaném Cooperův test,
kdy se měří počet uběhnutých metrů za dvanáct
minut, tak Monika ve svých deseti letech uběhla
za tento čas 2910 m a Liborek ve svých sedmi letech uběhl 2720 m. Ptala jsem se, jestli je neláká
biatlon zimní. Monika si jej už vyzkoušela vloni
na jedněch závodech a byla čtvrtá. Doma má kolečkové lyže, na kterých trénuje, Liborek, protože
je na ně ještě malý, se musí spokojit s tréninkem
na kolečkových bruslích, ty jsou takovou předpřípravou před lyžemi.
Líbilo se mi, že se zúčastňují jako rodina i společných závodů, kterými bývají Běhy Zlín. Vloni
běžel Libor starší s dětmi štafetu v půlmaratónu.
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Jinak pro ně koloběh soutěží a závodů začíná v dubnu
a sezónu ukončují koncem
září. Takže celou dovolenou
věnují rodiče sportování
svých dětí. Ale jak shodně
říkají: „Nikdy jsme toho nelitovali, protože vidíme, že
děti mají z pohybu radost,
a i kdyby nedosahovaly žádných úspěchů, je to
lepší, než trávit volný čas
u počítače. Navíc, ať už kolem biatlonu, atletiky, aerobiku, florbalu je vždycky
dobrá parta, takže je to pro
nás příjemně strávený čas.“
Letošní Mistrovství České republiky bude v Břidličné, a to 21. - 22. 9. 2019.
Tak budeme Monice držet
palce, ať se jí vydaří.
Říkala jsem si, že další
koníčky už snad Monika a Liborek ani nemohou
mít, ale vyvedli mě z omylu. Monika navštěvuje
ZUŠ Rudolfa Firkušného v Napajedlích, kde hraje
na flétnu, ráda zpívá a ještě raději maluje a kreslí.
Když jsem se jí zeptala, čím by chtěla být, odpověděla: „Nejraději něčím, kde bych při tom mohla
dělat všechno dohromady.“ Ale pak se vážně zamyslela a řekla, že by se jí líbilo být architektkou
(možná bude, protože ve škole má zatím samé
jedničky). A je něco, co ráda nemá? „Nerada vstávám, to se fakt musím nutit.“ U Liborka byla volba
budoucího povolání docela jasná, ten by chtěl
být fotbalista.
Tak snad se sny a přání o trochu vzdálené budoucnosti Moniky a Liborka Železníkových vyplní, což jim jistě ze srdce přejeme.
Marie Dostálková

Babický
ý zpravodaj
p
j

Léto/2019

STALO SE
27. 4. 2019 Zájezd na Floru Olomouc
Obec opět pozvala milovníky květin na zájezd na tradiční prodejní výstavu Flora Olomouc.
Zájemci mohli shlédnout nejrůznější výsadby,
vazby květin a letos také výstavu bonsají a suiseki(umění kamenů). Mnozí si také vybrali z bohaté nabídky květin a rostlin od prodejců nejen
od nás, ale i ze zahraničí.

1. 5. 2019 Pietní akt u pomníku padlým
Občané naší obce se každoročně scházejí
1. května na pietním aktu, aby uctili památku všech,
kteří položili život za naši svobodu ve II. světové
válce. Po projevu paní starostky a položení věnce
k pomníku padlým ve II. světové válce navštívili zástupci obce památník M. Čevely u mostu Dvojáku,
kde také položili kytici a vzdali čest památce tohoto
mladého muže, který zahynul právě 1. 5. 1945.
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STALO SE
11. 5. 2019 Den matek
V sobotu přivítala paní starostka v prostorách kulturního domu maminky a babičky u příležitosti Dne
matek. Po jejím úvodním slovu mohly shlédnout retro muzikál Vlak do nebe, se kterým přijeli členové
opery Moravského divadla Olomouc. Zazněly v něm známé písně jako Tereza, Slunečnice nebo Jen pro
ten dnešní den, které jistě potěšily všechny generace. Pro všechny
bylo připraveno bohaté občerstvení a malý dárek na závěr.

1. 6. 2019 Výlet do Krakova
Obec Babice pořádala pro
milovníky cest za poznáním
a historií sobotní výlet do polského Krakova. Průvodcem byl
opět PhDr. Pavel Kočí, který provedl účastníky akce po hradu
Wawel, navštívili spolu historickou Jagellonskou univerzitu, tržnici Sukienice na hlavním náměstí,
součásti středověkého opevnění - Floriánovu bránu a Barbakan a další památky.
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