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STALO SE
20. 6. 2019 ONKA na kole
Obec Babice podpořila i letos projekt neziskového sdružení rodičů dětí, které prodělaly
onkologické onemocnění, ONKA. Toto sdružení pomáhá onkologicky nemocným dětem
a podporuje jejich rodiny. Projekt se jmenuje
"PRO ONKA NA KOLE" a jeho účastníci jedou
na kole celý týden po obcích ČR a SR. Paní starostka Martina Horňáková jim předala ve čtvrtek v areálu Muzea Na Mýtince symbolický šek
na částku 3000,- Kč. Zájemci si mohli prohlédnout také expozici našeho muzea.
23. 6. 2019 Folklorní odpoledne s Kalinkou
Nedělní odpoledne v areálu Muzea
Na Mýtince patřilo dětskému folklornímu souboru Kalinka. Vystoupily všechny jeho složky,
od nejmenší Kalinečky až po dívčí pěvecký
sborek Kalinka, vše za doprovodu CM Tramín.
Jako host byl pozván folklorní soubor Lipečka
z Jankovic.
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28. 6. 2019 Rozloučení s deváťáky
Poslední den školního roku 2018/2019 přivítala paní starostka v obřadní síni obecního
úřadu žáky deváté třídy spolu s třídní učitelkou
a ředitelem školy. Doprovodit je přišli prvňáčci, kteří si pro ně připravili na rozloučenou krátký program, při kterém ukápla nejedna slzička.
Všichni zúčastnění přáli vycházejícím žákům
dobrý start do studia a dalšího života. Studenti
pak převzali z rukou třídní učitelky Mgr. Anny
Pavlicové vysvědčení a malý dárek a všichni se
pak podepsali do pamětní knihy obce.

OBECNÍ ÚŘAD
Milí přátelé,
zdravím vás do krásného podzimního období, plného spadaného listí,
slunce a procházek přírodou.
V létě jsme na obci nezaháleli. Namátkou – došlo k rekonstrukci chodby,
bufetu a šatny v přízemí kulturního domu, dokončena byla i obnova zahrady
základní školy, konečně bylo vydáno stavební povolení pro přístavbu mateřské
školy a hotová je i projektová dokumentace k opravě komunikace a chodníků
v Nové ulici a nového chodníku mezi ulicemi Zahradní a Novou u potoka.
Svůj čas jsme však věnovali nejen práci, ale i odpočinku a zábavě. V Babicích
proběhlo několik kulturních a sportovních akcí, jejichž účastníkům patří velký dík.
A teď nezbývá než se těšit na ty další – za mnohé například Slovácké hody s právem, na které vás
srdečně zvu.
Hezké dny přeje
Martina Horňáková, starostka

OÚ informuje
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 t. j. 24. 10., 7. 11., 21. 11.,
5. 12., 19. 12.
SVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou první středu v měsíci:
7. 11., 5. 12.. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože
svoz začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze pytle zcela naplněné.
Žádáme občany, aby větší množství plastů
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci,
ale přivezli je přímo do sběrného dvora.
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru
zapojit, můžete si je vyzvednou na obecním
úřadě v kanceláři starostky.
Upozorňujeme, že je možné třídit také plechovky. Kontejner na tento odpad najdete ve
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dvoře nákupního střediska a ve sběrném dvoře.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – proběhne ve středu 23. 10. 2019 v době od 15 do
17hod. 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 listopad - únor bude sběrný dvůr
otevřený každou středu od 13 do 16hod.
BIOODPAD
Bioodpad je možné odkládat do kontejnerů
v obci.
Větve pak celoročně můžete odkládat na
plochu vedle areálu U Střešně. Nově pak mů-
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žete větve odkládat ještě do kontejneru u Krájanky a na Ceronech.

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

Opakovaně také prosíme občany, aby důsledně dodržovali pokyny k ukládání bioodpadu a nemíchali větve dohromady s trávou a jiným bioodpadem. Značně se pak stěžuje práce
s jeho dalším zpracováním.

FACEBOOKOVÝ PROFIL OBCE – Řadu občanů mate skutečnost, že existují dva facebookové profily Babic.
Ten oficiální najdete na adrese: https://
www.facebook.com/obecbabiceoficialni/.

PARKOVÁNÍ
Před nadcházející zimní sezónou prosíme
občany, aby neparkovali na chodnících a místních komunikacích, aby bylo možné řádně provádět zimní údržbu.

Profil
https://www.facebook.com/BabiceUH/ - je profilem neoficiálním, informace
týkající se obce jsou stahovány z oficiálních
webových stránek obce, případně z webových
stránek novin a obec Babice nezodpovídá za
jeho obsah.

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

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je
6. 12. 2019. Příspěvky posílejte na knihovna@
babice.eu

USNESENÍ č. 5/2019
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 26. 6. 2019
Usnesení č. 1/5/2019
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, I. Káňová, program jednání,
vedení diskuze ke každému bodu programu
zvlášť, návrhovou komisi M. Bezdíčka a ověřovatele zápisu F. Kunce a J. Maňáska.
Usnesení č. 2/5/2019
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
Usnesení č. 3/5/2019
ZO Babice schvaluje Zprávu č. 88/2018/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Babice, IČ: 00290777 za rok 2018 provedenou
pracovnicí KÚ ZK Ing. Janou Brázdilovou ve
dnech 4. 6. 2019 – 7. 6. 2019.
Usnesení č. 4/5/2019
ZO Babice schvaluje Závěrečný účet obce
Babice za rok 2018 bez výhrad. Územně samosprávný celek přijal tato nápravná opatřestrana 4

ní: ÚSC bude respektovat Zákon č. 420/2004
Sb. § 2 odst. 1 písm. a) a písm. e), Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. a ČÚS č. 701 bod 6. 2.
a 6. 4.
Usnesení č. 5/5/2019
ZO Babice schvaluje výsledek hospodaření
obce za rok 2018 v částce 12 540 244,91Kč.
Usnesení č. 6/5/2019
ZO Babice schvaluje účetní závěrku obce
Babice za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 –
přílohy: Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty,
FIN 2 - 12.
Usnesení č. 7/5/2019
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2019.
Usnesení č. 8/5/2019
ZO Babice bere na vědomí závěrečné účty
Vodovodu Babicko, Mikroregionu Staroměst-
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sko, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu
a vodní cesty na řece Moravě, Sdružení měst
a obcí Východní Moravy, Slováckých vodáren
a kanalizací za rok 2018.
Usnesení č. 9/5/2019
ZO Babice schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Babice,
příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště.
Usnesení č. 10/5/2019
ZO Babice schvaluje Dohodu o spolupráci
mezi obcí Babice a obcí Bzince pod Javorinou.
Usnesení č. 11/5/2019
ZO Babice schvaluje Smlouvu s vlastníkem

technické infrastruktury Obcí Babice a J.
Maňáskem, nar. 26. 6. 1978, trvale bytem Babice 271, 687 03 Babice.
Usnesení č. 12/5/2019
ZO Babice pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření MŠ Babice a ZŠ Babice
s majetkem a finančními prostředky obce
za rok 2018. Termín provedení kontroly do
13. 9. 2019.
Usnesení č. 13/5/2019
ZO Babice pověřuje kontrolní výbor kontrolou Veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
uzavřených se spolky a organizacemi za rok
2018. Termín provedení kontroly 13. 9. 2019.

USNESENÍ č. 6/2019
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 18. 9. 2019
Usnesení č. 1/6/2019
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková a J. Drdová,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi
J. Drdovou a ověřovatele zápisu P. Lukášovou
a M. Úředníčkovou.
Usnesení č. 2/6/2019
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
Usnesení č. 3/6/2019
ZO Babice schvaluje šířku vjezdu v délce
6 m v Nové ulici u RD č. p. 163, 423, 388, 36
a 333.
Usnesení č. 4/6/2019
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2019.

Usnesení č. 6/6/2019
ZO Babice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly Veřejnoprávních smluv se spolky.
Usnesení č. 7/6/2019
ZO Babice schvaluje panu J. Bajajovi, bytem
Babice 310, 687 03 Babice příspěvek na pořízení Čistírny odpadních vod BS-2 dle cenové
nabídky ČOV Water Expert s.r.o., Křelov – Břuchotín ve výši 37.000,-Kč + DPH.
Usnesení č. 8/6/2019
ZO Babice schvaluje Spisový řád Obecního
úřadu Babice.
Usnesení č. 9/6/2019
ZO Babice schvaluje provozní dobu Pečovatelské služby Babice od 1. 1. 2020 od
7:00 hodin do 20:00 hodin denně včetně sobot, nedělí a státních svátků.

Usnesení č. 5/6/2019
ZO Babice bere na vědomí Zprávu finančního výboru z provedených kontrol v MŠ a ZŠ
Babice.
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INVESTIČNÍ AKCE
KULTURNÍ DŮM – Rekonstrukce bufetu a šatny – přes prázdniny proběhla celková rekonstrukce prostor chodby, šatny a bufetu. Byly odstraněny staré dřevěné podhledy, které byly nahrazeny
akustickými sádrokartonovými. Dále bylo zhotoveno nové osvětlení a elektro instalace, byla
zmenšena šatna, jsou nové nátěry stojanů a topení
v šatně, celé prostory byly nově vymalované a byl
pořízen nový nábytek. Bufet byl vybaven novými
elektrospotřebiči. Všechny práce prováděly místní
firmy – Stolařství Antonín Kaštánek, sádrokartony Pavel Škrabal, Vodo – topo – plyn Dekař - Říha,
Elektroinstalace Stanislav Řimák, Malířské a natěračské práce Čeleďa Miroslav. Celkové náklady rekonstrukce činí cca 600 000Kč.

TŘESKOVICE – akce je rozdělena na dvě etapy. První, kam jsou zahrnuta čtyři stavební místa, je
v současné době na stavebním úřadě a vyřizuje se
územní řízení. Ke druhé etapě, kde bude 21 stavebních míst, se dokončuje projektová dokumentace
pro územní řízení.
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – po dlouhých
průtazích ze strany projektanta, se podařilo vyřídit
stavební povolení. Byla podaná žádost o dotaci, kterou připravila firma Regiozona a v současné době se
čeká na vydání rozhodnutí. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro realizaci stavby a rozpočet
stavby, které jsou nutné pro výběrové řízení.
ŠKOLNÍ ZAHRADA ZŠ – od března do června
probíhala rekonstrukce zahrady. Byla vybudovaná nová venkovní učebna, sklad nářadí, bylo
upraveno jezírko, vybudované chodníčky, nové
oplocení, geologická expozice, herní prvky, vyvýšené záhony. Realizaci provedla firma Garden.
Celkové náklady činily 1. 850 898Kč. Na akci se
podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši 500 000Kč.
Spolu s novým oplocením okolo zahrady obec
pořídila nové obrazové panely, které jsou součástí plotu a sportovního areálu. Tyto panely jsou
dílem paní učitelky Mgr. Marty Eibensteinerové,
která se jim věnovala v období letních prázdnin.
Za to jí patří velké poděkování.
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NOVÁ ULICE – komunikace a chodníky – je
hotová projektová dokumentace. Proběhlo několik
schůzek s obyvateli ulice, kde se řešily i různé připomínky. Někteří občané nesouhlasili s navrženou
šířkou vjezdů – 4m a požadovali vjezdy širší. U řady
z nich však byl tento požadavek neopodstatněný,
protože plochy pro parkování mají u svých domů
dostatečné. Přesto zastupitelé udělili výjimky u pěti
nemovitostí. Připravuje se i projektová dokumentace na nové veřejné osvětlení. Realizaci předpokládáme v příštím roce.
Je hotová i projektová dokumentace na nový
chodník, který bude navazovat na stávající chodník
v Nové ulici u potoka a na Nábřeží. Tady je již stavební povolení vyřízeno a probíhá výběrové řízení

na zhotovitele. Jestli to počasí dovolí, bude se realizovat ještě letos.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CERONSKÝ DVŮR –
v současné době provádí firma Perfect výměnu kabelů el. vedení a jejich pokládku do země.
Investorem je E.ON. Obec využila těchto prací k výměně veřejného LED osvětlení. Práce provádí firma
Montáže EPZ Spytihněv a cena díla je 210 000 bez
DPH.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE CHALŮPKY – v současné době se připravuje studie na rekonstrukci komunikace. Spolu s rekonstrukcí komunikace má
obec v plánu vybudovat i nové veřejné osvětlení.

VODOVOD BABICKO
VODOVOD BABICKO byl založen jako dobrovolný svazek obcí obcemi Babice, Huštěnovice,
Kudlovice, Sušice a Traplice. Vznikl v roce 1992
pod názvem Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ a po dokončení výstavby se součástí svazku stala také
obec Košíky. V Jankovicích je vlastníkem vodovodu obec Jankovice a VODOVOD BABICKO zajišťuje jeho provoz a správu. Svazek hospodaří
s vodohospodářským majetkem v pořizovací
hodnotě 93,92 milionů korun. Rozpočet roku
2018 byl zrealizován s příjmem ve výši 9,28 milionu Kč a výdaji 8,90 milionu Kč. Do ztráty se
sdružení nedostalo jen díky příspěvku obcí
v celkové výši 461.481 Kč na plánované zapojení nových vrtů.
Na vodovod bylo v roce 2018 připojeno 2.028
domácnosti a 5.838 obyvatel.
V roce 2015 zakoupilo sdružení nový nákladní vůz na svoz odpadu a od roku 2016 provozuje svoz ve svých obcích, včetně obce Jalubí.
Hodnota vozu činila 4,78 milionů Kč. Kontejnery
na svoz tříděného odpadu a velkoobjemové kontejnery přišly na 2,18 milionů Kč. Celkový provoz
sdružení zajišťuje aktuálně 7 pracovníků.

vydávaly finanční prostředky na provoz sdružení
a tím si snižovaly možnost s financemi hospodařit dle svých uvážení. Sdružení se snaží nyní
hospodařit tak, aby bylo finančně soběstačné.
Z toho důvodu došlo za poslední léta k významnější úpravě ceny vody. Důvod k úpravě ceny je
také dán dlouhodobou neinvesticí do inovace
vodohospodářského zařízení.
V roce 2018 však došlo k investici za
4,59 mil. Kč, čímž došlo ke zprovoznění a zapojení nových vrtů do sítě. Letos je naplánována
investice dokonce za 6,62 mil. Kč. Stávající vrty
budou technologicky inovovány a napojeny na
nový moderní monitorovací systém. Něco kolem
50% činí státní dotace, bez kterých by nebyla realizace ani jedné z uvedených akcí možná.
Z uvedeného je zřejmé, že úprava ceny vody
byla tak nutností. Za zmínku stojí také skutečnost, že sdružení de facto teprve začne tvořit finanční rezervy na v budoucnu nezbytně nutné
plánované opravy stávající vodovodní sítě a modernizace souvisejícího zařízení.

Jakost a kvalita vody
Zákonem je stanovena povinnost a četnost
Cena vody
prováděných rozborů vody a toto je dodržováno.
Dlouhá léta byla cena vody dotována z jed- Rozbory vody provádí Slovácké vodárny a kanotlivých obcí sdružení. Obce ze svých rozpočtů nalizace a.s. a jsou zveřejněny v plném rozsahu
Podzim/2019
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na webových stránkách vodovodního sdružení vat nového vlastníka domu o tom, že si má zajiswww.vodovodbabicko.cz.
tit přepis na své jméno.
Současně dojde k vyúčtování vody se stávajícím odběratelem. Pokud tato skutečnost není
nahlášena, dochází i nadále k účtování vody původnímu vlastníkovi domu.
Neuzavřená smlouva o dodávce vody může
být důvodem k přerušení či omezení dodávky
vody.
Dobrá a kvalitní pitná voda není vždy samoPár obecných informací na závěr
zřejmostí. Proto si jí važme a přistupujme k ní se
VODOVOD BABICKO zajišťuje odečty vodo- vší šetrností.
měru 2x ročně. Vždy v květnu a říjnu. Technicky
Bc. Ivo Podškubka
zatím není možné provádět platby vodného zálohově měsíčně či čtvrtletně, ale až na základě
předseda VODOVODU BABICKO
faktury za spotřebovanou vodu v daném období.
V případě prodeje domu je vždy nutné informoNapouštění bazénů
Začátkem června jsme byli svědky nehlášeného a nekoordinovaného napouštění bazénu za
jednotlivými rodinnými domy. Tato situace způsobila řadu lidem komplikace na dodávce vody.
Sdružení zveřejnilo na svých stránkách postup,
jak této situaci předcházet.
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Společenská kronika
18. 6. 2019 Setkání jubilantů
V úterý odpoledne byli v obřadní síni obecního
úřadu paní starostkou slavnostně přijati jubilanti,
kteří v letošním roce oslaví 80, 85 nebo 90 let života. Po krátkém programu, ve kterém vystoupily také
děti z 1. třídy ZŠ, se jubilanti podepsali do pamětní
knihy obce. Pak už se přesunuli do přísálí, kde pro ně
členky Společenské a sociální komise obce připravily
malé občerstvení, u kterého mohli posedět a popovídat si. Po přípitku předala paní starostka jubilantům
pamětní listy a společnou fotografii z akce. K dalším

jubilanti

dárkům patřila například publikace Dvacáté století
v Babicích, kterou obec nedávno vydala.
31. 8. 2019 Setkání sedmdesátníků
Poslední srpnovou sobotu proběhlo v Babicích
setkání ročníku 1949. Účastníci byli na úvod setkání
slavnostně přijati v obřadní síni obecního úřadu paní
starostkou, podepsali se do pamětní knihy obce a také
si všichni společně připili na zdraví a příští setkání. Pak
se odebrali na návštěvu školy, aby zavzpomínali na
společná léta v lavicích a další zážitky uplynulých let.

ročník 1949

28. 9. 2019 Vítání občánků
Poslední sobotu v září se v obřadní síni obecního úřadu konalo další vítání občánků. Slavnostně uvítáni
do života byli Ella Fišerová, Viktorie Úředníčková, David Vaďura, Eliot Pjevič, Melisa Litošová a Teodor Káňa.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Den otevřených dveří na DPS
V úterý 3. 9. 2019 se otevřely dveře DPS, známé „Patnáctky“, všem občanům Babic a nejen jim. Na
Dni otevřených dveří si každý, kdo přišel, mohl prohlédnout prostory tohoto domu s upravitelnými
chráněnými byty, dozvědět se něco o jeho fungování a o práci Pečovatelské služby. Včelař pan Kraváček měl pak zajímavou přednášku o chovu včel s ukázkou úlu a ochutnávkou medu a medoviny. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, na závěr se opékaly špekáčky.

KNIHOVNA
Levandulové opojení z Provence
ročník této akce, kde si zájemci mohli koupit výK létu patří vůně levandule, to vědí nejen ti, robky z levandule, keramiku, rostliny levandule
kteří tráví prázdniny v Chorvatsku. Levanduli se či jiných květin nebo třeba jen kytičku sušených
daří i u nás, a to čím
dál, tím víc, protože
suché a horké léto jí
svědčí. A tak levandulí provoněly kulturní dům i knihovnu
v úterý 2. 7. 2019 tvořivé dílničky s názvem
Levandulové opojení
z Provence. Klub tvořivých rukou při knihovně připravil již třetí
strana 10
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květů a posedět si u kávy a různých dobrot v příjemném prostředí. Kdo chtěl, mohl si vyrobit dekoraci či dárek nejen z levandule a vyzkoušet si
tak svoji zručnost a kreativitu.
Týden knihoven
I letos se místní knihovna zapojila do nejen celostátní akce s názvem Týden knihoven. Jejím smyslem je podporovat rozvoj čtenářství a přiblížit
knihovny široké veřejnosti. Letos se Týden knihoven
poprvé zapojil do celoevropské kampaně na podporu čtení Europe reads (Evropa čte). Kampaň má
za cíl změnit skutečnost, kdy v Evropě postrádá literární dovednosti 73 milionů dospělých a 13% dětí
v Evropě neukončí základní vzdělávání. Smyslem je
upozornit na to, že čtenářské dovednosti je třeba
denně kultivovat a podporovat.
Knihovna připravila celotýdenní výstavku k letošnímu výročí 100 let knihovního zákona – sbírku starých tisků a různých dobových předmětů,
doplňujících atmosféru první republiky. Kromě
toho platila během celého týdne amnestie na
upomínky a čtenářské poplatky v knihovně, také
přijímání nových čtenářů bylo tento týden osvobozeno od ročního poplatku. Navíc dostali všichni čtenáři, kteří přišli vrátit nebo si půjčit knihy,
malý dárek.

Besedy s dětmi z MŠ
Také všechny třídy babické mateřské školy přijaly pozvání do knihovny. Postupně se v ní tedy
vystřídali Zvonečci, Sluníčka a Sovičky. Děti se
v krátkém programu seznámily s knihovnou a knihovnickým skřítkem Babíkem a vílou Rozárkou,
paní knihovnice jim přečetla pohádku a povídalo
se o tom, jaké jsou nejoblíbenější pohádky dětí.
Na závěr dostaly děti omalovánku, kterou pro ně
paní knihovnice nakreslila, a sladkou odměnu.
Besedy se třídami I. stupně ZŠ
V Týdnu knihoven si knihovnice pozvala
na besedy většinu tříd babické základní školy.
Připravila pro ně jednak přehled nových knih,
vhodných pro jejich věkovou kategorii, povídání
o knížkách, pro menší děti hádankový pohádkový příběh, pro starší děti pak příběhy o dětech,
třeba o Machovi a Šebestové. Děti pak dostaly
drobné dárky, samolepky nebo omalovánky, které pro ně nakreslila paní knihovnice.
Podzim/2019
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Klub maminek
Knihovna také poskytla zázemí Klubu maminek, který se vytvořil během léta a bude využívat
prostory dětského koutku k setkávání, povídání
a cvičení s dětmi. Na jedno jejich setkání se za
nimi přišla podívat i paní starostka.

Lampionový průvod s uspáváním broučků
a ohňovou show
K podzimnímu Týdnu knihoven patří už neodmyslitelně lampionový průvod s uspáváním
broučků a berušek. Také letos jsme nejprve
U Střešně uspali broučky a berušky, pak jsme se
šli podívat k Baťovu kanálu na ohňovou show,
kterou nám přijelo předvést sdružení Fuerza del
Fuego z Uherského Brodu, a pak jsme se v průvodu s nejrůznějšími lampiony a lucerničkami vydali obcí do areálu Muzea Na Mýtince, kde na nás
čekal teplý čaj a opékání špekáčků, které pro nás
připravili naši myslivci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ohlédnutí za letními akcemi MŠ Babice
Vážení a milí čtenáři,
v krátkosti vás seznámíme
s proběhlými akcemi v letních
měsících.
V měsíci červnu jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky,
konalo se tzv. „Pasování na školáky“, které proběhlo 13. 6. 2019.
Následující týden od 17. 6. –
21. 6. byl věnován projektovému
týdnu nesoucí název „Loučení
se školkou“: Začalo to v pondělí
Pohádkovou show, kterou pořádala Obec Babice. V úterý nás navštívili v MŠ Klauni z Balónkova,
tohle představení se dětem velmi líbilo. Celodenní program byl
naplánován na středu. Nejprve
jsme se vydali na výlet do ZOO
Hodonín, odpoledne si děti dopolední zážitek zakreslily do
„Zážitkové knihy“, podvečer byl
věnován společnému opékání s rodiči, dětmi a učitelkami.
Atmosféra zde byla více než přátelská. Pro předškoláky byl den
zakončen „Spaním v MŠ“ – děti si
vyrobily památeční trička, vydaly
se prozkoumat MŠ a zahradu za
tmy. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Ve čtvrtek se i přes
nepříznivé počasí děti vydaly hledat tolik vysněný poklad, ke kterému vedla cesta plná úkolů. Týden
byl zakončen „Canisterapií“, děti
překonaly strach a nakonec si psí
slečnu jménem Cienn velmi oblíbily.
Konec školního roku byl věnován na přání dětí „Týdnu hraček“.
MŠ nezahálela ani o letních
prázdninách, které jsme zahá-
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jili údržbou školní zahrady, do
které se ochotně „vrhnul“ pan
Veliký T., za což mu patří VELKÉ
DÍK! Dále došlo k úpravě sprchového koutu, k výměně zárubní
v 1. NP. Došlo i na úklid schodiště
na půdu a půdních prostor MŠ.
Za pomoc při úklidu děkuji učitelkám a provozním zaměstnancům.
Velmi nás těší velký zájem
o pomoc při údržbě zahrady –
herních prvků ze strany rodičů.
Velmi si toho vážíme a děkujeme.
Všem přeji krásné podzimní
dny, hlavně plné zdraví
Bc. Romana Kašná

Pohádková show

Canisterapie

Canisterapie

Klauni z Balonkova

Babický zpravodaj

strana 13

ZOO

Opékání s rodiči

ZOO

Noc v MŠ

Hledání pokladu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přírodní zahrada Základní školy Babice
V období od 1. 2. 2019 do 15. 6. 2019 probíhaly v zahradě základní školy stavební práce firmy
Ing. Ladislavy Nagyové v rámci projektu Přírodní
zahrada. Jednalo se o komplexní zásah do zahrady stávající, jehož úkolem bylo odstranit nefunkční
a zastaralé součásti dřívější zahrady a tyto prostory
přetvořit v přírodní učebnu a místo, ve kterém by
se žáci nejen pravidelně vzdělávali, ale také pobavili, relaxovali a spolupodíleli se na jeho údržbě.
Začalo se oplocením a pokračovalo novým odizolováním jezírka a pořízením filtru s čerpadlem,
vystavením mola pro odebírání vody a mikroorganizmů. Následně byla vystavěna přírodní učebna
(pergola) a sklad na zahradní materiál. Dále byla

Podzim/2019

vybudována geologická expozice se smyslovým
chodníčkem vedoucím ke skleníku, bylinková spirála, hmyzí hotel, hadovník, ježkovník, broukoviště,
ptačí budky, konstrukce kolem skleníku pro pnoucí
rostliny a ohniště s posezením. K herním prvkům
pro mladší žáky patří opičí dráha, vrbový tunel a lanová sestava.
Vytyčeny byly pěstební záhony, vybudován záhon vyvýšený a kompostiště. Pořízena byla nádrž
na dešťovou vodu a nádoby na tříděný odpad.
Celkové náklady projektu dosáhly 1 850 899 Kč,
a z této částky se Obci Babice podařilo získat dotaci
ze Státního fondu životního prostředí České republiky v hodnotě 500 000,- Kč.
Mgr. Pavel Hubáček
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Učebna informatiky v novém
V období prázdnin doznala změn naše počítačová učebna. Byla vybavena novým nábytkem
(pracovní stoly i nové židle) a přibyla také moderní nabíjecí skříň pro 20 notebooků. Počítačová
učebna tedy nyní poskytuje 10 klasických počítačů a 20 přenosných notebooků. Ty se dají kdykoliv přemísťovat i do jiných učeben. Žáci tak mohou
flexibilně využívat novou techniku na kterémkoliv
místě školy.
Mgr. Jitka Škrabalová

Nový ročník školní softbalové ligy
V pondělí 16. 9. 2019 se uskutečnil první turnaj
letošní školní softbalové ligy. Hrálo se venku na
Mlatevni v Kunovicích. Naše družstvo bylo doplněno o nové hráče a na výsledku to bylo znát. Prohráli
jsme zápasy ve skupině, a to s Uherským Ostrohem,
a taky s Kunovicemi. Zápas o celkové umístění jsme
zvládli a skončili díky výhře na 5. místě. Děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Sečen

Školní družina
V letošním školním roce se všechny děti našich
dvou oddělení školní družiny zapojí do celoroční
hry s názvem „Z pohádky do pohádky“. Již v měsíci září jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na téma
„Země očima dětí a fantazie“. Pravidelně jsme také
využívali slunečného podzimního počasí k pobytu
venku.
Vychovatelky ŠD
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Adaptační pobyt šestých tříd Vsetín – Semetín
16. - 18. 9. 2019
V pondělí 16. září se žáci šestých tříd sešli
se svými třídními učiteli na vlakovém nádraží v Huštěnovicích, aby spolu vyrazili na cestu do
Semetína, Hájenky na konci cesty. Zde měli strávit
tři dny ve společnosti svých nových spolužáků, kteří přišli ze škol v Kudlovicích a Huštěnovicích. Aby
se lépe poznali, studenti vysokých škol pro ně měli
připravenou velkou zásobu kooperativních her
a aktivit, a také večerní táborák s opékáním špekáčků a zpěvem při kytaře. Ve středu všichni odjížděli
unavení ale spokojení.
Mgr. Anna Pavlicová
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SPOLKY
Hasiči
Vážení čtenáři, spoluobčané,
ve stručnosti bych vás rád informoval o chodu jednotky požární ochrany obce Babice.
Naše jednotka je zařazena do
kategorie II (nejvyšší kategorie
pro dobrovolné jednotky), což
s sebou přináší zodpovědné povinnosti, jako např. vyjet k zásahu do 5 min. od vyhlášení poplachu, mít minimálně 12 stálých
členů, kteří budou držet pohotovosti kvůli obsazení výjezdu,
zasahovat i mimo katastr obce
a udržovat odbornou i technickou způsobilost v jednotce na
vysoké úrovni. Musím konstatovat, že toto se nám úspěšně daří
a v „hasičském světě“ má naše
jednotka velmi dobré jméno.
Hasiči z jednotky požární
ochrany obce Babice zasahovali od 1. 1. 2017 k dnešnímu
dni u 74 událostí různého typu.
Nejčastěji se jednalo o požáry,
ale neminuly nás také zásahy,
které souvisely s odstraňováním
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následků větrných smrští, nebo
přívalových dešťů.
Nutno připomenout, že
mimo zásahy je spousta práce
s údržbou a kontrolami požární
techniky, odbornou přípravou
jednotky, hospodářskými pracemi na zbrojnici, různými výpomocemi a administrativou. Ty
hodiny v pozadí zásahů, které
jsou nezbytné, aby vše fungovalo, jak má, a abychom v rámci
svých možností vycházeli vstříc,
by se snad ani nedaly spočítat.
Když už se však nějaké neštěstí
stane a je nám vyhlášen poplach,
tak to nikdy není v dobu, kdy by
si to někdo z nás naplánoval, ale
v dobu, kdy jsme potřeba.
Rád bych zde ještě zmínil,
že dne 2. 10. 2019 v 10:42 hod.
jsme absolvovali prověřovací
cvičení v základní škole v Babicích. Námětem bylo, že došlo
k požáru ve společenském sále
v době přestávky mezi hodina-
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mi. O tom, že se jedná o cvičení,
neměl nikdo kromě ředitele, starostky obce a velitele jednotky
ani tušení. Toto cvičení prověřilo
zejména schopnost zaměstnanců školy zvládnout evakuaci školy v době přestávky a také taktické postupy spolu s praktickými
dovednostmi našich hasičů. Celé
cvičení hodnotím velmi kladně, jelikož nedošlo k žádnému
pochybení žádné z dotčených
stran. Podobná cvičení jsme provedli např. v domově s pečovatelskou službou v Babicích, v mateřské školce, a také pravidelně
v Hamé s. r. o., kde nás tento rok
cvičení ještě čeká. Tato cvičení
mají v rámci odborné přípravy
zásadní význam, protože kromě
přípravy na reálné mimořádné
události pomáhají v udržování
praktických dovedností hasičů
a přináší s sebou vždy i nové poznatky, nejen pro nás hasiče.
Naše práce je dobrovolná,
časově opravdu velmi náročná
a často nebezpečná, a i proto
bych tímto zde rád poděkoval
svým kolegům z jednotky, zejména za ochotu pomáhat svým
spoluobčanům ve svém volnu
a také za zodpovědný přístup ke
svým povinnostem - děkuji.
Velitel jednotky, Marek Miksa

Podzim/2019

Datum vzniku

Typ události

Popis typu

Místo události

1. 10.2017 22:30
15.1.2017 19:39
30.1.2017 20:30
13.3.2017 18:18
16.3.2017 17:58
1.4.2017 14:45
7.6.2017 10:40
12.6.2017 9:00
12.6.2017 10:26
14.6.2017 14:14
14.6.2017 18:15
30.6.2017 16:07
1.7.2017 20:41
3.7.2017 17:06
10.7.2017 22:38
11.7.2017 11:00
11.7.2017 11:38
20.7.2017 12:20
22.7.2017 19:26
27.7.2017 19:49
2.8.2017 4:05
3.8.2017 16:01
13.8.2017 16:20
29.8.2017 11:41
31.8.2017 16:45
27.9.2017 8:08
29.10.2017 9:57
2.11.2017 9:32
2.12.2017 0:00
31.12.2017 12:27
19.1.2018 19:36
19.2.2018 10:26
20.3.2018 11:30
24.5.2018 18:53
29.5.2018 10:35
6.6.2018 18:37
6.6.2018 20:00
8.6.2018 10:22
26.6.2018 9:43
30.6.2018 11:32
3.7.2018 22:50
4.7.2018 8:34
12.7.2018 13:27
17.7.2018 11:58
25.7.2018 10:08
11.8.2018 17:57
20.9.2018 9:25
24.9.2018 1:00
30.9.2018 19:39
4.10.2018 9:16
11.10.2018 5:30
15.10.2018 6:30
15.10.2018 9:55
17.10.2018 9:01
25.10.2018 9:10
25.11.2018 17:50
3.12.2018 23:10
7.12.2018 18:25
7.2.2019 9:20
11.2.2019 18:32
17.2.2019 12:47
5.3.2019 12:10
22.3.2019 17:40
25.3.2019 15:45
21.4.2019 20:56
19.6.2019 8:43
1.7.2019 16:45
1.7.2019
1.7.2019
1.7.2019 19:18
26.8.2019 17:07
27.8.2019 17:50
20.9.2019 9:30
2.10.2019 10:42

POŽÁR
PLANÝ POPLACH
POŽÁR
POŽÁR
PLANÝ POPLACH
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
DOPRAVNÍ NEHODA
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
PLANÝ POPLACH
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
ÚNIK NEBEZPEČNÉ L.
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
POŽÁR
PLANÝ POPLACH
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
TECHNICKÁ POMOC
POŽÁR
POŽÁR

požár kotelny RD
údajně hořel lesní porost
požár hospodářské budovy
požár louky
neohlášené pálení
požár v bytové jednotce
požár automobilu a seníku
cvičení v Hamé - balička
likvidace obtížného hmyzu
požár louky
požár louky
požár louky
požár dřevěného přístavku
vyproštění osob
strom přes cestu
ucpaný splav
strom hrozí pádem na cestu
požár sadu a pole
požár balíku sena ve stohu
likvidace obtížného hmyzu
požár garáže u RD
požár trávy
požár výletní lodě
požár uskladněné směsi
požár krmiva
cvičení ve Fatře
stromy přes cestu
cvičení ve školce
požár kartonů
požár na půdě RD
požár odpadu
údajný požár střechy RD
požár prodejny s textilem
čerpání vody
požár balíků sena v JZD
čerpání vody
oplach komunikace
čerpání vody
požár ředitel COLORLAK
požár kuchyně v bytě
požár RD
požár stromu
likvidace obtížného hmyzu
požár strniště
likvidace obtížného hmyzu
požár louky
pěna na vodní ploše
požár RD a dílny
likvidace obtížného hmyzu
cvičení v DPS
požár chladící jednotky
požár v mrazírnách HAMÉ
cvičení ve školce
cvičení v HAMÉ
cvičení ve Fatře
pátrání po pohřešované dívce
požár bytu
spadený strom přes cestu
požár RD
pátrání po pohřešované osobě
požár chatky
požár elektroodpadu
požár lesního porostu
požár lodžie
údajný požár v JZD
likvidace obtížného hmyzu
stržená střecha z paneláku
stromy přes cestu
střecha RD hrozící pádem
stromy přes cestu
požár keřů
čerpání vody
cvičení ve Fatře
cvičení v základní škole

Kudlovice
Napajedla
Babice
Kudlovice
Kudlovice
Napajedla
Janovice
Babice
Babice
Kudlovice
Kudlovice
Kudlovice
Napajedla
Spytihněv
Babice
Babice
Babice
Jalubí
Huštěnovice
Babice
Traplice
Spytihněv
Babice
Huštěnovice
Napajedla
Napajedla
Kudlovice
Babice
Babice
Huštěnovice
Babice
Spytihněv
Napajedla
Uh. Hradiště
Topolná
Kunovice
Kunovice
Uh. Hradiště
St. Město
St. Město
Huštěnovice
Babice
Babice
St. Město
Babice
St. Město
Babice
Halenkovice
Huštěnovice
Babice
Napajedla
Babice
Huštěnovice
Babice
Napajedla
Kudlovice
Uh. Hradiště
Babice
Spytihněv
Uh. Hradiště
Kudlovice
St. Město
Janovice
St. Město
Spytihněv
Babice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Babice
Babice
Jarošov
Napajedla
Babice
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Klub důchodců
Po prázdninách začal klub svou činnost besedou
s panem Vladislavem Juráněm. Na programu bylo
povídání o exotických zvířatech a nejen to, přinesl
i živý exemplář hada a také svlečenou hadí kůži. Ti
odvážnější si mohli na živého hada i sáhnout. Mnozí
byli jistě překvapeni, že není slizký, jak se o hadech
často tvrdí.
V září byl na programu ještě i výlet, tentokrát do
oblasti Beskyd. První zastávka byla ve vsetínské firmě Irisa, která se zabývá ruční výrobou vánočních
ozdob ze skla. Druhá zastávka byla v Rožnově pod
Radhoštěm ve firmě Unipar, která se zabývá ruční
výrobou svíček.
Závěr výletu patřil zastávce na Pustevnách. Někteří navštívili novou Stezku Valaška, ze které jsou
krásné výhledy na beskydskou krajinu, jiní jen poseděli nad kávou a užívali podzimního sluníčka.
V říjnu jsme se setkali s panem Josefem Holcmanem – soudcem, spisovatelem, folkloristou a slováckým patriotem.
Program klubu je naplánovaný do ledna příštího roku. Pak jeho činnost pravděpodobně skončí.
Po deseti letech činnosti chci ukončit práci vedoucí
klubu, ale nepodařilo se najít nikoho, kdo by tuto
práci byl ochotný vykonávat místo mě.
Marie Kročová
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„POLEM SPOLEM“ aneb Babický špacír a 100 let TJ Sokol Babice
TJ Sokol Babice v listopadu oslaví 100 let! Takové výročí se nedá jen tak přehlédnout. Proto jsem
hledala způsob oslavy, aby to tedy stálo za to. Myšlenku na závod jsem měla v hlavě už dlouhé roky.
Přiznávám, že zahájit oslavy 100let závodem mi přišlo nejprve velmi odvážné. Stačilo se ale o závodu
zmínit před paní starostkou a myšlenka dostala reálné obrysy.
Začali jsme oslovovat jednotlivé spolky, rodinné
příslušníky a kamarády. Z počátečních rozpačitých
pohledů se stávalo neuvěřitelné zapálení a vlna těšící se energie. Stále nad námi visel otazník: „Nebude pořadatelů více než závodníků?“ Nikdo nemohl
předpokládat, že trasa dlouhá 2,5km přitáhne přes
100 závodníků.
Připravit se, nezabit se, pozor, teď! Už ani nevím,
kolikrát jsem tyto slova v sobotu 14. 9. 2019 použila.
Při zahájení registrace se na mostě přes Baťův kanál
objevila vlna nových závodníků. Už při pouhém pohledu bylo vidět, kdo chce předvést nejlepší výkon,
kdo je zvědavý, kdo se jde zasmát a kdo se chystá na
procházku s rodinkou. Na registraci se plnila tabulka nejrůznějšími jmény, startovní čísla mizela pod
rukama a docházely nám spínací špendlíky (takovou účast si nikdo netroufl ani odhadnout). Naštěstí
nikomu nemizel úsměv na tváři, ani když jsme mu
lepili číslo na záda lepicí páskou nebo se dozvěděl,
že bude startovat až za hodinu.
Už při přípravě trasy a rozmísťování úkolů jsem
závodníkům záviděla. Kdo by nechtěl vyzkoušet
si nahazovat udicí s rybáři, střílet ze vzduchovky
s myslivci, točit medometem se včelaři za sladkou
odměnu, přišívat knoflík s klubem důchodců, uvá-

Podzim/2019

zat růžičku pod dohledem hodové chasy, potrápit
hlavu se slepou mapou s Kalinou, zapojit všechny
smysly při skládání obrázků se Sokolem, prověřit své
znalosti rostlin u zahrádkářů, vyřádit se na hravém
házení se SRPŠ.
Každý, kdo se závodu zúčastnil, si odnesl domů
památeční medaili. Pochutnal si na špekáčku a mohl
rozhýbat boky na tanečním parketu. Organizátoři se
mezitím pustili do počítání, aby se mohly vyhlásit
výsledky a rozdat další ceny – tentokrát už jen těm
nejlepším!
Jsem moc ráda, že se celý závod povedl. Díky
slunečnému počasí, obrovské podpoře obce, zapojení se místních spolků a skvělého předzávodního
zázemí v knihovně se podařila parádní akce, která
se opravdu nemohla jmenovat jinak než Polem spolem (Babický špacír). Ještě jednou všem moc děkuji
za zapojení a těším se na další spolupráci.
Pavla Procházková (náčelnice TJ Sokol Babice)

Babický zpravodaj
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Kalina - Od Velikonoc po Slavnosti vína
V jarním zpravodaji jsme
Vás informovali o velikonočním
vystoupení „Ej, šlahačka moja“,
které jsme uspořádali v babickém kulturním domě. Hned
na druhý den, tedy na Velikonoční pondělí, jsme nezaháleli
a v pronajatém osmimístném
mikrobusu podnikli téměř celodenní šlahačku děvčat. Následovalo hned několik vystoupení – 4. května v Lipově na

Soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku, 8. června
na Folklorním festivalu v Jankovicích a 6. července jsme vystoupili v sousední Spytihněvi
v rámci akce Svátek slaví Spytihněv. Během 11. května jsme se
velice rádi zúčastnili skvěle zorganizovaného Běhu pro Diakonii ve Starém Městě a přispěli
tak na dobrou věc. Nelze také
opomenout MFF ve Strážnici,

Běh pro diakonii

Přípravy na Mýtinkafest
Podzim/2019
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kde jsme ve vystoupení VUS
Ondráš se SĽUKem z hlediště
podporovali naši vedoucí a ondrášovskou tanečnici Marťu
Janečkovou. Již tradičně se zde
navíc v „celosvětové“ soutěži
o nejlepšího tanečníka verbuňku soutěžil loňský vítěz a náš
druhý vedoucí Tonda Žmola. Po
skvělém výkonu se opět umístil
na stupních vítězů – letos z toho
byla bronzová příčka a tímto mu
ještě jednou gratulujeme!
Během prázdnin jsme si
nechali vyrobit nová souborová trička. Vedle vystoupení ve
Spytihněvi nás pak čekaly tři
akce. První byla rázu „dovolenkového“ – od 19. do 21. července jsme se jako loni vydali na
vodácký zájezd na Vltavu, který
jsme si užili dosyta. Na přelomu července a srpna jsme pak
absolvovali taneční soustředění v nedalekém Hluku, kde nás
v horkých dnech čekalo hned
několik zkoušek – jednou dokonce s vedoucím taneční složky VUS Ondráš a tanečníkem
Hradišťanu Janem Kysučanem
a jednou s bývalou vedoucí Kaliny Mirkou Maňáskovou. Právě
zde probíhalo poslední dolaďování tanečních choreografií,
které jsme 17. srpna předvedli
na Mýtinkafestu. Zde jsme se
spolu s CM Tramín předvedli ve
známých choreografiích bílovských a dolněmčanských, stejně
tak jsme ale oprášili choreografii
tanců ze Zálesí a noví tanečníci
měli šanci představit se v nově
sestavených boršických. Bohatý program a celkově vydařený
večer skvěle doplnil „domácí“
sborek Kalinka a hosté z Lipova,
strana 23

tedy FS Lipovjan a HCM Marka
Potěšila. Během Mýtinkafestu
jsme rovněž formou sladkého
bufetu pořádali sbírku pro Kočičí depozitum Flíček v Nedakonicích, pro které se nám s Vaší pomocí podařilo vybrat rovných
5000 Kč. Děkujeme!
Posledním letošním tanečním vystoupením měla být
již tradiční účast v programu
pod Starou radnicí na Slavnostech vína. Po propršené
účasti v průvodu se však naše

vystoupení vzhledem k přetrvávajícímu nevlídnému počasí
zrušilo. Chuť jsme si spravili 14.
září, kdy jsme v Babicích spolu
s ostatními spolky přispěli během i soutěžním stanovištěm
k oslavám 100 let Sokola v Babicích. Vskutku nabitý půlrok
jsme zakončili 21. září. To jsme
před babickým kostelem ve
skromném počtu doplnili sborek Kalinky a za prosluněného
počasí „házeli do koláča“ po
svatebním obřadu bývalých

Vodácký zájezd

Spytinov

Mýtinka

Sokol

dlouholetých členů Kaliny Míši
Čevelové (teď již zpěvačky Kalinky a navíc Kraváčkové) a Petra Kraváčka, jimž ke sňatku srdečně gratulujeme!
S největší pravděpodobností nás už tento rok vystupovat neuvidíte – je však jisté,
že nás uvidíte v několika okolních chasách na hodových zábavách.
Těšíme se na Vás v příštím
roce a děkujeme za podporu!
Za FS Kalina Jiří Čevela

Slavnosti vína
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Aktivity SRPŠ
Školáci se vrátili do školních lavic a naše sdružení
SRPŠ se po prázdninách opět vrací ke své činnosti.
Ráda bych zavzpomínala a udělala malé shrnutí našich aktivit za loňský školní rok.
Mezi naši první činnost na začátku školního roku
patří obdarování prvňáčků. Děti od nás dostanou
sladkost, kterou si pak odnášejí jako upomínku na
svůj první školní den.
Jenom co přivítáme prvňáčky, tak už začneme
myslet na žáky deváté třídy a na přípravu Společenského plesu s polonézou. Na loňský
ples, který se konal
9. 2. 2019, mohou bývalí žáci a nynější žáci
prvních ročníků už
jen vzpomínat.
V měsíci březnu,
Den učitelů

přesně 28. března, kdy se slaví Den učitelů, ani my
na naše učitele nezapomínáme. Ráno před začátkem vyučování navštívíme učitelský sbor a každý
učitel na Základní škole v Babicích od nás dostane
malou jarní květinu, jako poděkování za jejich práci.
Než se nadáme, přichází konec školního roku
a tím i Den dětí, který jsme s dětmi všech věkových
kategorií oslavili v areálu sportovního hřiště v Babicích 25. května. Již tradičně byly připraveny soutěže,
skákací hrad, malování na obličej, projížďka na koni,
tombola, cukrová vata, drobné sladkosti i občerstvení. Velké překvapení pro všechny byl doprovodný program v podobě bublinové show, kterou dětem přijel až z Kroměříže předvést pan Pavel Roller.
Magický svět bublin a bublifuků zaujal velké i malé
diváky. Našlo se i pár odvážlivců z malého publika,
kteří se nechali uzavřít do velké bubliny. Ostatní děti
jim pak jen záviděly.
Hojná účast, spokojenost dětí
a úsměv na jejich tváři, byl pro nás organizátory největší odměnou.
Za SRPŠ
Miriam Koudelníčková

Ples SRPŠ

Den dětí
Podzim/2019

Prvňáčci

Den dětí
Babický zpravodaj
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Myslivci
Je tu konec léta a malými kroky se blíží podzim, se kterým se
mění i ráz krajiny kolem nás.
Z pole zmizely poslední klasy
a tažní ptáci se chystají na dlouhou cestu do svých zimovišť.
V tomto období je pro náš
spolek důležité zajistit na zimní
období dostatek krmiva pro zvěř,
kdy podle starého pořekadla platí: poslední klas z pole, první zrno
do“ zásypu“. Již nyní zavážíme do
krmných zařízení v naší honitbě
krmivo, kterým zlepšujeme potravní nabídku zejména drobné
zvěři (bažant, zajíc, koroptev), jelikož po žních přišla o větší část své
přirozené potravy. Nezapomínáme také na zvěř spárkatou, která je u nás zastoupena zejména
zvěří srnčí. Pro ni zajišťujeme granulované krmivo, které obsahuje
dostatek výživy, aby přežila zimní
období v dobré kondici.
Podzimem pro nás nezačíná
jenom čas přikrmování, ale začíná i období společných lovů.
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Od 1. září lovíme kachnu divokou, která je díky vodním plochám
v naší honitbě četně zastoupena.
V měsíci listopadu a prosinci nás
čekají také vycházky na bažanty.
Zajíce již několik let nelovíme díky
kolísavým stavům této kdysi hojně zastoupené zvěře naší honitby.
Náš spolek nezahálel ani v letním období. Zejména v suchých
měsících zajišťoval zvěři dostatek
vody v napáječkách. Bylo také
zakoupeno 60ks bažantí zvěře.
Postupně byla vypuštěna do různých částí naší honitby pro oživení
stávající populace bažantí zvěře.
Také nás těší, že v posledních
letech pozorujeme návrat koroptve polní do naší krajiny.
V letošním roce náš spolek ve
spolupráci s obcí Babice uspořádal v sobotu 20. 7. Myslivecký večer Na Mýtince. Díky příjemnému
počasí si na tuto akci našlo cestu
spoustu místních i přespolních
návštěvníků.
Naši členové se také zúčastnili
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akce ke vzniku 100 let od založení Sokola v Babicích „Polem
spolem“. Soutěžící si na našem stanovišti mohli prověřit
dobrou mušku. Ostatně i naši
členové každoročně absolvují
cvičné střelby na střelnici.
Již tradičně také pomáháme
knihovně s občerstvením Na Mýtince při lampionovém průvodu
v rámci Týdne knihoven.
Co nás v poslední době neméně trápí, je nárůst častých střetů
dopravních prostředků se zvěří, zejména se zajíci, zvěří srnčí
a v malé míře i se zvěří černou.
Na závěr tohoto článku bychom chtěli apelovat na majitele
svých čtyřnohých miláčků, aby je
při procházkách honitbou měli
pod svým dozorem a nedocházelo tak k pronásledování, a tím
i ke stresování zvěře. Tímto všem
děkujeme.
Myslivosti ZDAR!
Za MS Babice Tomáš Fusek
a Radek Lapčík ml.

Podzim/2019

Zahrádkáři v letošním roce
Po loňském roce, kdy se ovocné stromy prohýbaly pod množstvím plodů, je ten letošní chudobnější. To se odráží také v dalším zpracování ovoce,
kterého je opravdu poskrovnu. Přesto se babická
organizace Českého zahrádkářského svazu dobře
připravila na to, aby poskytla možnost využít služeb
při zpracování ovoce. A to nejen svým členům, ale
všem ostatním.
V pálenici prošel generální opravou odpeckovač a také byl opraven přepalovací kotel. Ještě se
plánuje vymalování prostor pálenice. Všechno bylo
také včas nachystáno na presování, sušení ovoce či
vaření povidel. Jen úrody je opravdu málo – zatím
nejvíce je využíváno lisování jablek.
Rovněž budova Krájanky byla opět vylepšena:
byly zakoupeny nové židle, budou renovovány
vnitřní dveře se zárubněmi, a vstupní schodiště vybrousila firma Kamenictví Gerhard z Halenkovic. Ve
dvoře vybudovala firma Martínek z Babic cestu ze
zámkové dlažby, dvůr byl uklizen a upraven, bylo
nataženo nové oplocení. Všechny uvedené změny
a vylepšení byly provedeny za finanční podpory
z obecního rozpočtu, za což obci děkujeme. Také
bychom chtěli poděkovat i paní Ivaně Káňové za
zánovní mrazničku, kterou nám darovala na Krájanku.
A zároveň připomínáme, že Krájanku je možné
si zapůjčit pro pořádání společenských i soukromých akcí. Jsme rádi, že se tak děje, tento rok se jich
tam uskutečnilo už opravdu hodně.
Naši členové se pravidelně zapojují také do dění
v obci. Ať už výpomocí nebo účastí. Letos to byla
ojedinělá babická akce, konaná při příležitosti 100.
výročí založení tělocvičné jednoty Sokol v Babicích
nazvaná „Polem spolem“, která proběhla za krásného počasí v sobotu 14. září. Na našem stanovišti
jsme připravili pro soutěžící otázky týkající se ovoce
a rostlin a měli jsme radost, že i mladší kategorie se
o přírodu zajímají a většinou děti odpovídaly správně. Tak třeba někteří z nich budou našimi pokračovateli – tedy dalšími babickými zahrádkáři.
Tradiční výstava ovoce a zeleniny, kterou každoročně pořádáme, proběhla 6. října. Tentokrát jsme
se navíc zaměřili na to, co všechno se dá vyrobit
z jablek – proběhla ochutnávka moštů i nejrůznějších buchet a koláčů z tohoto ovoce. Jako tradičně
přispěly svými dobrotami nejen členky zahrádkářů,
Podzim/2019
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ale i členky Klubu důchodců, za což jim patří velký dík. Své pevné místo mívají na podzimní výstavě rovněž práce dětí z mateřské a základní školy.
Vždycky bývají oživením a líbí se. Ne jinak tomu
bylo letos. Dětem a jejich učitelům děkujeme, že
mají dobrý přístup k přírodě a umí to i vyjádřit.
A co nás čeká do konce roku? Především to bude
adventní výstava s posezením u cimbálu, kterou
máme naplánovánu na neděli 1. prosince a na kterou vás srdečně zveme. Také připomínáme, že informace o naší činnosti můžete sledovat na internetových stránkách https://czs-babice.webnode.cz/
a nebo v naší vývěsní skříňce u nákupního střediska.
Na závěr něco o pranostikách, kterými se naši
předci hodně řídili (hlavně v souvislosti se zemědělstvím). Lidové pranostiky a přísloví jsou za mnoho

let vysledované souvislosti vývoje počasí v určitém
období roku. S jistotou můžeme dnes říct, že zdaleka ne všecky pranostiky se během budoucího
období vyplní stejně jako dlouhodobé předpovědi meteorologů. Porovnáváme-li dnešní vybavení
přístroji a vědecké zpracování informací o vývoji
počasí u nás i ve světě, tak jsou mnohdy pranostiky
velmi utrefené. Tak například jedna z říjnových říká:
„Když je říjen zelený, bude leden studený.“ V listopadu můžeme sledovat, jestli „Když v listopadu krtek ryje, budou na Vánoce létat komáři“ a v prosinci
si vzpomeňte, zda se vyplní “Po studeném prosinci
bývá úrodný rok“.
Přejeme vám všem pěkné podzimní dny a radost z výpěstků na zahrádkách a polích.
Babičtí zahrádkáři

Včelaři
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze, při které se
shromáždily vzorky zimní měli
pro vyšetření na mor včelího
plodu. Vyšetřena byla všechna
včelstva ZO za přispění obce Babice. Bylo objednáno 60 matek
pro obnovu padlých včelstev
z výzkumné stanice včelařské.
Matky byly rozděleny do obcí
podle počtu včelstev.
V Traplicích jsme zbudovali školící buňku s funkčními úly,
vysadili stromky a doplnili i staré
úly, aby bylo možno ukázat rozdíly v tom, jak se včelařilo dříve
a jak dnes. Buňku již navštívili žáci
z 5. třídy místní školy a někteří
hned projevili zájem o včelaření.
Každoročně pořádáme kurzy
pro začínající včelaře, ale nejen
pro ně. I zkušenější včelaři mohou sledovat nové informace
z problematiky včelařství. Mrzí
nás, že o tyto kurzy je bohužel
malý zájem.
Zúčastnili jsme se s ukázkou
včelařství Dětského dne v Traplicích a na školní akci v Jalubí. Také
jsme se podíleli na akci k 100 let
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výročí TJ Sokol Babice – Polem
spolem. Na našem stanovišti si
mohli soutěžící vyzkoušet práci
s medometem a mohli pak získat sladkou odměnu. Pro dospělé jsme měli připravenou ochutnávku medoviny.
V plánu na další období
máme zorganizování dvou odborných přednášek a také tematického zájezdu s návštěvou
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včelařského muzea v Chlebovicích u Frýdku-Místku.
Rádi bychom mezi sebou
uvítali další zájemce o včelaření,
protože tato zájmová činnost je
prospěšná celé přírodě. Pomáhejme včeličkám a včeličky se
nám všem odvděčí svou pílí.
Za výbor ZO ČSV Traplice
Josef Ančinec
a Antonín Malenovský

Podzim/2019

KULTURA A SPORT
Nohejbalový turnaj trojic
Letošní
nohejbalový
turnaj trojic proběhl v sobotu 22. 6. 2019 na tenisových kurtech. Z plánovaných deseti týmů turnaj
nakonec odehrálo devět
velmi vyrovnaných trojic. Tým loňských mistrů
z Míkovic přijel obhájit
titul, což se klukům nakonec nepovedlo. Konečně
můžeme říct, že pohár
zůstal „doma“, i když vítězná trojka s názvem „DPD“
byla sice složena z babických, ale dva z nich žijí už
nějakou dobu v Halenkovicích. Druhé místo patří
Podzim/2019
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místnímu celku „Dřeváci“ a se třetím místem se
museli nakonec spokojit „Zlý člověči“ z Míkovic. O náš turnaj je každým rokem větší zájem
ze stran přespolních týmů, což svědčí o stoupající úrovni jak po organizační stránce, tak
i herní. Děkujeme Sportovní komisi při OÚ Babice za finanční podporu a pěkné zázemí pro
pořádání našeho již tradičního turnaje.
Kristýna Mlčáková

Tenisový turnaj ve čtyřhře Bzince - Babice
V sobotu 29. 6. 2019 se uskutečnil v Novom
Meste nad Váhom tenisový turnaj ve čtyřhře
mezi obcemi Bzince pod Javorinou (SK) a Babice (CZ). Turnaje se zúčastnilo sedm dvojic,
z toho tři dvojice z Babic.

Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo

Hurtík, Valo (Bzince)
Říha K., Salvet (Babice)
Pjevič M., Štefka (Babice)

Tenisový turnaj Bzince-Babice

Tenisový turnaj Bzince-Babice

Burčákový tenisový turnaj
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Turnaj v plážovém volejbale
Turnaj v plážovém volejbale se uskutečnil
27. 7. 2019 na hřišti v Babicích za maximální
možné účasti. Letos jsme dali prostor i mladým
talentovaným volejbalistkám, které vnesly do
turnaje svěžest svojí vybroušenou technikou
a pohybem. Holky ve složení Katka Slavíková
a Bětka Bělohradová (obě hrají za TJ Slovácká
Slavia), si tak mohly zahrát proti dvojici složené
z jejich rodičů. Nejmladší hráčkou byla Denisa
Sedláková (12 let - hraje za volejbalový oddíl
Traplice, která vytvořila tým se svým otcem
Petrem, stejně jako Laura Lajzová (hraje za VK
Napajedla) a Tomáš Lajza. Většina zápasů byla

velmi vyrovnaná a za hlasité podpory fanoušků nikdo nechtěl ztratit set. Ve vyřazovacích
bojích nás začalo trápit počasí, ale turnaj jsme
úspěšně dohráli. Po loňském celodenním dešti nás pár přeháněk nemohlo rozhodit :) Tento
„generační“ ročník ukázal, jak může být fajn,
když se sportem baví celá rodina.
Pořadí:
1. místo: Edita Pjevič a Kamil Hanáček
2. místo: Kristýna Mlčáková a Marek Pjevič
3. místo: Kateřina Slavíková a Radim Bělohrad
Kristýna Mlčáková

Burčákový tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 21. 9. 2019 se na místních tenisových kurtech uskutečnil Burčákový tenisový
turnaj čtyřher, kterého se zúčastnilo dvanáct
dvojic včetně tří dvojic ze spřátelených slovenských Bzinců. Rozlosování provedl nestor sportovního dění v Babicích, pan Vojtěch Psotka.
Za krásného podzimního počasí bylo k vidění
spoustu zajímavých soubojů. Na třetím místě

se umístila dvojice Bohuš Huťka - Jarda Říha,
druhé místo obsadili Ing. Mirek Koukal a Olda
Belant, a vítězi se stala dvojice Michal Koukal Martin Uher.
Velké poděkování patří i místnímu vinaři
panu Kovaříkovi za skvělý burčák.
Oldřich Belant

Cyklovýlety
V letním období se pod záštitou Sportovní komise konaly dva cyklovýlety, a to 20.
7. s trasou Babice-Otrokovice-Tlumačov-Záhlinice-KroPodzim/2019

měříž-Kvasice-Napajedla-Babice s celkovou délkou trasy
zhruba 60km a pak v sobotu
21. 9. s trasou Babice-Ostrožská Nová Ves-Ostrožská
Babický zpravodaj

Lhota-Veselí n. Moravou-Ostrožská Nová Ves-Kostelany-Staré Město-Babice o délce
asi 65km. Obou akcí se i díky
krásnému počasí zúčastnilo
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kolem dvaceti jezdců, kteří výlet ukončili a zhodnotili
u malého občerstvení v areálu Muzea Na Mýtince. Sportovní komise by chtěla i touto
formou pozvat příznivce cyklistiky, aby se nebáli příště přidat a užít si projížďku po krásách našeho kraje s podobně
naladěnými spoluobčany.
Jaroslav Vranka

14. – 16. 6. 2019 Setkání Babic
Již XIX. setkání Babic proběhlo tentokrát v Babicích
v jižních Čechách, poblíž Netolic. Opět dorazili představitelé obcí Babice nejen z celé
naší republiky, ale i z Polska,
přesněji od Varšavy. Účastníci
přijali pozvání k prohlídce areálu zámku Kratochvíle, potom
navštívili poutní místo Lomec,
označované za duchovní srdce
jižních Čech. Odpoledne přijal
pozvání na setkání náměstek
hejtmana Jihočeského kraje,
aby účastníky seznámil se zajímavostmi tohoto regionu. Sám
je starostou menší obce, takže
sdělil přítomným své zkušenosti i z této činnosti. Navečer
pak zástupci obcí zhodnotili
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postupně uplynulý rok ve své
obci a podělili se o cenné zkušenosti při spravování obce.
Starosta pořádající obce převzal z rukou loňského organizátora putovní pohár Babic,
který příští rok zaveze zase do
polských Babic. Tam by mělo
být jubilejní, XX. setkání. Závěr
programu zpestřil svým tanečním vystoupením soubor místních žen.

Přívesnické tábory 2019
S letními prázdninami přišel opět čas i na tradiční babický přívesnický tábor. Letošní ročník se
ale přece jen od minulých let lišil, protože přívesnické tábory se uskutečnily hned čtyři a každý úplně jiný.
Od 22. do 26. července se konal tradiční tábor letos s tématem Šifra mistra Walta D. 26 dětí
s vedoucími Pájou, Mirkou, Peťou a Nikčou celý
týden soutěžilo o kartičky pohádkových postaviček, každý ze tří týmů se snažil získat co nejvíc
krásných postaviček - bludišťáků, které přinášely tajemné šifrované vzkazy. Kromě spousty her
a soutěží jsme se vydali také na dva výlety. Ve
Zbrašovských aragonitových jeskyních jsme kupodivu nezmrzli, protože jde o nejteplejší jeskyně
u nás a podívali jsme se také k Hranické propasti,
která je nejhlubší zatopenou propastí světa. Druhý výlet nás zavedl do zrcadlového bludiště v KroPodzim/2019

měříži. V Podzámecké zahradě jsme si zahráli hru,
která připomínala architekta této zahrady. Ve čtvrtek nechybělo tradiční stanování, kterého se letos
účastnili téměř všichni táborníci. Poslední den byl
ve znamení luštění šifer a sbírání indicií k pokladu,
který jsme nakonec úspěšně našli a spokojeně,
plni zážitků jsme se mohli vydat k rodičům.
Jako druhý v pořadí se od 5. do 9. srpna konal
tábor zaměřený na zpěv, divadlo a tanec pod příznačným názvem „V záři reflektorů“. Celkem se jej
zúčastnilo 24 dětí, kterým se věnovaly tři vedoucí - dvě Evy a jedna Peťka. Jak už sám název napovídá, celý týden se nesl v rytmu hudby. Děti si
zkusily rozmanité aktivity z odvětví zpěvu, divadla
i tance. Ale samozřejmě nechyběly ani sportovní
úkoly a soutěže, při kterých si děti užily spoustu
legrace. Během týdne jsme podnikli 2 výlety po
okolí. V úterý jsme všichni netrpělivě čekali na vlá-
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ček Steelinka, který nás odvezl až
před brány Kovosteelu, kde jsme
navštívili provoz firmy Kovozoo,
výstavu veteránů, letadlo, bludiště a průlezky z pneumatik a maják
Šrotík s lodí Naděje. Zpět do Babic
nás opět odvezla Steelinka. Děti
byly velmi nadšené, především,
když pan řidič pustil propagační
písničku na plné pecky. Ve čtvrtek
jsme si naopak dali trochu do těla
a jen tak pěšky zamířili do nedaleké
Spytihněvi, kde nás čekalo sportovní odpoledne na minigolfu. Na závěr nechyběla zmrzlina, která nám
napumpovala další energii do žil,
a tak jsme se ve zdraví vrátili opět
vlastní dopravou až do Babic na
Mýtinku. Po celý týden jsme mezi
hrami i při výletech pilovali taneční
kroky, zlata v hrdle a herecké umění, abychom na páteční zakončení
tábora připravili pro rodiče a další
příbuzné závěrečnou galashow.
Tato galashow naprosto předčila
naše očekávání - podařilo se nám
připravit program trvající skoro hodinu, přišlo nás podpořit řada diváků, kteří se dokonce do programu
také zapojili při hře pantomima.
Do třetice se tábora dočkaly
i předškolní děti, a na ,,Cestu kolem
světa" se vydaly v týdnu od 12. do
16. 8. Jejich útočištěm se tentokrát stala zahrada mateřské školy,
odkud také celá skupina 15 dětí
a dvou vedoucích vyrážela i na výlety - tentokrát do ZOO v Hodoníně
a hřebčína v Tlumačově. Zážitkem
pro děti bylo nejen setkání se zvířátky, ale i cesta vlakem. Kromě výletů
bylo na programu opět mnoho her
a soutěží, při kterých děti poznávaly
různé kouty světa, například lovily
pohlednice zvířátek. A také nechybělo tancování a výtvarné činnosti,
při kterých si děti dotvářely svého
domorodce. Na své cestě kolem
světa sbírali malí táborníci celý týden vzácné kameny, které se staly
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jejich trofejí a památkou na první tábor.
Čtyřlístek táborů doplnil přírodovědný tábor
v týdnu od 19. do 23. 8. Cílem tohoto tábora bylo
formou her a soutěží poukázat na širokou rozmanitost naší přírody a krajiny. 14 táborníků se dvěma
vedoucími Martinem a Pájou se tentokrát vydali na
celkem tři celodenní výlety, na kterých sbírali nejenom zážitky, ale i nové znalosti. Hned první den
byl na programu celodenní výlet do lokality Pouzdřanská step a seznámení se se základy metod, které
přírodovědci používají při zkoumání v terénu. Děti
si vyzkoušely botanický průzkum pomocí botanických lup nebo zoologický průzkum, kdy se pomocí
smýkací sítě učily lovit bezobratlé organismy a poznávat stromy a keře teplomilné doubravy. Druhý celodenní výlet byl zaměřený na ornitologický
průzkum vodního ptactva s využitím dalekohledů
a stavbu domečků pro veverky a ježky. Ve středu
táborníci zpracovávali biologický materiál získaný
v předchozích dnech, učili se základům mikrosko-

pování a práci s přírodovědnou literaturou. Další
botanická exkurze ve čtvrtek směřovala na vrchol
Děvín u Břeclavi a úkolem bylo pozorovat květenu
oblasti s využitím botanických lup a pomocí literatury poznávat květenu a ptactvo. Poslední den byl
program věnován metodám hydrobiologického
průzkumu – odběr materiálu, mikroskopování (mikroorganismy – rozsivky, řasy); příprava a mikroskopování rostlinných vzorků. Účastníci si tak z tohoto
tábora odnesli domů nejenom plno zážitků, ale
také nové znalosti a svůj táborový deník.
Rozmanitou nabídku táborů, kterou jsme mohli letos uskutečnit díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu ,,Dětský
klub a přívesnické tábory" ocenili nejen děti, ale
i jejich rodiče. Takže závěrem ještě chceme poděkovat obci Babice za podporu naší tábornické činnosti a už nezbývá než se těšit na další rok.
Za všechny vedoucí
Miroslava Maňásková

Splněný sen
Vloni jsme v letním čísle zpravodaje psali
o Stanislavovi Kőrberovi a jeho běhání ultramaratonů. V závěru článku Staňa řekl, že jeho vysněnou metou je pokoření ultramaratonu v délce
207 kilometrů. A my mu s radostí gratulujeme,
protože letos tyto kilometry pokořil a při závodě, který se běžel v Malých Karpatech 16. srpna,
zaběhl dokonce 217 kilometrů. Zdolal ho za 56

hodin a 38 minut a nastoupalo se 7750 metrů. Na
start závodu se postavilo padesát závodníků, ale
do konce doběhlo jen třicet. „Pro mě bylo nejhorších posledních pět kilometrů, to jsem fakt sahal
na dno svých sil,“ vzpomíná Staňa a dodává, že jej
to neodradilo a už se těší na letošní zimní závod
– 130 kilometrů v Krušnohoří, kterého by se chtěl
zúčastnit. Tak přejeme úspěch i tam.

31. 8. 2019 Den obce Bzince pod Javorinou
Zástupci naší obce v čele s paní
starostkou zavítali na Slovensko,
aby se zúčastnili Dne obce Bzince
pod Javorinou. Pozvání přijali od
starosty Bzinců, Ing. Dušana Málika, který spolu s Mgr. Martinou
Horňákovou při této příležitosti
podepsal dohodu o vzájemné
spolupráci mezi oběma obcemi.
Součástí programu byla vystoupení folklorních skupin, takže si
účastníci akce jistě odnesli zajímavý kulturní zážitek.
Podzim/2019
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH ŘÍJEN - PROSINEC 2019
19. - 20. 10.
10. 11.
16. 11.
30. 11.
1. 12.
7. 12.
7. 12.
14. 12.

Slovácké hody s právem
Vernisáž výstavy „100 let TJ Sokol Babice“
Turnaj ve stolním tenise
Den pro dětskou knihu s divadelním představením a dílničkami
Adventní výstava na Krájance
Mikulášská nadílka
Zájezd Vánoční Bratislava
Výstava poštovních holubů

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

Dědek Babický
Nedávno sem si uvědomíl,
jak důležité sů v našem životě slova. Lebo spíš to, jak ich
používáme. Palunduju si po
dědině, užívám eště hřejivých
paprsků slůnka letošního
podzimku a hledím, co sa kde
děje. Děcka sa trůsíja ze školy.
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Pokřikujů po sobě – ledasco
sa nezmňénilo od mojich
školních let – šak aj za nás sa
pokřikovalo, že Matůš miluje
Božku a postižený chudák sa
chabo bráníl, že sů enom kamarádi. Chumel děcek zabírá
celů šířku silnice a řešíja tůto
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základní životní otázku. Jako
starší a zodpovědný chcu
zakročit a poučit, že silnica
néni nejvhodnější místo k takovým debatám a první co
moja huba vyřkne je: „Děcka,
stójíte na silnici.“ Dostává se
ně lakonickej odpovědi: „My
Podzim/2019

víme.“ Mosím sa tomu po chuti zasmít. A nakonec aj obdivovat tů pohotovů odpověď.
V tento momet si uvědomuju,
jak důležité je volit a skládat

slova. Aj to, že člověk sa má
furt co učit.
Takže aspoň takto dodatečno vzkazuju tej našej drobotině: „Děcka (ale aj mnozí vy,

dospělí), nestojte a nechoďte
po silnici, dyž máte vedle sebe
krásný nový chodník.“
Krásný a bezpečný podzim
přeje dědek babický.

Z FARNOSTI
Cyril a Metoděj stodvacetiletí
V katolických kostelích bývá zvykem, že jejich
patron je v nich na čestném místě znázorněn často obrazem, sochou a poslední dobou třeba pouze nějakým symbolem. Náš kostel již 120 let zdobí
sousoší svatých Cyrila a Metoděje, jehož autorství
je připisováno panu Františku Laholovi, rodákovi z Babic. Polychromované sousoší s množstvím
drobných zlacených detailů znázorňuje oba bratry jako biskupy s mitrou – takto byli v minulosti
běžně znázorňováni. Svatý Metoděj drží v pravé
ruce latinský překlad Bible – Vulgátu, což je drobná nepřesnost, protože přinesli Písmo svaté ve
staroslověnštině, v levé ruce třímá misijní kříž a na
krku má zavěšenou arcibiskupskou insignii – pallium. Svatý Cyril stojí vedle svého bratra, v levé ruce
drží svitek buď s Proglasem (předmluvou k překladu evangelií) nebo s hlaholicí, pravou ruku má
na znamení podpory a spolupráce položenou na
rameno svého staršího bratra. Výraz jejich tváře
zračí moudrost, zbožnost a zkušenost.
Kdo to vlastně byl František Lahola? Narodil se
6. března 1872 v Babicích v čísle 63 na Křivé straně
rodičům Štěpánovi Laholovi a Anně Laholové roz.
Vlachynské pocházející ze Starého Města. František byl nejstarší ze tří sourozenců. Kameníkem se
vyučil v Uherském Hradišti. Jeho manželkou se
stala Anna Laholová roz. Žejglitrová. Od roku 1902
působil v Banské Bystrici, následně od roku 1904
v Liptovském Mikuláši. Zde zemřel 13. června
1925. Jako kameník vytvářel náhrobky například
pro Slovenský národný cintorín v Martině. Z jeho
sochařské práce jsou připomínány jeho busty
slovenských národních buditelů, například busta
dramatika a spisovatele Pavla Országha Hviezdoslava (dnes v SNM Martin). Avšak většina z jeho
díla je dnes již nezvěstná.
Příběh soch svatých Cyrila a Metoděje úzce
Podzim/2019

souvisí se vznikem kostela a dozvídáme se jej ze
zápisů jednání Spolku pro stavbu kaple v Babicích. Již na počátku stavby bylo rozhodnuto, že
patrona bude symbolizovat socha, která je: „trvalá a nezrušitelná,“ namísto obvyklejšího obrazu.
Krátce před položením základního kamene, které proběhlo 18. srpna roku 1898, členové spolku
definitivně zvolili zasvěcení kaple slovanským
věrozvěstům Cyrilu a Metoději. Na přelomu let
1898 a 1899 se pomalu začíná jednat i o vnitřním
vybavení, pan František Lahola slibuje, že zhotoví sousoší svatých Cyrila a Metoděje. Později navrhuje i celý oltář, avšak ač se zprvu zdá, že celá
práce bude zadána jemu, je, snad pro jeho mládí
nebo nedostatek zkušeností, v září 1898 nakonec
návrh a výroba oltáře zadána firmě pana Zellera
z Olomouce a pan Lahola pracuje pod dohledem
této firmy pouze na sousoší Cyrila a Metoděje. Při
jeho tvorbě se patrně inspiroval nějakým starším
obrazem. Kostel byl vysvěcen 16. září 1900 a oltářní sochy od pana Laholy jej zdobí dodnes. V roce
1963 byly restaurovány a původní oltář byl v roce
1982 nahrazen novým moderním.
Vojtěch Batůšek

Původní oltář se sochami

Babický zpravodaj

Sochy svatých Cyrila
a Metoděje dnes
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S dětmi na svatý Hostýn
Ve dnech 17. – 21. srpna 2019 proběhl putovní tábor mládeže z farností Babice a Huštěnovice. Putovali jsme celých 59 km od babického
kostela svatých Cyrila a Metoděje k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně. Téma tábora
Po stopách věrozvěstů nás provázelo podél řeky

Moravy a poté i přes rušné město Zlín. Poslední
dny putování se nám zpříjemnily, jakmile jsme se
dostali do malebné přírody Hostýnských vrchů.
Cestou jsme utužili přátelství mezi sebou a také
jsme prověřili vytrvalost svých nohou.
Julie Tomáštíková

Model kostela
Během Dne farnosti měli návštěvníci možnost
zhlédnout model babického kostela postavený
z kostek stavebnice LEGO. Jeho autorem je student Vojtěch Batůšek, kterého jsme se zeptali,
jak stavba vznikla. „Původně jsem neměl v plánu
model hned stavět. Jen jsem jej skládal v počítačovém programu, ale nakonec jsem se do sestavování pustil.“ Dozvěděli jsme se, že nejobtížstrana 38

nější bylo pro něj sjednotit všechny rozměry tak,
aby si odpovídaly poměrově.
Jak se mu to povedlo, mohli posoudit ti, kteří
již model zhlédli. Ostatní se mohou těšit na příští
rok, kdy si farnost připomene 120 let od posvěcení kaple. Do té doby Vojtěch plánuje dokončit
celý interiér a kostel již úplně kompletní opět vystavit na Dni farnosti.
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Den farnosti
Již po několikáté se v Babicích konal Den farnosti, letos v neděli 1. září. Začal ve 14 hodin požehnáním pro obě obce naší farnosti. V kostele
pak proběhl také koncert smyčcového kvarteta
Mamma mia z Březolup. Jejich vystoupení se setkalo s velmi nadšeným přijetím u posluchačů,
kteří si vyžádali několik přídavků. Setkání poté
pokračovalo na farní zahradě. Zde k příjemné
atmosféře přispěla hudbou a zpěvem cimbálová

muzika z Otrokovic. Starší si našli příležitost k popovídání a pro děti byly připraveny hry, opékání i skákací hrad. Krásné počasí posledního dne
prázdnin zdůraznilo pokoj nedělního odpoledne, k němuž setkání beze spěchu, pozorný rozhovor i svoboda od všedních povinností neodmyslitelně patří. Srdečný dík patří všem, kdo se
na přípravě Dne farnosti podíleli, i těm, kdo letošní pozvání přijali.

Hodové zamyšlení
Hody, které se od sklonku
léta do pozdního podzimu
slaví snad po celém Slovácku, se ve většině jiných národopisných oblastí nazývají
posvícení. Sám tento název
naznačuje, co obvykle stojí
na počátku oslav: výročí posvěcení místního kostela. Pro

nejednotnost slavení v jednotlivých obcích, která narušovala práci, stanovil v roce
1786 Josef II. slavení hodů na
neděli po sv. Havlu (16. října)
a tento termín tzv. císařských
hodů přijaly obvykle i obce,
v nichž započala hodová tradice později, mezi nimi po-

čátkem 20. století i Babice.
Pohled na hodový průvod
kráčející kolem kostela může
připomenout dvojí: že náš život je – krok za krokem – cestou za krásnými cíli, ale mohl
by zůstat plochý, kdyby se oči
našeho srdce přestaly dívat,
kam směřuje věž.

Jubileum významného rodáka
Krátce před polovinou října
se dožívá 55 let babický rodák
P. Mgr. Milan Ryšánek. Od roku
2003 slouží jako farář v Konici
na Prostějovsku, současně je
i děkanem tamějšího děkanátu, a tedy členem širšího vedení Arcidiecéze olomoucké.
P. Milan Ryšánek v roce
1986 zahájil studium na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích, studia
Podzim/2019

i duchovní formaci však završil
již v Olomouci. Po kněžském
svěcení slavil svou primiční
mši na prostranství u babického kostela 15. září 1991. Jako
duchovní pak sloužil postupně
v Místku a v Boršicích u Buchlovic, odkud byl přeložen do
Konice. Své rodiště navštěvuje
kvůli značnému vytížení spíše
příležitostně. Na jeho kněžských působištích jej věrně
Babický zpravodaj

doprovází jeho maminka, paní
Jiřina Ryšánková.
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BABIČTÍ (42)
V této rubrice jste mohli v průběhu let číst rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi z řad babických občanů.
Daly by se určitě počítat na desítky. Za jejich vznikem stojí paní Marie Dostálková, dlouholetá členka redakční rady, kronikářka obce, bývalá členka zastupitelstva a donedávna také vedoucí pečovatelské služby.
Dnešní rubriku tedy věnujeme jí, protože bychom chtěli mimo jiné také poodhalit čtenářům, kolik práce se
za přípravou a uskutečněním rozhovorů skrývá.
BZ: Dokážeš spočítat, kolik rozhovorů jsi po
dobu svého působení v redakční radě sepsala?
Bylo jich na desítky, jak píšeš v úvodu, ale přesný počet nevím. Nepočítala jsem je. A myslím, že na
množství ani nezáleží.
BZ: Jistě byly všechny zajímavé a inspirativní,
protože takoví byli sami lidé. Vzpomeneš si přesto
na některý, který byl pro Tebe něčím zvlášť výjimečný?
Zajímaví a inspirativní – to je přesně napsáno.
Jednou jsem se totiž setkala s názorem čtenáře, který řekl: „Proč píšete o nějakém malém děcku, vždyť to
není žádná osobnost, o které by se mělo psát.“ Já jsem
naopak přesvědčená, že každý člověk si zaslouží povšimnutí a o každém se dá napsat. Proč tedy neukázat,
že ten či onen má zajímavého koníčka nebo udělal
něco pěkného pro druhé. Mnohdy jsou čtenáři překvapeni, že třeba jejich soused dosáhl úspěchu v některém oboru a oni to vůbec nevěděli. A co mě hodně
potěší, je, že jsou pak hrdí, že je to někdo z Babic. Takže
pro mě je výjimečný každý.
BZ: Jak jsi hledala náměty pro tuto rubriku?
S náměty pro rubriku Babičtí je to různé. Občas se
ke mně dostanou velmi zvláštní a klikatou cestou, někdy za mnou přijdou kamarádi dotyčného, že by se
o něm mohlo napsat. Jinak za roky, co v Babicích žiji,
což je téměř čtyřicet let, znám většinu obyvatel a tak si
řeknu, že o tom či tom by se mohlo napsat.
BZ: Pomohla Ti třeba práce kronikářky? Kolik
let už vlastně jsi kronikářkou? A jak ses k této činnosti dostala?
I při sepisování kroniky se
najdou cesty k zajímavým lidem. Takže ano, práce na kronice mně pomáhá. A jak jsem
se k psaní kroniky Obce Babice
dostala? Vlastně bych měla
upřesnit: dostali. Protože zápisy
do kroniky byly nejdříve společným dílem s mým mužem,

strana 40

který má pěkné písmo na rozdíl ode mne. V roce 1989
za námi přišel učitel babické základní školy Jiří Salajka,
který kroniku vedl před námi, zda bychom psaní nechtěli převzít, protože on se s rodinou stěhoval z Babic.
Prvním rokem, který jsme zapisovali, byl rok 1990 a od
té doby pomáhám s kronikou stále. Jen posledních
několik let ji ručně přepisuje Jitka Kuncová a krásnými
kresbami doplňuješ Ty, naše babická knihovnice. Za
tuto práci vám moc děkuji, protože ji obě děláte s láskou a je to vidět.
BZ: Děkuji za milá slova. A co všechno obnáší
uskutečnění takového rozhovoru? Mluví o sobě
lidé rádi nebo je potřeba najít si k nim „cestičku“?
Než se s někým domluvím na osobní schůzce, při
které rozhovor vzniká, snažím se na ni připravit a napíši si otázky. Když vím, že si budeme povídat o oboru
nebo činnosti, o které jsem do té doby neslyšela, pak
mně pomáhá internet. Tam najdu, co třeba obnáší takový letní biatlon, o kterém jsem mluvila se sourozenci Železníkovými, nebo kde se nachází výcviková základna Camp Bullis (rozhovor s Ing. Pavlem Hutákem)
nebo jaký sport si mám představit pod sjezdem horských kol (Tomáš Škarka).
A pokud se týká najití „cestičky“ k člověku, o němž
píšeme? Je pro mě příjemným překvapením, jak lidé
dokáží s vášní a zápalem mluvit o tom, co je baví.
Myslím, že to není tak, že mluví rádi o sobě, ale mluví
rádi o své zálibě a tím ji chtějí přiblížit ostatním.
Jen jedenkrát se mně nepodařilo přemluvit jednoho člověka k rozhovoru. Asi to byla jeho přílišná plachost. To mě mrzelo,
protože
rozhovor
mohl být velice zajímavý, tak jako jeho
záliby.
BZ: A co Ty?
Přinesly uskutečněné rozhovory něco
i Tobě osobně?
Obohatily Tě nějak?
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Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale mě obohacuje
setkání s každým člověkem a nemusí to být pouze setkání za účelem rozhovoru pro Babický zpravodaj.
BZ: Naši čtenáři jistě vědí, že jsi mnoho let
pracovala jako vedoucí pečovatelské služby. Při
této práci jsi jistě poznala mnoho lidských osudů.
Čerpala jsi i tady inspiraci a našla zajímavé osobnosti?
Práce v pečovatelské službě znamená většinou setkávání se se staršími lidmi. Mnohdy generaci, která
zažila druhou světovou válku a řadu velkých zvratů
v historii naší země. To jsou pak osudy, ze kterých by se
dalo napsat několik knih. Vznikly i některé rozhovory
pro Babický zpravodaj. Stáří je inspirativní a okolí by
k němu mělo přistupovat s velkou úctou. A tady bych
ráda připomněla děvčata z babické pečovatelské služby, které to umí a patří jim poděkování.
BZ: V současné době si užíváš zasloužený důchod. Máš nyní více času na nějaké koníčky, které
jsi třeba dříve kvůli pracovní vytíženosti odsouvala a nechávala si je do penze?
Na prvním místě jsou to naše vnoučata, se kterými
rádi trávíme čas a při nichž člověk znovu objevuje dětskou bezelstnost, dychtění po všem novém a utváření
osobnosti. A jsem ráda, že se také začala zapojovat do
našeho velkého koníčka, kterým je značení turistických tras. Letos je, společně s mojí kamarádkou Jitkou
Kuncovou, děláme již dvanáctou sezónu. Dostaly jsme
se k němu docela kuriózně a myslím, že mohu za obě
napsat, že je to záliba, která nás nesmírně těší. Při ní
jsem úplně pochopila, co je to mít „čistou hlavu.“ Když
jste v přírodě a třeba v lesích kolem Buchlova, člověk
se najednou přepne jen na to souznění s krásou kolem. A starosti zůstávají někde daleko. Turistickým
značkařem se stal také můj manžel, který se k nám poslední roky přidává.

BZ: Dlouhá léta pracuješ také v redakční radě
BZ. Jak ses k této práci dostala?
Do redakční rady jsem vstoupila asi v roce 1998.
V době svého starostování psával Babický zpravodaj
pan starosta Milan Vyskočil. Po jeho odchodu z funkce byla utvořena rada zpravodaje. Mezi jejími prvními
členy byli: Marta Černušková, Ivana Vybíralová, Lenka
Maňásková, Jaroslav Foltýnek a já. Během let se rada
obměňovala a v současné podobě pracuje od roku
2016.
BZ: Ještě se vrátím k Tvé práci kronikářky. Loni
jsi byla spoluautorkou besed na téma Regionální
historie v rámci akce Týden knihoven pro děti
v naší knihovně. Donesla jsi i obecní kroniku a pro
mne bylo docela překvapením, jak děti bedlivě
poslouchaly a jak je kronika i historie obce zaujala. Myslíš, že má smysl vést je k poznávání historie
místa, kde žijí?
Podle mne má velký smysl vést děti k poznávání
historie míst, ve kterých žijí a také uvědomování si,
že tady nežijí sami. Že jsou kolem nich sousedi a další
spoluobčané a bylo by ideální, kdyby místo, v němž
bydlí, braly opravdu jako svou rodnou obec, na kterou
jsou hrdé. Jsem moc ráda, že máme v Babicích paní
Františku Němcovou, která napsala již několik knih týkajících se historie obce a jejich obyvatel, a na jejíž další
dílo se můžeme těšit příští rok. Moc jí děkuji, že si materiály, které shromažďuje od svého mládí, nenechala pro sebe. Zároveň se těším, že bude jednou z těch,
která se s námi podělí o zkušenosti z psaní publikací
a budeme o ní číst v některém z dalších pokračování
rubriky Babického zpravodaje pod názvem Babičtí.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a elánu
do další práce.
Ivana Bičanová

VZPOMÍÍNKY
VZPOMÍNKY
Kdo z nás by nějaké neměl. Radostné, smutné, veselé i k zamyšlení. Provázejí nás po celý život. A čím jsme starší,
tím máme jejich zásobu bohatější. Nahlédněme do jedné z nich. A příště – příště si třeba přečteme tu vaši…

Žleby
Bylo nádherné sobotní červencové odpoledne.
Třebaže v předpovědi počasí stálo, že dnes bude
chladný den, sluníčko na obloze se s tím nejspíš odmítalo smířit a prosadilo si svou horkou letní vůli.
Byla jsem na cestě za našima na hřbitov, zapálila tam
Podzim/2019

nové svíčky a vyměnila kytičku ve váze. Sluníčko začalo žhnout tak silně, až jsem začala litovat, že nemám s sebou nějakou vodu k pití. I přes to jsem se
chtěla trošku projít a vydala se po silnici vedoucí na
Kudlovice. Větřík roztančil zlaté pole s obilím po stra-
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nách natolik, že začalo šumět romantickou melodii.
Cvrčci se mu hned snažili konkurovat několikanásobně hlasitější, sborovou sonátou, až jsem přivřela
oči a stala se součástí tohoto nádherně omamného
koncertu přírody. Zastavila jsem se u starého kříže
na Dílové cestě po levé straně cesty. Prosvítaly přes
něj sluneční paprsky, které až oslepovaly a díky nim
kříž vypadal, jako by trojrozměrně vystupoval ze
svaté slunečné brány, jež ho orámovala. Šla jsem dál
a rozhodla se, že odbočím ke Žlebům.
Žleby. Ve vzpomínkách na dětství mě Žleby vůbec nelákaly, přímo mě děsily. Znamenaly pro mě
odlehlé a temné místo daleko za vesnicí. Pokud by
bylo třeba někudy vést táborovou tajemnou stezku
odvahy v našem okolí, takovým místem by pro mě
byly Žleby. Sama bych tam dobrovolně nikdy nešla, ani za světla, natož tak potmě. Dětská fantazie
vytvářela nejděsivější představy o zločincích, kteří
se ve sklepech mohou ukrývat, přepadávat a strašit
lidi. Toto místo jsem pak téměř vytěsnila z paměti
a v pozdějších letech mě už nenapadlo, abych se
tam šla podívat.
Teď jsou pro mě však Žleby, díky mojí kamarádce Jitce, se kterou jsem si tam zašla jednou na procházku, jedním z nejkrásnějších míst v našem okolí.
Také proto jsem dnešní sobotu odbočila ke sklepům. Zarostlé, některé z části rozpadlé, staré sklepy
najednou pro mě měly úžasnou atmosféru a kouzlo. Strašák z dětství byl náhle pryč a já prolézala kolem sklepů zarostlých leckde velmi hustým křovím
a větvemi a hledala, kudy bych se dostala malinko
blíž a zahlédla něco z doby dávno minulé. Jeden ze
sklepů má vedle sebe dřevěnou, jednoduchou závoru z větví a kmínků a pár starých schůdků nahoru,
tak jsem se po nich dostala o kousek výš a alespoň
nahlédla nahoru nad sklep, porostlý trávou se stromy. U dalšího sklepa byly v přední části popadané
cihly za vchodovým obloukem, k tomu jsem se raději vůbec nepřibližovala. Vedle jiného sklepa se spojily dva kmeny stromů a nakloněním k sobě vytvořily
„bránu“.
Dlouho jsem si prohlížela zarostlé okolí těchto
sklepů. Pak jsem pokračovala dál a došla až ke dřevěnému odpočivadlu. Nikdo tam nebyl, tak jsem si
sedla a do bloku začala zapisovat toto své povídání.
Bylo 13. července 15.25 hodin a sluníčko pálilo pořád stejně, já už ale byla při psaní krytá stříškou odpočívadla. Jen větřík, který pofukoval, mi neúnavně
obracel stránky v bloku, které jsem si sice přidržovala, přesto nade mnou několikrát vyhrál a já musela
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listovat, abych našla, kde mám rozepsanou stránku.
Několikrát mě, zabranou do myšlenek, vylekal bažant, který se ale podle mého lekl víc než já, protože
se objevil z pravé strany, kde skrz keře postavu sedící na odpočivadle nemohl dopředu zahlédnout.
Při psaní jsem měla svůj už druhý dnešní hudební
doprovod, když mi zpívali ptáci, jako bych si je právě na tento čas objednala. Nevýhodou naopak bylo,
že jsem často musela odhánět vosy, přestože jsem
s sebou neměla žádné jídlo. Zabrala jsem se tak do
psaní, že jsem auto, které jelo nahoru do kopce přes
Žleby, zaregistrovala, až když jelo kolem mě.
Když jsem pak procházela přes Žleby nahoru kolem zahrad a vinic a otočila se zpět, abych si prohlédla Babice z výšky, okamžitě jsem si vybavila tu nádheru právě takových pohledů na vesnici, které do
svých obrazů tak překrásně vymaloval pan František
Němec, jehož výstava obrazů byla pro mě „srdeční
záležitostí“. A jistě nejen pro mě.
Když jsem poté pomalu scházela zpět k odpočívadlu, přivítaly mě dvě lípy, jako dva strážci po bocích svatého Josefka, sochy stojící opodál. Miluju
lípy a jsem nadšená z každé zasazené dřeviny. Lípa,
náš národní strom, taková poezie sama o sobě, avšak
nezaznamenaná na listy papíru, ale vepsaná do každého z mnoha lístků v koruně.
„Na světě je přece krásně.“ Těmito slovy vyzpíval
podstatu žití úžasný herec Ladislav Pešek v pohádce Obušku, z pytle ven. I přes bolest a starosti, přes
špatné a těžké dny, které zná každý z nás, přece je
to pravda. A tak děkujme za každý den a snažme se
zastavit a prožít naplno každou chvíli, třeba
i obyčejnou procházkou po krásném místě.
Jitka
Machálková
Staré sklepy

Svatý Josef
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STALO SE
20. 7. 2019 Myslivecký večer
V areálu Muzea Na Mýtince pořádali v sobotu
myslivci pod záštitou obce Myslivecký večer. Dobrého jídla i pití byl dostatek, k tanci i poslechu hrál
Madison a na závěr si mnozí účastníci ještě mohli
odnést výhry z bohaté tomboly.

17. 8. 2019 Mýtinkafest
V sobotu navečer patřil areál Muzea Na Mýtince folklórnímu Mýtinkafestu. Pořádající FS Kalina
vystoupil s již tradičním hudebním doprovodem
CM Tramín z Buchlovic. Hosty letošního ročníku byli
dívčí pěvecký sborek Kalinka a FS Lipovjan z horňáckého Lipova s doprovodem CM Marka Potěšila.
Téměř dvouhodinový program jistě potěšil milovníky folklóru, kteří se po jeho skončení mohli ještě
zúčastnit pokračování - besedy u cimbálu. Počasí
bylo příznivé, nechybělo ani dobré jídlo a pití, i děti
se mohly zabavit - buď u prolézaček, nebo u voliér
s různými opeřenci. I procházka sadem se starými
odrůdami ovocných stromů byla v pozdním večeru
příjemná.
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STALO SE
31. 8. 2019 Divadlo Normální debil
Divadelní soubor Pecka s herci Slováckého divadla a v režii Roberta Bellana opět přijel do areálu
Muzea Na Mýtince pobavit diváky, tentokrát retro
komedií s názvem Normální debil. Podtitul Deník

puberťáka aneb mé dětství za socialismu sliboval
dostatek úsměvných situací nejen pro pamětníky
80. let. Diváci se dobře bavili, o čemž svědčí fakt, že
na závěr odměnili herce potleskem ve stoje.

2. 9. 2019 Přivítání prvňáčků
V obřadní síni obecního úřadu byli první den školy slavnostně přivítáni paní starostkou noví
prvňáčci za účasti ředitele školy,
ředitelky mateřské školy, jejich
budoucí třídní učitelky a samozřejmě rodičů, sourozenců a prarodičů. Děti zde také čekal dárek
od SRPŠ.
7. 9. 2019 Slovácké slavnosti vína a památek
Krojovaní z Babic v čele s paní
starostkou a místostarostkou se
i letos zúčastnili Slováckých slavností vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. Vzhledem
k sílícímu dešti se program slavností poněkud změnil, odpadlo
bohužel také vystoupení našich
souborů. Odpolední společné
zpívání starostů mikroregionu
Staroměstsko se nakonec uskutečnilo na provizorně zastřešeném pódiu na nádvoří Staré radnice, kde měla naše obec také
tradičně svůj stánek.
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