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STALO SE
11. 12. 2019 Česko zpívá koledy
Obec Babice se opět připojila k celostátní akci
„Česko zpívá koledy“ a u obecního úřadu u jesliček jsme si s celou zemí najednou zazpívali známé
vánoční koledy.

23. 12. 2019 Předvánoční
vinšování s Kalinkou
DFS Kalinka uspořádala
v předvečer Štědrého dne
opět Předvánoční vinšování,
které se z důvodu nepříznivého počasí konalo před kulturním domem. V programu
se vystřídaly všechny složky
Kalinky a dívčí pěvecký sborek Kalinka.
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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
příroda se probouzí, jaro je tady! V době, kdy
sluneční svit a zpěv ptáků láká k procházkám
a výletům, jsme nuceni setrvávat v domácím
prostředí, které nám připadá den ode dne stísněnější.
Ocitáme se v nelehké a zcela neobvyklé situaci. Pandemie koronaviru zasáhla zcela zásadně do našich životů. Všichni však
doufáme, že se z ní brzy dostaneme, a aby se tak stalo, je nutné dodržovat stanovená nařízení Vlády
České republiky. Proto bych chtěla
poděkovat všem, kteří tato nařízení respektují a jsou ohleduplní
k ostatním.
Ráda bych touto cestou poděkovala (a snad na nikoho nezapomenu) těm, kteří doma bezplatně
šijí roušky a rozdávají je občanům.
Moje poděkování míří k pracovnicím Pečovatelské služby, proda-

vačkám ve všech babických obchodech, pracovníkům České pošty, MUDr. Bychlerovi, kuchařkám školní jídelny a všem, kteří se nějakým
způsobem podílí na řešení vzniklého stavu.
Pandemie samozřejmě ovlivní i konání obcí
naplánovaných akcí – ať už investičních, kulturních nebo sportovních. V letošním roce
slaví Babice významné výročí 800 let od první
písemné zmínky. I tuto důležitou událost chceme náležitě oslavit, tak snad se nám to
podaří. Aktuální informace
sledujte na webových stránkách obce, facebooku, ve vývěskách či hlášení místního
rozhlasu.
Přeji vám všem pevné
zdraví. Společně to zvládneme.
Mgr. Martina Horňáková,
starostka obce

OÚ informuje
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zaSvoz komunálního odpadu probíhá každý čtvr- pojit, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě
tek v lichém týdnu t. j.: 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., v kanceláři starostky.
2. 7.
Upozorňujeme, že je možné třídit také drobSVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ný kovový odpad – plechovky, vršky či pleSvoz proběhne 29. dubna v době od 15 chovky od nápojů, víčka od jogurtů. Kontejner
do 17hod. ve sběrném dvoře.
na tento odpad najdete ve dvoře nákupního
střediska a ve sběrném dvoře.
SVOZ PLASTŮ
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Termíny svozu jsou první středu v měsíci: 7. 5., 3. 6.
Ve sběrném dvoře je možné odevzdávat použitý
Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné.
Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu při- kuchyňský olej. Po vychladnutí je potřeba olej přes
pravit brzo ráno, protože svoz začíná již v 7:00hod. sítko trychtýřem nalít do PET lahve, dobře uzavřít
Ke svozu odevzdávejte pouze pytle zcela naplněné. a v době otevření odevzdat pracovníkovi sběrného
Žádáme občany, aby větší množství plastů a pa- dvora. Olej bude dále využit jako druhotná suropíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale při- vina a vy přispějete k ochraně životního prostředí.
Služba je bezplatná
vezli je přímo do sběrného dvora.
Jaro/2020
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SBĚRNÝ DVŮR
V měsících březen - říjen je sběrný dvůr otevřený každou středu od 13 do 17hod. a každou
sobotu v lichém týdnu od 8 do 11hod.
BIOODPAD
Od dubna jsou zelené kontejnery v obci určeny pouze na trávu.
Větve je možné ukládat pouze do kontejneru
u areálu U Střešně.
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.
FACEBOOKOVÝ PROFIL OBCE – Řadu občanů mate skutečnost, že existují dva facebookové
profily Babic.

Ten oficiální najdete na adrese: https://www.
facebook.com/obecbabiceoficialni/.
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.
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu zahájení přípravných prací pro stavbu dálnice D55 může v průběhu roku docházet
k omezení provozu na komunikaci na Kudlovice
a Sušice. Provoz bude omezen zejména z důvodu kácení dřevin a archeologického průzkumu
v trase budoucí dálnice.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 8. 6. 2020.
Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

Práce na D55

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
Na posledních dvou jednáních zastupitelstva
obce Babice byly schváleny tyto Obecně závazné
vyhlášky:
• Obecně závazná vyhláška obce Babice
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Obecně závazná vyhláška obce Babice
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
• Obecně závazná vyhláška obce Babice
č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• Obecně závazná vyhláška obce Babice
č. 1/2020 o regulaci hlučných činností
strana 4

• Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 2/2020
o nočním klidu
Celé znění vyhlášek najdete na webu obce, to
nejdůležitější tady:

poplatek za komunální odpad je 520,-Kč/osoba/rok

poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve které není přihlášená
žádná osoba k trvalému pobytu

poplatek za komunální odpad za fyzickou osobu
přihlášenou v obci k trvalému pobytu je splatný:
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- buď jednorázově do 30. 9. příslušného
kalendářního roku
- nebo ve dvou splátkách do 31. 3. za I. pololetí a do 30. 9. za II. pololetí příslušného
kalendářního roku

poplatek za komunální odpad za nemovitost
(stavba určená k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, kde není přihlášená žádná osoba k trvalému pobytu) je splatný jednorázově nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku

úleva se poskytuje dítěti do 3 let věku ve výši
50%, t. j. 260,-Kč/osoba/rok

úleva se poskytuje osobě starší 70 let ve výši
50%, t. j. 260,-Kč/osoba/rok

poplatek ze psů je 100,-Kč/jeden pes/rok

poplatek ze psů platí držitel psa

poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců

poplatek ze psů je splatný nejpozději
do 31. 12. příslušného kalendářního roku


poplatník je povinen ohlásit na Obecní úřad
Babice změny (vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti) do 15 dnů

každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 6:00 do 22:00 hodin veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Poplatky za komunální odpad a ze psů lze
uhradit i bezhotovostně převodem na účet:
komunální odpad: č. účtu 1543046309/0800,
VS 1340, SS číslo popisné
poplatek ze psů: č. účtu 1543046309/0800,
VS 1341, SS číslo popisné.
Vzhledem k mimořádné situaci je možné
poplatek za komunální odpad za I. pololetí
uhradit do 30. 6. 2020.
Mgr. Martina Horňáková, starostka obce

Usnesení č. 8/2019
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 16. 12. 2019
Usnesení č. 1/8/2019
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková a P. Lukášová,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi
I. Káňovou a ověřovatele zápisu V. Kraváčka
a M. Maňáskovou.
Usnesení č. 2/8/2019
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
Usnesení č. 3/8/2019
ZO Babice schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1105/4 o výměře 2187 m2, p. č. 1103/9 o výměře 92 m2, p. č. 1142/2 o výměře 12 m2 vše v k. ú.
Babice u Uherského Hradiště z vlastnictví Obce
Sušice, IČ: 00542261 do vlastnictví Obce Babice,
IČ: 00290777.
Usnesení č. 4/8/2019
ZO Babice schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitého pozemku p. č. 1105/4 o výměře 2187 m2, p. č. 1103/9 o výměře 92 m2 a p. č. 1142/2
Jaro/2020

o výměře 12 m2 s Obcí Sušice, IČ: 00542261, Sušice
54, 687 04 Sušice.
Usnesení č. 5/8/2019
ZO Babice schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku p. č. 679/14 o výměře
246 m2 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Babice,
včetně podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy
č. UZSVM BUH/5779/2019 – BUHM.
Usnesení č. 6/8/2019
ZO Babice schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/5779/2019 –
BUHM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 7/8/2019
ZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 1033/19 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště ve vlastnictví obce Babice pro
stavbu „Dočasná mezideponie stavebních materiálů a zařízení staveniště“ se společností Skanska a.s.
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Usnesení č. 8/8/2019
ZO Babice schvaluje aktualizované Stanovy
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.
Usnesení č. 9/8/2019
ZO Babice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č. 1/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 10/8/2019
ZO Babice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Babice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 11/8/2019
ZO Babice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Babice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 12/8/2019
ZO Babice schvaluje Program rozvoje obce
Babice na období let 2020 – 2024.
Usnesení č. 13/8/2019
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2019.

Usnesení č. 14/8/2019
ZO Babice deleguje Radě obce Babice pravomoc provádět úpravu rozpočtu v příjmech
(daně a dotace v plné výši) a ve výdajích do výše
500 000Kč od 17. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
Usnesení č. 15/8/2019
ZO Babice schvaluje na základě §84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
rozpočet na rok 2020 jako schodkový, příjmy ve
výši 36 006 tis. Kč, výdaje ve výši 60 686 tis. Kč, financování ve výši 24 680 tis. Kč.
Jako závazné ukazatele rozpočtu stanovuje
u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové
skladby.
Usnesení č. 16/8/2019
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Babice na roky 2021 – 2023.
Usnesení č. 17/8/2019
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Babice na roky 2021 – 2023.
Usnesení č. 18/8/2019
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Babice na roky 2021 – 2023.

Usnesení č. 9/2020
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 12. 03. 2020
Usnesení č. 1/9/2020
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, F. Kunc a I. Káňová, program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu
zvlášť, návrhovou komisi J. Kraváčkovou a ověřovatele zápisu M. Bezdíčka a M. Litoše.
Usnesení č. 2/9/2020
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.
Usnesení č. 3/9/2020
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1/2020.
Usnesení č. 4/9/2020
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smloustrana 6

vu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Babice číslo: 12/2020 s Fotbalovým klubem
FC Babice, z. s.
Usnesení č. 5/9/2020
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Babice číslo: 13/2020 se Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Babice.
Usnesení č. 6/9/2020
ZO Babice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Babice č. 1/2020 o regulaci hlučných činností.
Usnesení č. 7/9/2020
ZO Babice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Babice č. 2/2020 o nočním klidu.

Babický
ý zpravodaj
p
j

Jaro/2020

INVESTIČNÍ AKCE
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – Ministerstvem pro místní rozvoj byla schválená dotace akce „Zvýšení kapacity MŠ a zkvalitnění
podmínek pro předškolní vzdělávání“ ve výši
3 799 097,50Kč. Celkové náklady stavby včetně interiéru činí 9 482 654Kč. Firma Regiozona
připravila výběrové řízení na dodavatele stavby,
které v současné době probíhá. Stavba by měla
být realizována v roce 2020.

NOVÁ ULICE – komunikace a chodníky
– bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Podařilo se dořešit majetkoprávní
vztahy s pozemky pod chodníky a komunikací. V současné době firma Intos zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení
stavby nutnou pro výběrové řízení na dodavatele, které proběhne hned po jejím dokončení. Rozpočet stavby je cca 9 750 000Kč.
Realizace se předpokládá v letošním roce.
Současně s opravou chodníků a komunikace
bude vybudované i nové veřejné osvětlení.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NÁBŘEŽÍ II. – v podzimních měsících loňského roku firma Jiří
Martinek vybudovala nový chodník spojující ulice Nová a Nábřeží. V letošním roce zbývá
dokončit veřejné osvětlení u tohoto chodníku.
Předpokládaná cena dle projektové dokumentace je 443 701,-Kč. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele.
ČOV BABICE – Obec objednala obnovu aeračních elementů v denitrifikační a nitrifikační nádrži pro Čistírnu odpadních vod v ceně
138 500,-Kč.
PODPORA SPOLKŮ
Stejně jako v uplynulých letech i letos Obec
Babice finančně podpořila spolky a organizace
působící v naší obci.
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Žádosti o finanční příspěvek dosáhly celkové
výše 748 000,-Kč, zastupitelstvo obce v rozpočtu schválilo částku 728 000,-Kč.
A komu kolik?
Myslivci

25 000Kč

Rybáři

30 000Kč

DFS Kalinka

45 000Kč

FS Kalina

60 000Kč

Hodová chasa

20 000Kč

Holubáři

10 000Kč

Včelaři

20 000Kč

TJ Sokol

35 000Kč

Snails Kunovice
5 000Kč – žáci ZŠ Babice se
účastní Školní softbalové ligy
Klub důchodců

30 000Kč

SRPŠ při ZŠ Babice 18 000Kč
FC Babice

200 000Kč

Zahrádkáři

230 000Kč

Členům babických spolků patří velké poděkování za vše, co dělají ve svém volném čase a zcela
nezištně pro život v naší obci i její občany.
Ať se vám všem daří ve vaší práci!
Mgr. Martina Horňáková,
starostka obce
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Projekt „Přívesnické tábory a dětský klub v Babicích“
Již druhým rokem probíhá projekt, jehož cílem je
usnadnit rodičům sladění jejich pracovního života
s péčí o děti a tím zlepšit jejich pozici na trhu práce.
Jednou z aktivit projektu je zajištění provozu ranní
družiny v ZŠ Babice formou dětského klubu. Děti
pracujících rodičů z 1. stupně ZŠ mohou dětský
klub navštěvovat v době od 6:30hod. do začátku
vyučování. V rámci projektu se v průběhu letních
prázdnin v roce 2020 uskuteční čtyři přívesnické
tábory (dva s kapacitou 25 dětí, dva s kapacitou
15 dětí). Přihlašování bylo zahájeno 2. února 2020,
k 23. březnu je již zcela naplněna kapacita dvou
táborů (Tajemství superhrdinů a Přírodovědného

tábora), několik volných míst je stále na táboře
„V záři reflektorů“ v termínu 3. – 7. 8. 2020 a táboře
určeném pro předškolní děti „V říši pohádkových
hádanek“ v termínu 10. – 14. 8. 2020. Podrobné
informace mohou zájemci získat u místostarostky
M. Maňáskové nebo na webu obce Babice, kde je
ke stažení také přihláška na tábory.
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Společenská kronika 2019 - 2020
Narození 2019

Jubilanti 2020

Matěj Novosad
Adriana Hastíková
Melisa Litošová
Viktorie Úředníčková
David Vaďura
Eliot Pjevič
Anna Špatenková
Ema Novosadová
Teodor Káňa
Isabel Pospíšková
Nikolas Ševčík
Tadeáš Chybík
Dorota Vranková
Jolana Tinková
Jáchym Procházka
Mikuláš Svoboda
Liliana Pavelková
Dominik Pavelka
Kristián Mikoška

95. let
Jiřina Ryšánková

Nejstarší občankou naší obce
je paní Ludmila Čevelíčková,
která se v letošním roce dožívá 98 let.

90. let
Marie Čevelová
Marie Retlová
Antonín Cablík

Všem jubilantům do dalších
let přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.

Počet obyvatel
k 1. 1. 2020 je 1776.
Průměrný věk v obci
je 42,43 roku.

Jaro/2020

85. let
Jarmila Čevelová
Marie Kurtanská
Antonie Grebeňová
Josefa Válková
Božena Šuráňová
Ludmila Lyščařová
80. let
Věra Pavlíková
Františka Němcová
Milada Číhalová
Božena Býčková
Vojtěch Psotka
Alois Kolář
Jaroslav Zitterbart
Zdeňka Přikrylová
Květoslav Býček
Marie Křivánková
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Spoluobčané, se kterými
jsme se museli v roce 2019
rozloučit:
Miloslava Bartoníková
Josef Čevela
František Dudešek
Miroslav Fusek
Marie Horáková
Aloisie Fusková
Vlastimila Chocholatá
Stanislav Körber
Marie Malenovská
Božena Maňásková
Josef Pavlík
Rostislav Plaček
Vlastimila Přikrylová
Ladislav Sedláček
Martin Stryja
Helena Stryjová
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Návštěva v domovech důchodců
Koncem roku navštívily
členky Společenské a sociální komise babické seniory v domovech důchodců.
V Uherském Hradišti to byla
paní Jaroslava Šenkeříková.
V Buchlovicích pak paní Marie
Jurásková a Bedřiška Gabrlíková. Všechny dostaly jako ma-

lou pozornost kytičku a dárkový balíček.
V současné době jsou v domovech důchodců jen tyto tři
seniorky. K tomuto nízkému
počtu jistě přispívá i fungování naší Pečovatelské služby,
která umožňuje více lidem trávit stáří ve svých domovech.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2020 se již tradičně uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
Česká republika. Babické domácnosti navštívilo
osm skupinek koledníků. V letošním roce přispěli babičtí občané celkovou částkou 53 392 Kč.
Všichni dárci si zaslouží poděkování.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí převážně v regionu, kde sbírka probíhá.
Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2020
Obec
Babice
Bílovice
Boršice
Boršice u Blatnice
Břestek
Březolupy
Buchlovice
Hluk
Hostějov
Huštěnovice
Jalubí
Jankovice
Kněžpole
Košíky
Kostelany nad Moravou
Kudlovice
Kunovice
Medlovice
Mistřice
Modrá
Nedachlebice
Nedakonice
Ořechov
Ostrožská Lhota
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Počet
pokladniček
8
11
12
4
5
8
16
30
1
3
9
2
3
1
6
6
25
2
6
4
6
9
4
12

Aktuální výnos
53 392 Kč
72 748 Kč
92 924 Kč
39 277 Kč
30 007 Kč
61 640 Kč
78 100 Kč
183 278 Kč
4 297 Kč
30 885 Kč
50 738 Kč
12 907 Kč
44 238 Kč
11 442 Kč
29 884 Kč
33 895 Kč
196 642 Kč
17 063 Kč
42 936 Kč
33 699 Kč
35 768 Kč
63 529Kč
25 536 Kč
46 773 Kč

Ostrožská Nová Ves
Osvětimany
Podolí
Polešovice
Popovice
Salaš
Staré Hutě
Staré Město
Stříbrnice
Sušice
Svárov
Topolná
Traplice
Tučapy
Tupesy
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
- Míkovice
Uherské Hradiště - Sady
Uherské Hradiště - Vésky
Uherské Hradiště - Jarošov
Uherský Ostroh
Újezdec
Vážany
Velehrad
Zlámanec
Zlechov
Koleda celkem
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24
5
7
14
5
2
1
30
2
4
3
9
5
1
8
49

101 911 Kč
28 340 Kč
28 268 Kč
66 335 Kč
37 809 Kč
10 845 Kč
5 210 Kč
194 261 Kč
16 350 Kč
23 804 Kč
11 115 Kč
65 716 Kč
28 092 Kč
11 673 Kč
43 719 Kč
452 199 Kč

6

28 909 Kč

6
2
10
17
2
2
8
3
10
428

39 051 Kč
20 186 Kč
48 115 Kč
19 397 Kč
11 517 Kč
16 215 Kč
37 337 Kč
16 895Kč
55 715 Kč
2 830 582 Kč
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Novoroční charitativní koncert
10. ledna v rámci Novoročního charitativního
koncertu 2020 Zlínského kraje a statutárního města
Zlín převzala starostka obce Mgr. Martina Horňáková a vedoucí Pečovatelské služby Babice Mgr. Pavlína Kraváčková šek ve výši 180 000Kč. Finanční
prostředky budou věnovány na provoz pečovatelské služby a poskytly je firmy: Česká Zbrojovka
Uh. Brod - 30 000Kč, PaPP Uh. Hradiště - 20 000Kč,
3V&H Uh. Brod - 15 000Kč, PS G Construction Otrokovice - 30 000Kč, Kovárna Viva Zlín - 15 000Kč, Vitar Zlín - 15 000Kč, Krodos Bus Kroměříž - 10 000Kč,
Cream Real Estate Praha - 20 000Kč, Jasy Vsetín
- 15 000Kč, Merit Group - 10 000Kč. Všem dárcům

velmi děkujeme. Kromě toho Pečovatelská služba
obdržela ještě necelých 11 000Kč z dobrovolného
vstupného na koncert.

Finanční podpora pro Pečovatelskou službu Babice
Pečovatelská služba Babice obdrží pro letošní rok finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje ve výši 607.450,- Kč.

Pečovatelská služba Babice a mimořádná situace
Pečovatelská služba Babice prozatím funguje bez omezení. Naopak v současné době nabízíme zajištění nákupů,
léků a obědů i seniorům, kteří běžně nejsou našimi uživateli, aby mohli omezit vycházení z domu. Například předpis
na léky je možné telefonicky objednat u praktického lékaře
a my zajistíme jejich vyzvednutí.
V závislosti na vývoji situace se může stát, že budeme muset provoz omezit (to by se týkalo činností, které
je možné odložit, např. úklidů) nebo uzavřít. Nikdo však
nemusí mít strach, že by zůstal bez pomoci, protože pro
tyto případy jsou stanoveny postupy pro zajištění základní pomoci a péče jinými způsoby, ve spolupráci s dalšími
institucemi.
Ve snaze snížit riziko nákazy a zajistit stálý provoz jsme
přijaly několik opatření, které se týkají zvýšené hygieny
a dezinfekce. Nosíme roušky, pravidelně dezinfikujeme
ruce, vnější obaly jídlonosičů, prostory DPS, atd.
Preventivní opatření nám významně pomáhají udržoJaro/2020
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vat dobrovolné švadlenky, které nám předaly, bez
nároku na odměnu, velké množství šitých roušek.
Chtěly bychom jim touto cestou poděkovat, a to
za sebe, Obec Babice, ale také občany, kterým je
na jejich požádání předáváme. Konkrétně poděkování patří p. M. Úředníčkové, p. Gablasové, Zelené, Omachlíkové, Kraváčkové, E. Úředníčkové,
P. Procházkové, I. Bičanové, Sečenové, Bernatíkové, Janíkové, Janečkové, Káňové, ženám z Traplic,
a také všem dalším švadlenkám, jejichž jména neuvádíme, neznáme nebo jsme neznaly před uzávěrkou, nerady bychom na někoho zapomněly,

protože si jejich ochoty velmi vážíme.
Také děkujeme všem, kteří nám poskytli materiál pro šití roušek.
Pokud byste potřebovali roušky, zajistit např.
nákup, péči nebo měli jakýkoli dotaz, můžete nás
kontaktovat na telefonním čísle 724 149 246, emailu pecovatelska.babice@seznam.cz nebo osobně
v kanceláři (u vchodu je potřeba zazvonit na zvonek „kancelář“, v současnosti jsme omezili vstup do
budovy DPS).
Pracovnice
Pečovatelské služby Babice

KNIHOVNA
8. - 30. 1. 2020 Velká burza knih
V lednu se opět konala velká knižní burza, na které knihovna nabízela
k odkoupení různé vyřazené tituly knih za symbolickou cenu 5,- Kč/ks.
Kromě této burzy je menší, stála burza knih v koridoru mezi knihovnou
a obecním úřadem a využít ji může kdokoliv v otevírací době knihovny.
2. - 5. 3. 2020 Prázdninové hraní v knihovně
I letos si připravila knihovna pro děti v prázdninovém týdnu bohatý
program. V pondělí jsme recyklovali různé obaly určené do odpadu
a vyráběli z nich užitečné věci a hračky, v úterý jsme si udělali výlet
za minigolfem do KOVOZOO, ve středu jsme malovali akvarelovými
pastelkami obrazy a ve čtvrtek jsme také malovali a hráli stolní hry
MINDOK.

Stálá burza knih

Prázdninové hraní
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3. 3. 2020 Minigolf v KOVOZOO
V úterý jsme vyrazili na výpravu do KOVOZOO.
Jeli jsme vlakem, což bylo pro některé dobrodružství
hned na začátku. Pak jsme si v Kongresovém centru
KOVOZOO zahráli minigolf na velmi netradičních dráhách a potom si prohlédli areál shora - z vyhlídkových
lávek. Pak jsme sestoupili zase na zem a prošli si vše,
co nás zajímalo. Mohli jsme vlézt i do kabiny letadla,
prohlédnout si stará hasičská auta, autobusy a jiné.
I muzeum veteránů nás nadchlo. Nebo třeba dřevěná
motorka a auto jako od Flinstoneů. Prošli jsme celým
areálem a obdivovali umně vyrobená zvířata v životní
velikosti, jako třeba žirafy, slony, bizona, býka, koně,
velrybu a další. A pak už zase hurá na vlak a domů!
Knihovna je od 13. 3. 2020 pro veřejnost až do
odvolání uzavřena v důsledku nouzového stavu,
vyhlášeného vládou ČR. Pro čtenáře a studenty
to ale nemusí nutně znamenat, že jim knihy budou
nedostupné. Pracovníci Moravské zemské knihovny Brno spolu s pracovníky Národní knihovny Praha
a nakladateli umožnili elektronický přístup k velkému
množství e-knih a digitalizovaných dokumentů zdarma po dobu uzavření knihoven. Odkazy najdete na
webu knihovny.
I když je knihovna uzavřena, život v ní se nezastavil.
Stále objednávám nové knihy, přebaluji a přeznačuji ty
starší, opravuji poškozené knihy a vyřazuji opotřebené a zastaralé. Plánuji další úpravy v knihovně tak, aby
byla příjemným místem se spoustou zajímavých knih
a časopisů pro všechny. Také chystám program Noci
s Andersenem, která, jak všichni doufáme, se letos nezruší a proběhne v náhradním termínu.
K letošnímu významnému výročí 800 let od první
písemné zmínky o obci připravuji pro školáky kreslený komiks. Děti se v něm budou moci hravou formou
seznámit se zajímavými fakty z historie obce od pravěku až po současnost a černobílé obrázky si dle vlastní
fantazie třeba i vymalovat.
A ještě jedna změna. Do naší skřítkovské rodiny přibyla lesní víla Sylvána a nejvyšší knihovnický skřítek Biblík, který
sem zavítal na návštěvu, a tak trochu zde nyní uvízl.
Už se na děti moc
těší spolu s vílou
Rozárkou a knihovnickým skřítkem Babíkem.
Biblík a Sylvána

Jaro/2020
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžařský výcvikový kurz
V neděli 12. ledna vyjeli naši
sedmáci na lyžařský výcvikový
kurz do již tradiční destinace
na Kohútku. Protože tentokrát byly sněhové podmínky
příznivé, mohli všichni začít
s lyžařským výcvikem. Většina
letošních sedmáků zpočátku
moc lyžovat neuměla, ale pod
vedením zkušených vyučujících i díky svému odhodlání
a vytrvalosti na konci týdenního pobytu každý dokázal
předvést, že už je lyžařem. Příjemným bonusem pro všech-
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ny účastníky byly také společně
strávené chvíle, a to hlavně při
večerních zábavách, kdy se hrály různé kooperativní hry. Urči-
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tě budou všichni na svůj první
„lyžák“ v životě rádi vzpomínat.
Mgr. Miroslav Sečen
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Společenský ples
V sobotu 8. února 2020 vyvrcholilo naše pětiměsíční taneční
zkoušení a vlastně i devítileté čekání právě na tento den. Od první třídy jsme se všichni těšili, až
přijde tento slavnostní okamžik.
Holky už od sobotního rána
navštěvovaly kadeřnice, které
jejich vlasy přetvořily do nádherných účesů, a před osmnáctou hodinou se všechny
převlékly do překrásných bílých
plesových šatů. V šest hodin se
z holek staly krásné princezny
a z kluků pohlední džentlmeni. A tak jsme se nervózní, ale
natěšení sešli ve velkém sále
na obecním úřadě. Všechna
nervozita se na generálce dokonce ještě zvětšila. Klouzaly
nám boty, pletly se nám kroky
a zdálo se nám, že se kazilo, co
mohlo.
O půl osmé jsme začali večer
krátkým proslovem a poděkováním všem učitelům, co nás
učili, pořadatelům plesu a rodičům. Následně jsme oficiálně
zahájili ples polonézou, kterou
jsme společně s paní učitelkou
Jitkou Adamíkovou a Martou
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Gablasovou nacvičovali už od
září na hudbu Evžen Oněgin od
Čajkovského. Po skončení jsme
si zatančili s rodiči a o pár minut později jsme představili náš
druhý tanec na píseň Young and
beautiful. Náš netypický „scénický“ tanec jsme ozvláštnili černými škraboškami. Po tomto tanci
jsme uslyšeli mohutný potlesk
a společně s ním a s velkou úlevou jsme se vydali ven ze sálu.
Nakonec jsme byli ošerpováni, a tím se z nás oficiálně stali
absolventi deváté třídy Základní školy Babice. Pak nám naše
spolužačka Barča Horňáková
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společně se svým tanečním
partnerem Adamem Poláškem
zatančili ukázky z latinskoamerických a standardních tanců.
Zbytek večera jsme si vychutnávali to, že jsme spolu.
Celý večer jsme si všichni
moc užili a myslím si, že na něj
budeme vzpomínat ještě hodně
dlouho.
Chtěli bychom poděkovat
celému SRPŠ, zvláště paní Koudelníčkové a Vlachynské, za
přípravu plesu i jeho organizaci.
Také děkujeme paní Batůškové
za krásnou výzdobu.
Za 9. třídu Ingrid Volfová
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Pohádkový karneval ve ŠD
V únoru proběhl ve školní družině
pohádkový karneval se spoustou her
a soutěží. Přejeme
všem hodně zdraví
a těšíme se na další
společné akce.
Vychovatelky ŠD
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Uzavření školy
Kvůli šíření nákazy nemocí COVID - 19 vydalo
Ministerstvo zdravotnictví ČR v pondělí 10. 3. 2020
nařízení, podle kterého byly od následujícího dne
(tedy od úterý 11. 3. 2020)uzavřeny všechny základní, střední i vyšší odborné školy. Dodatečně
byly zavřeny i základní umělecké školy a školy vysoké. Toto nařízení bylo dne 12. 3. 2020 nahrazeno
novým nařízením Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu. Babická škola zůstala tedy od 11. 3. 2020
pro žáky uzavřena. Zaměstnanci školy však připravovali a nadále připravují pro žáky různé úkoly
a zadání pro domácí přípravu. Vše jim zveřejňují
na webových stránkách školy www.zsbabice.cz či
rozesílají prostřednictvím e-mailů jejich rodičům,
a to vždy na jeden týden dopředu. Úřední hodiny
ve škole (např. pro možnost vyzvednutí potvrzení
„Žádosti o ošetřovné při péči o dítě“) jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00hod.

V měsíci dubnu podle školského zákona probíhají zápisy dětí do prvního ročníku. Letos MŠMT
vydalo nařízení, podle kterého zápisy sice proběhnou, ale bez účasti dětí. V naší škole bylo datum zápisu dětí stanoveno na 2. 4. 2020. Zákonní
zástupci dětí podají pouze žádost o přijetí či žádost o odklad povinné školní docházky a do školy ji doručí: a) datovou schránkou, b) e-mailem
s ověřeným podpisem, c) poštou, d) vhozením do
schránky u hlavního vchodu do školy, e) osobně.
Podrobné údaje k zápisu ředitel školy zveřejnil na
webových stránkách školy.
Přijímací zkoušky na střední školy, které měly
proběhnout 14. a 15. dubna 2020, ministr školství
nařídil konat 14 dnů poté, kdy budou školy znovu
otevřeny.
Mgr. Pavel Hubáček,
ředitel školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení a milí čtenáři,
v krátkosti Vás seznámíme s uplynulými
událostmi v MŠ.
Nejdříve se vrátíme do roku 2019, a to do
krásného měsíce prosince, který bývá plný pohody a lásky.
I my jsme ho také tak pojali
a ve čtvrtek 12. 12. jsme prožili s rodiči příjemnou předvánoční atmosféru v podobě
„Vánočních tvořivých dílniček
s rozsvěcováním vánočního
stromečku“. Atmosféra byla
Vánoční trhy
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opravdu úžasná, rodiče s dětmi tvořili, k tomu
jim byl podán vánoční punč, samozřejmě nealkoholický . Dětem nejvíce chutnaly perníčky,
které si samy napekly, a také jiné přichystané

Babický zpravodaj

strana 17

dobroty. Na závěr se podařilo a vánoční stromeček se rozsvítil, a to díky dětem, které krásně předvedly své pásmo koled a básní.
V úterý 17. 12. se v MŠ konaly „Staročeské
vánoční trhy“, které měly dětem přiblížit dřívější žití.
Na trzích na ně čekalo: ochutnávka punče
a trdelníků, chytání kaprů, pouštění lodiček,
smyslové hry – hmat, čich a chuť, nechyběl
i zvoneček přání. Dětem se trhy velmi líbily
a vžily se to dané doby. Ukázku těchto trhů
připravila paní učitelka Dominika H.
Nový rok jsme zahájili v pondělí 6. 1. návštěvou místního kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dětem se návštěva velmi líbila, zaujala je krásná
výzdoba a především betlém. Děkujeme paní
Batůškové za krásně připravený program.
V pátek 24. 1. se konala poslední hodina
Předplaveckého výcviku v Uherském Hradišti,
děti si ji náramně užily v podobě volných her
v bazéně. Za celý kurz byly odměněny diplomem. Závěrem tohoto dne byla nově položena podlaha v ložnici v 2.NP.
Pondělí 27. 1. patřilo loutkovému divadlu
z Hněvotína, které přijelo do MŠ s pohádkou
„Sněhurka“. Děti pozorně seděly a napjatě čekaly, jak pohádka dopadne.
Ve středu 19. 2. přišly děti v krásných karnevalových maskách a mohl se tak konat „Karneval v MŠ“. Děti si ho velmi užily, plnily karnevalové úkoly a tancovaly dle libosti.
Maňáskové divadlo z Prostějova navštívilo
naši mateřinku v úterý 10. 3. a připravilo si pro
děti pohádku „Šípková Růženka“. Tuhle krásnou pohádku odměnily děti velkým potleskem.
V tento den se konala i „Schůzka rodičů
předškoláků se zástupci ZŠ Babice“. Rodiče budoucích prvňáčků se dozvěděli vše potřebné

Návštěva kostela

Loutkové divadlo

Nová podlaha
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k zápisu do ZŠ a mnoho dalších informací.
MŠ se bohužel potýkala i s nepříznivými
dny. Z důvodu nepřízně počasí se v MŠ nekonala „Zimní olympiáda“, dále se nekonal z důvodu pandemie „Tradiční karneval na OÚ“. Ale
musíme být optimisté a budeme věřit, že se
nynější situace uklidní a bude vše jako dříve!!
Informace k zápisu do MŠ: pokud nám to
situace dovolí, zápis by se konal 14. 5. 2020
od 8,00 – 16,30 hodin, v tento den by proběhl
i „Den otevřených dveří v MŠ“. Vše bude včas
upřesněno na webových stránkách či hlavních
dveřích MŠ.
Provoz MŠ v době letních prázdnin bude
také včas upřesněn.
Posíláme pozdrav paní učitelce Jiřince M.
a přejeme brzké uzdravení!
Děti a kolektiv MŠ.
Závěrem bych chtěla za MŠ popřát všem
čtenářům a obyvatelům obce hodně optimismu, zdraví, pohody a krásné prožití slunných
jarních dnů.

Karneval v MŠ

Karneval v MŠ

Návštěva paní učitelky Jiřinky
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SPOLKY
Hodová chasa
Jubilejní krojový ples
Historie babických krojových
plesů sahá do 60. let minulého
století. Z iniciativy zdejší Lidové
strany byla v této dekádě pořádána řada kulturních událostí,
včetně tzv. Slováckých odpolední. Právě Lidová strana se pak
zasloužila i o uspořádání prvních krojových plesů, a to v letech 1968, 1969 a 1970. K tanci
a poslechu na těchto plesech
všem přítomným hrála dechová
hudba Topolanka. Krojové plesy
se pak po útlumu začaly znovu
konávat od přelomu 80. a 90. let,
avšak ne vždy se stoprocentní
pravidelností. Po plesech v letech 2003, 2004 a 2006 přišel
další drobný útlum, až se roku
2011 babická hodová chasa rozhodla pod záštitou Obce Babice
tuto tradici obnovit. Letos tak na
babickou hodovou chasu čekal
jubilejní 10. krojový ples po jeho
obnovení, který se uskutečnil
22. února 2020.
Hodová chasa tedy od přelomu roku sháněla tombolu,
připravovala bufet a chystala
veškeré další náležitosti spojené s organizací plesu. Letos
Českou besedu s jedním domácím kolečkem předtančilo
jedno hostující kolečko z Kyjova a jedno z Bukovan, přičemž
kvůli nemoci se na poslední
chvíli omluvilo druhé kyjovské
kolečko a obvyklí hosté ze spřátelených Hovoran, kde jsme již
tradičně v lednu reprezentovali obec Babice při předtančení
České besedy. Na babické postrana 20

měry chudý počet krojovaných
účastníků (bylo osloveno více
než dvacet obcí z takřka celé
Moravy) jsme si v chase vynahradili předtančením ještě jedné besedy, a sice Slovenské. Tu
jsme se v počtu dvou koleček
učili podle videa z babického
krojového plesu 1990.
Veškerá zábava a doprovod
k besedám na hlavním sále se
konala pod taktovkou skvělé
DH Lácaranka z Kobylí, s kapelníkem Pavlem Svobodou, přičemž v horním patře vyhrávala
uherskohradišťská CM Harafica
s hostujícím primášem Pavlem
Koplíkem. I přes konání na čtyři
desítky různých plesů či jiných
událostí po celém Slovácku si
do Babic našlo cestu přes dvě
stovky babických i přespolních
návštěvníků, kteří si přišli zatančit u muziky, pobavit se u dobrého vína nebo zhlédnout
chasou přichystanou bilanční
výstavku fotografií z krojových
plesů konaných od roku 2011.
Jejich ukázky vám nabízíme
i zde, ve Zpravodaji.

Hodová chasa by chtěla velice poděkovat Obci Babice za
záštitu nad plesem a vstřícný
přístup při chystání všech potřebných náležitostí. Na občany se těšíme na podzimních
hodech nebo na příštím krojovém plese, který se uskuteční
20. února 2021. K tanci a poslechu bude hrát známá DH Mistříňanka a mladá CM Oskoruša,
domácí chasa s hosty předtančí
Českou besedu.

Krojový ples 2011

Krojový ples 2012
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Krojový ples 2013

Krojový ples 2014

Krojový ples 2016

Krojový ples 2015

Krojový ples 2017

Krojový ples 2018

Krojový ples 2019
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Přehled účinkujících
od roku 2011:
(v závorkách jsou uvedeny počty
tanečních koleček)
2011
• k tanci a poslechu hrála
DH Boršičanka
• Českou besedu předtančili
krojovaní z Babic (2) a Nedakonic (2)
2012
• k tanci a poslechu hrála
DH Topolanka
• Moravskou besedu předtančili krojovaní z Babic (2) a Nedakonic (2)
2013
• k tanci a poslechu hrála
DH Staroměstská kapela
• Českou besedu předtančili
krojovaní z Babic (2) a Nedakonic (1)
2014
• k tanci a poslechu hrála
DH Šarovec a CM Slačáci

• Moravskou besedu předtančili krojovaní z Babic (2), Hovoran (2), Uherského Ostrohu (2) a Buchlovic (1)
2015
• k tanci a poslechu hrála
DH Sokolka a CM Bálešáci
• Českou besedu předtančili
krojovaní z Babic (1), Hovoran (2), Vracova (1), Skoronic
(1) a Hluku (1)
• během večera vystoupil
FS Dolina ze Starého Města
2016
• k tanci a poslechu hrála
DH Boršičanka Antonína Koníčka CM Cifra
• Moravskou besedu předtančili krojovaní z Babic (2), Hovoran (1) a Hluku (1)
2017
• k tanci a poslechu hrála DH Šohajka a CM Mladí Burčáci
• Českou besedu předtančili
krojovaní z Babic (2), Hovoran (2), Dambořic (1), Kudlovic (1) a Hluku (1)

2018
• k tanci a poslechu hrála
DH Ištvánci a CM Ohnica
• Moravskou besedu předtančili krojovaní z Babic (1),
Hovoran (1), Dambořic (1),
Bukovan (1), Kyjova (1), Ostrožské Lhoty (1) a Kudlovic,
za pomoci tanečníků z Babic
(1)
2019
• k tanci a poslechu hrála
DH Straňanka a CM Lintava
• Českou besedu předtančili
krojovaní z Babic (2), Hovoran
(1), Bukovan (1), Kyjova (2),
Ostrožské Lhoty (1) a Kudlovic (1)
2020
• k tanci a poslechu hrála
DH Lácaranka a CM Harafica
• Moravskou besedu předtančili krojovaní z Babic (1), Bukovan (1) a Kyjova (1)
• během večera babická chasa
(2) předtančila i Slovenskou
besedu

FS Kalina
Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny. Ještě než se s vámi podělíme o to, na čem pracujeme od nového roku, rádi bychom zavzpomínali
na konec toho minulého.
V prosinci jsme se zúčastnili Mikulášského koledování, které pořádala naše obec. Kromě Boršických jsme vystoupili i jako Mikuláš, čerti a andělé.
V sobotu 21. 12. jsme soutěžili na Vánočním
turnaji. Holky ve florbalu nebyly příliš úspěšné,
kdežto kluci získali 1. místo ve fotbalovém turnaji.
Vítezství jsme oslavili na našem vánočním večírku, který se konal ve stejný den. Tam jsme kromě toho probrali i plány na rok 2020, organizační
záležitosti, a dokonce jsme zvládli i revizi krojů.
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Štěpána jsme si užili již od samého rána, kdy
holky umyly všechny kluky, kteří potom celý den
koledovali u každého z domů našich Kaliňaček.
V roce 2020 jsme se začali plně soustředit na
všechna vystoupení, která nás čekají. Tím prvním
a největším mělo být vystoupení Ej šlahačka moja
s besedou u cimbálu, a to v neděli 12. 4. 2020. Kvůli
aktuální situaci a nařízení vlády ohledně koronaviru jsme byli nuceni akci zrušit. V Babicích nás však
uvidíte snad už 6. 6. při oslavě 800 let naší obce,
a také 8. 8. na klasickém Mýtinkafestu.
Dále nás čeká opravdu mnoho vystoupení ve
Véskách, Popovicích, na Jízdě králů ve Vlčnově,
v Moravském Písku a Bzenci. Uvidíme, kolik z akcí
opravdu proběhne. Seznam vystoupení naleznete na našich webových stránkách:
www.fskalina.babice.eu.

Jaro/2020

I přesto, že se nemůžeme každý pátek potkávat na zkouškách, snažíme se alespoň cvičit doma.
Pevně věříme, že současná doba brzy přejde, a my
si s vámi brzy zazpíváme a zatancujeme.
Za FS Kalina Veronika Grebeníčková

Babický zpravodaj

strana 23

Kalinka
Ohlédnutí za půlrokem
ve folklorním souboru Kalinka
Nový školní rok zahájila Kalinka účastí průvodu na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
Bohužel počasí tomuto ročníku nepřálo, a tak
se kromě členek sborku z Kalinky zúčastnilo
průvodu jen několik dětí, které v čele babické
skupiny statečně nesly obecní prapor. Kvůli vytrvalému dešti bylo nakonec zrušeno i tradiční
vystoupení sborku pod Starou radnicí. Po slavnostech jsme se už vrhli do pilného zkoušení.
Pokračují první skupinka pro děti od 4 let do
1. třídy i druhá skupinka pro děti od 2. třídy,
a z děvčat od 5. třídy se pomalu začíná formovat nová samostatná skupina. Loňská nejstarší
skupinka už v tomto školním roce nepokračuje
– její tanečnice a tanečníci už odrostli dětskému věku a přešli do souboru Kalina nebo do hodových chas v okolí. První veřejné vystoupení
starších dětí se uskutečnilo už v rámci hodového průvodu u Mýtinky. Děti nacvičily trojicové
tance, které se v Babicích dříve tancovávaly podle vzpomínek prvního babického stárka pana
Fabiána Valenty. Už tradičně jsme připravili program na předvánoční odpoledne, kde vystoupily všechny skupinky v doprovodu hudecké
muziky. V sobotu 14. prosince dívčí sbor zpestřil
svým zpěvem vánoční jarmark v Huštěnovicích.
Předvánoční období jsme završili 23. prosince
tradičním vinšováním, které jsme ale z důvodu
deštivého počasí přesunuli z Mýtinky před kulturní dům.
S novým rokem jsme nezaháleli a začali pilně nacvičovat program pro seniory v Lukově.
Sborek se přidal do projektu Ježíškova vnoučata, který plní vánoční přání seniorům v celé ČR.
Domov pro seniory Lukov si přál oslavit Mezinárodní den žen za poslechu pěveckého sboru.
Toto přání jsme jim i se skupinkou starších dětí
chtěli vyplnit, bohužel chřipková epidemie celý
Domov uzavřela. Ježíšek však udělá výjimku
a přijde třeba i v létě.
Na tento projekt měl sborek navázat vystoupením v rámci zahájení vernisáže fotografií
k 800. let výročí obce Babice, na Besedě s důchodci a o velikonoční neděli v programu Ej
šlahačka moja, pořádaném FS Kalina. Bohužel
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současná situace tomu chce jinak.
Pevně věříme, že nejpozději od
září opět obnovíme činnost všech
skupinek a budeme vás moct pozvat na společné vystoupení.

Slavnosti vína

Hody

Předvánoční vinšování
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Klub důchodců
První letošní klub důchodců se uskutečnil
ve čtvrtek 9. 1. 2020 a přivítal krajského koordinátora BESIP pana Zdeňka Patíka, který
přišel se seniory probrat nejdůležitější otázky
bezpečnosti silničního provozu, které se dotýkají konkrétně jich. Tuto besedu navštívila
paní starostka, aby úvodem poděkovala paní
Marii Kročové, která skončila ve funkci předsedkyně klubu, za její dlouholetou obětavou
práci. Ve své funkci ve výboru klubu působila
paní Kročová deset let. Děkujeme jí a přejeme
jí hlavně zdraví do dalších let.
Únorový klub důchodců si tentokrát pozval na besedu jednoho z místních, Stanislava
Körbera, který je nejen vojákem v záloze, ale
také sportovcem, který se věnuje ultramaratonu. O této sportovní disciplíně hovořil vesele
i vážně a dal tak nahlédnout do zákulisí příprav i do průběhu samotného závodu, na který si troufne opravdu málokdo, protože délka
trati přesahuje 100 km. Své povídání doplnil

zajímavým videem z průběhu Pražské stovky 2019.
Pozvání na březnový
klub důchodců přijal velitel zásahové jednotky
SDH Babice Marek Miksa. Nejprve povyprávěl
o tom, jak se k této náročné práci dostal. Pak
už byla řeč o složení a fungování jednotky,
o přípravách a cvičení, a samozřejmě o jednotlivých zásazích jednotky. Dotazů na závěr
bylo mnoho, protože tato práce je sice velmi
záslužná, ale také nebezpečná a není v ní nouze o dramatické situace.
Plánované další setkání členů klubu a zájezdy se uskuteční podle toho, jak se bude vyvíjet
situace s pandemií koronaviru.
O plánovaných akcích budeme včas informovat, sledujte vývěsky, web obce a hlášení
rozhlasu.

Leden

Březen

Jaro/2020

Únor

Poděkování p. Kročové
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Holubáři
Několik pohledů do spolku
chovatelů poštovních holubů Babice
Naše organizace byla založena v r. 1947, letos
tedy slavíme už 73 let od založení a jsme tedy jednou z nejstarších organizací v obci. Mezi zakladateli
spolku byli pánové: Vojtěšek, Frýbort, Fůsek, Maňásek, Gablas a další.
V minulých článcích jsme popisovali závodní činnost mladých i starých holubů a další činnosti, jako
například preventivní léčby a vakcinace, které nám
ukládají nadřízené organizace na základě pravidel
EU. V tomto článku vás seznámíme s další naší činností, a to jsou výstavy.
Poslední výstava proběhla ve dnech 13. – 14. prosince 2019 v Kulturním domě v Babicích a uskutečnila se díky přispění zastupitelstva obce Babice. Byla
oblastní výstavou Uh. Hradiště a Jižní Moravy. Bylo
vystaveno 200 ks holubů v různých kategoriích. Na
výstavě byla vybrána kolekce 14 ks holubů, kteří
posléze reprezentovali uherskohradišťský region
na celorepublikové výstavě v Brně na výstavišti ve
stejném termínu jako středoevropská.
Středoevropská výstava se uskutečnila ve dnech
24. - 25. 1. 2020 v jednom z pavilonů brněnského

výstaviště. Celkem zde bylo vystaveno 860 ks holubů. Náš spolek nejen přijel výstavu shlédnout, ale
pomáhali jsme i při montáži výstavy. Měla vysoké
parametry a navštívilo ji přes 2000 lidí. Prezident
sboru posuzovatelů ČR deleguje 10 posuzovatelů,
mezi které byli delegování i dva dlouholetí posuzovatelé našeho spolku, pan Josef Gajdoš a pan Vladimír Čevela.
Součástí výstavy byl i společenský večer, na kterém byli vyhlášeni vítězové a předány ceny v jednotlivých kategoriích. Ceny vždy přebíral delegát za
příslušný stát. Česká republika se v celkovém hodnocení umístila na krásném 3. místě.
V letošním roce se náš spolek stal kandidátem
na uspořádání celomoravské výstavy. Akce by měla
proběhnout v měsíci listopadu. Kandidátem se náš
spolek stal především pro vynikající prostředí kulturního domu, dále také díky podpoře obce Babice.
Na výstavě pořádané naším spolkem se opakovaně
scházejí chovatelé od Znojma až po Ostravu. Velmi
vysoce hodnotí uspořádání výstavy a její organizaci.
Za výbor CHPH Josef Gajdoš

Foto z výstavy
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Včelaři
Činnost včelařů ZO ČSV
z. s. Traplice
Vážení občané, ČSV Traplice vás informuje
o své činnosti na podzim roku 2019 a plánem
na rok 2020.
ZO včelařů Traplice sdružuje 83 řádných a 10
neorganizovaných včelařů obhospodařujících
celkem 989 včelstev na 120 stanovištích. Z toho
je z obce Babice 12 řádných členů s celkem 104
včelstvy.
V minulém roce byl v naší organizaci založen
včelařský kroužek pro mladé včelaře pod vedením dlouholetého a zkušeného včelaře přítele
Ančince. Pro tento začínající včelařský kroužek
byla připravena jedna buňka s vybavením pro
výuku a byly zakoupeny dva úly se včelstvy
a ochranné pomůcky pro práci dětí se včelstvy.
Do tohoto kroužku je možno taky přihlásit i děti
z Babic.
V září se uskutečnila ukázka včelaření pro
žáky 5. třídy za účelem získání žáků do včelařského kroužku. V listopadu se v Traplicích
uskutečnilo včelařské odpoledne, kde byla výstava včelařských potřeb, zdobených perníků
a ochutnávka medu a medoviny.
V lednu proběhl odběr zimní měli pro vyšetření na varroázu nutný k zjištění zdravotního
stavu našich včelstev. Jistě jste zaregistrovali
v médiích zprávy o velkých ztrátách včelstev.
Ani našim členům se toto nevyhnulo a po letošní zimě máme o 15 % včelstev méně.
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze, na které byl zvolen nový výbor:

Předseda

Antonín
Omelka

Jalubí

Jednatel

Jaroslav Pelka

Traplice

Pokladník

Petra Zubíková

Huštěnovice

V průběhu jara
a léta bychom chtěli seznámit školáky
s prací včelařů na
spolkovém včelíně
v Traplicích a dovybavit členy včelařského kroužku potřebným nářadím.
Aktivně bychom se
chtěli účastnit dětského dne v Traplicích a akcí pořádaných zahrádkáři
nebo obecními úřady okolních vesnic.
Během roku plánujeme uspořádat kurz
pro začínající včelaře. Ke konci listopadu chceme uspořádat včelařské odpoledne.
V posledních letech se čím dál víc objevují
falšované vosky, které způsobují zhroucení včelího díla, anebo na těchto mezistěnách včely
vůbec nestaví. Proto jsme se rozhodli zakoupit
válce na výrobu mezistěn, aby měli naši členové
možnost si tyto mezistěny vyrobit z vlastního
vosku.
Na závěr nám dovolte poděkovat Obci Babice za finanční podporu naší činnosti a popřát
pevné zdraví.
ZO včelařů
Traplice

Josef Bříštěla
Členové
Revizní komise

Jaro/2020

Alois Bříštěla

Babice

Karel Holub

Babice
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Zahrádkáři
V prosincovém čísle Babického zpravodaje
jsme psali, čím jsme žili v naší organizaci koncem
loňského roku. Tak jen doplníme, že v jeho úplném závěru se ještě podařilo na Krájance vyměnit interiérové dveře včetně zárubní. Práce provedla firma NS InTerier z Košíků a finančně jsme
tyto náklady pokryli z dotace Obce Babice. Obci
děkujeme nejen za loňskou podporu, ale také
za to, že i pro rok 2020 nám ze svého rozpočtu
vypomůže. Tyto peníze chceme využít na nové
odpady, rozvody vody, elektřiny a také výměnu
obkladů a dlažby v kuchyni na Krájance. Máme
v plánu rovněž i další modernizaci prostor kuchyně. Snažíme se, aby Krájanka byla příjemným
místem, které mohou využívat všichni zájemci.
A to nejen zahrádkáři. Vloni zde bylo uspořádáno
celkem 36 akcí – společenských nebo rodinných.
Pro tento rok se také začal „objednávkový“ kalendář pro prostory Domu zahrádkářů opět pěkně
zaplňovat, což nás těší.
Tak jako každoročně, i letos proběhla v naší
organizaci výroční členská schůze, a to v tradičním termínu – začátkem března (1. 3.). Zprávu
o činnosti za rok 2019 přednesla jednatelka Alena Machučová, o plánech na rok letošní mluvil
předseda Radek Janeček. Kromě jiného řekl, že
se zaměříme na větší opravy prostor moštárny
a v plánu je vybudovat zde i menší kuchyň, která by se dala využívat při akcích pořádaných na
nově upraveném dvoře Krájanky.
Zahrádkáři se snaží během roku také různě
vzdělávat, k čemuž dobře slouží přednášky. Jedna z nich byla i na členské schůzi, kdy se Ing. Ladislav Vaněk (zemědělský odborník) zaměřil na
ochranu rostlin, zejména pak na jarní postřiky
stromů a mluvil také o ekologii při pěstování.
Samozřejmostí je zapojování babických zahrádkářů do programů, které pořádá obec nebo
jiné místní organizace. Letos to bude především
oslava při příležitosti 800. výročí Babic. A z těch
dalších větších, kdy jsme byli spolupořádajícími,
můžeme jmenovat organizačně náročnou Výstavu vín. Letošní měla proběhnout 28. března
v kulturním domě. V souvislosti s koronavirem
vydalo Ministerstvo zdravotnictví zákaz pořádání hromadných akcí. Z tohoto důvodu se košt vín
v uvedeném termínu v Babicích nekonal. Je možstrana 28

né, že se podle situace uskuteční v náhradním termínu.
Aktuální stav naší základny je 74 členů. Jsme
potěšeni, že přibývají také zájemci z řad mladší
generace, které se snažíme různě podporovat.
Například vloni jsme vyslali za finanční podpory
obce Gabrielu Janečkovou, hlavní výtvarnici našich výstav, na kurs zaměřený na aranžování.
Po letošní zimě - nezimě se těšíme z jarního
počasí a také na to, že letošní úroda na našich zahradách a polích bude snad lepší než loňská. Přejeme vám pěkné Velikonoce a hodně sil a radosti
ze všeho, co budete dělat.
Babičtí zahrádkáři

Co se dělávalo a jak –
Tentokrát o Velikonocích
V televizi je spousta pořadů, které ukazují, jak dřív
žili naši předci. Jeden z nich nese název „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli.“ Vrací se nejen ke starým receptům, ale i jejich životnímu stylu.
Tak i my vzpomínáme. Tentokrát jsme se zaměřili na velikonoční svátky. O Velikonocích svého dětství i o tom, jak je prožívá v současnosti, nám vyprávěl zahrádkář Miloslav Maňásek.
Tak už jsou tady zase Velikonoce. Každý rok
se na toto období roku těším. V dětství byly pro
kluky jistým zdrojem příjmů. Za hrkání příjmy
rostly podle řady, v které jsem hrkal a pak v pondělí velikonoční pak kromě barevných vajíček
a čokolád jsem si nějakou korunu vyšlahal. V dospělosti souvisely Velikonoce u mě s pletením
karabáčů a také se šlahačkou, ale v jiném pojetí
než v dětství. Spolu s bráchou a našimi syny jsme
navštěvovali rodinu a známé s písničkou Ej šlahačka moja… a mnoha dalšími za doprovodu
houslí, někdy také varhánek a flétny. Jedny Velikonoce jsem dokonce hrál na housle i já. Naučili mě G a D a kontroval jsem. Poprvé v životě
a zatím naposledy. Všeci se divili, že i já hraju na
housle. Už jsme nedostávali peníze, ale nějakou
velikonoční dobrotu, víno, slivovici a různé druhy
mašlí na karabáče, které jsme měli opravdu výstavní. V dětstvím jsem je pletl z osmi prutů z vrb
u Trávníčkového potoka. Nyní jsou naše karabáče z patnácti prutů z vrb, které mám doma. Před
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asi čtyřiceti lety jsem vysadil v humně sedm vrb
zlatolíč. V současné době jsou již takové Ladovské - kmen a hlava, ze které vyrůstají nádherné
žluté větvičky. Sazenice, což je proutek s alespoň
pěti očky, se zasadí třemi očky do země a dvě zůstanou na povrchu a musí se ze začátku zalévat,
aby dobře zakořenila.
Tyto sazenice přivezl z Opavy můj strýc Květoš. V minulosti byl v Babicích známý jako cvičitel a organizátor akcí místní tělocvičné jednoty
Sokol. Ten mě také naučil pletení z devíti prutů, které jsem později doplnil o „košíček“, takže
i s rukojetí je jich potřeba patnáct. Samozřejmě
jsem plést naučil i syna Radka. Ten to umí ještě lepší než já. Radek pletení zaučuje teď svého
syna Lukáška. Své známé pak obdarováváme
našimi výrobky. Bývá jich každý rok třicet až
čtyřicet. Někteří otcové a dědové si k nám také
chodí před Velikonocemi na proutí pro své syny
a vnuky. Vrbu je nutné vždy ostříhat před rašením „na hlavu“, aby na příští Velikonoce vyrostly
nové větvičky. Vhodné je ještě stříhání v červnu,
pak jsou výsledkem dlouhé nerozvětvené velice
ohebné pruty. Někdy říkám, že pokud někomu
chybí šňůrky do bot, může použít právě proutky
zlatolíče.
Letošní rok je ale úplně jiný než minulé roky.
Řada akcí byla zrušena. Také Velikonoční dílničky,
kde jsem poslední roky učil děcka plést karabáče.
Vůbec nevím, zda budou kluci hrčat, a také šlahačka nebude taková jako v minulosti. Asi půjdu
vyšlahat jen k nejbližším příbuzným. A karabáč
ten bude doplňovat rouška na mém obličeji.
Věřím, že nás v příštích letech čekají zvyky jako
v minulosti se vším, co k Velikonocím patří.
Miloslav Maňásek
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Lidové pranostiky a přísloví
Posledně jsem v našem zpravodaji měl na pořadu pranostiky pro začínající měsíce roku.
Dnes můžu (a píši to v půlce března), s jistotou říct, že první měsíce roku 2020 se hodně podobají spíš aprílovému počasí. Sníh jsme viděli
jenom v televizi a teploty byly často rekordní,
avšak plusové.
Jako obvykle se budu věnovat spíš sedlačině,
které trochu rozumím, ale také vinařině, kterou
miluju, i když vinohrad už nemám.
Takže duben nebo také apríl:
• Na Světici Stázičku (15. 4.) zemáčky pod motyčku
• O Svatém Jiří (20. 4.) vylézají z díry hadi a štíři
• Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy
Květen nebo chcete-li máj:
• Je-li slunce na Pankráce a Urbana dělá z vinaře velkého pána
• Svatá že Lucie (15. 5.) políčko často zalije
• Májová voda vypije víno
A před prázdninami ještě červen:
• Jeli na Medarda (8. 6.) jasně, starost rolníkova
hasne
• Netřeba v červnu o déšť prositi, kdy přijde hned, jak začnem kositi
• Sušší červen když panuje, vínem sudy naplňuje
Tož po těch složitých dnech v prvních měsících roku 2020 přeju všem od srdce ,,Nech nám
slúží fšecko".
Franta Maňásek ze Souhrad
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SRPŠ
Společenský ples
Měsíc únor byl v Babicích
ve znamení plesové sezony.
Tradiční Společenský ples
s polonézou, který se konal
8. 2. 2020, nesměl samozřejmě chybět. Přípravy bývají
velké a do detailů promyšlené. Co ples, to originál. Žáci
deváté třídy si dávají záležet, aby se odlišili od předešlých ročníků. Je potřeba vše
sladit barevně, od kravaty

Přípravy
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až po květinovou výzdobu,
včetně výzdoby sálu. Letos
to vyhrála královská modrá.
Pod vedením paní Jitky Adamíkové a za asistence paní
učitelky Gablasové se podařilo žákům nacvičit krásné taneční pásmo, za které
sklidili zasloužený potlesk.
O květinovou výzdobu se
jako každý rok postarala paní
Batůšková z Kudlovic, která je zárukou profesionálně
odvedené práce. K poslechu
a tanci hrála známá kapela
Madusong, která má oblibu
jak u starších, tak i mladších
ročníků. Nejen žáci, ale i členové sdružení SRPŠ se činili.
Letošní rok se nám podařilo
zajistit do tomboly 285 cen.
Samozřejmě
poděkování
patří firmám, obcím a všem
sponzorům, kteří se se svými
dary přičinili o tak bohatou
tombolu. Všechny dary je
potřeba zabalit a očíslovat.
Proto se v sobotu ráno, v den
plesu scházíme a kdo může,
přiloží ruku k dílu. Jsme rádi,
že nám chodí vypomáhat
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i rodiče žáků
osmé třídy.
Děvčata našeho spolku,
která si vzala na starost bufet, se postarala o rozšíření
nabídky v pohoštění. Kromě
tradičních klobásek, párků
a sýrových tácků letos přibyly jednohubky, které vlastnoručně připravily. Jsme rádi
za jakoukoliv změnu nebo
nápad, pokud nám to zajistí
vyšší výdělek z plesu. Společenský ples s polonézou je
pro náš spolek jediná výdělečná činnost, kdy můžeme
získat finanční prostředky,
které jdou jako dar do Základní školy v Babicích, ve
prospěch všech žáků.
Na závěr bych chtěla poděkovat Barboře Horňákové
a jejímu tanečnímu partnerovi
Adamovi Poláškovi, kteří náš
ples obohatili o ukázky z latinskoamerických a standardních tanců. Pro nás všechny to
byl velký zážitek.
Za SRPŠ
Miriam Koudelníčková
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KULTURA A SPORT
Lyžování na Bílé
Po několikaleté pauze obec
letos obnovila tradici lyžařských zájezdů. Protože na tradičních Pustevnách jsou už
druhým rokem sjezdovky úplně uzavřené, zamířili jsme letos
na nedalekou Bílou. S napětím
jsme sledovali předpovědi počasí, jaké budou sněhové podmínky. Běžkařům sice stav sněhu nepřál, ale pro milovníky
sjezdového lyžování byly podmínky příznivé. A tak se v sobotu 18. ledna po šesté ráno začali z různých částí Babic scházet
lyžaři ke kulturnímu domu.
Kromě lyží se do kufru autobusu nalodila trochu nečekaná
zavazadla – dva dětské kočárky, protože se zájezdu zúčastnily také dvě aktivní maminky
se svými několikaměsíčními
ratolestmi a s plánem na výšlap zimní přírodou. Po deváté
hodině jsme už měli lyže na
nohách, užívali si místní svahy,
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odpočívali na lanovce, někteří využili i možnosti testování
lyží jedné značky. Jen sluníčko
se nám moc neukázalo, ale naštěstí se nesplnila předpověď
odpoledního deště. A tak když
jsme se opět odpoledne sešli
u autobusu, všichni zářili spokojeností, včetně maminek, které
měly z vycházky na Bumbálku
v nohách a kolečkách kočárků
16 km a 300 metrů převýšení.

Babický zpravodaj

Nezbývalo než se rychle vydat
na cestu domů, protože pan
řidič konstatoval, že mrznoucí
déšť se blíží a sjízdnost silnice
u Syrákova před Vizovicemi je
ohrožena. Cesta nakonec proběhla bez komplikací a při příjezdu do Babic nás čekalo překvapení – bílý poprašek, jedna
z mála babických sněhových
mininadílek této zimy.
Mgr. Miroslava Maňásková
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Halový tenisový turnaj ve čtyřhrách
V sobotu 7. 3. 2020 se uskutečnil tradiční halový tenisový turnaj ve čtyřhrách. Pozvání přijali
jako každý rok i naši kamarádi z Bzinců pod Javorinů. Akce se uskutečnila ve sportovní hale v Kunovicích a zúčastnilo se jí sedm dvojic. A jak to
všechno dopadlo:
1. místo: Michal Koukal a Petr Macháček (Babice)
2. místo: Samuel Filip a Mario Hurtik (Bzince)
3. místo: Bohuš Huťka a Jaroslav Říha (Babice)
Za sportovní komisi L. Salvet

VŠECHNY KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE JSOU
Z NAŘÍZENÍ VLÁDY DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.
AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE V HLÁŠENÍ ROZHLASU,
VE VÝVĚSKÁCH, NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
A NA FACEBOOKU OBCE.
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Vstávání
O poznání dřív teď den
otvírá své oči,
voda, co teče z hor,
v korytech divoce se točí.
Zpěv ptačí a trylkování
prší na nás z nebe,
zem probírá se, vstává
a pořád ještě zebe.
Však i z té hlíny, co
rozmrzá a otvírá se pomalu
jak zrezivělé kleště,
své květy k slunci zvedají
sněženky, bledule, fialky
a kdo ví co ještě.
Je jisté, že jaro naši zemi
navštívilo zas,
uspává zimu a snaží se
budit to lepší v nás.
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Z FARNOSTI
Tříkrálová sbírka jubilující
V letošním roce oslavila
Tříkrálová sbírka 20 let svého
trvání. Jelikož vlastním keramickou placku s logem sbírky
z roku 2002, dovoluji se považovat za aktivně nejdéle koledující účastnici této sbírky v Babicích. Z počátku jsem chodila
jako malý král, od r. 2013 jako
vedoucí skupinky a některé
roky jsem zastávala (pro nedostatek dobrovolníků) i funkci
zdvojenou. Babice mám prokoledované snad celé, nenapadá mě ulice, kde bych nebyla
„nasazena“.
Tříkrálová sbírka pro mne
vždy začíná požehnáním koledníků a svěcením kříd duchovním správcem naší farnosti. Druhý den se pak většinou
chodí koledovat a po koledování na nás čeká na obecním
úřadě malé občerstvení. Když
sbírka začínala a nebyla ještě
tak známá, lidé otvírali méně
a mnohdy jsem pociťovala
vůči nám i určité předsudky.
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Dnes se již s odtažitými reakcemi setkávám málo. Lidé nás už
mnohdy vyhlížejí a uvědomují si, že Charita pomáhá všem
bez rozdílu víry či rasy a že
vykoledované peníze jdou na
morálně dobré věci.
Za historii svého koledování
mám spoustu pěkných zážitků,
kdy si nás lidé například fotili, zpívali si s námi, dávali nám
cukrovinkové odměny a zvali
nás domů na čaj nebo třeba zazpívat malým dětem či k babičce upoutané na lůžko. Zvláště
starší lidé bývají citliví a velmi
vděční za „zpívající přání“. Také
počasí bylo v každém ročníku
jiné. Pamatuji si na tuhý mráz,
kdy jsme měli promrzlé nohy
i ruce, nebo ledovku, kdy jsme
padali na zem, jindy nás překvapilo krásné jarní sluníčko.
Letos se v Babicích podařilo
sestavit dokonce osm skupinek
koledníků a vybralo se celkem
53 392,- Kč. Mým motorem pro
další účast na této dobročinné
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akci je dobrý pocit, že pomáhám, a přitom jsem sama obohacena.
Petra Hubáčková
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Socha sv. Josefa
Je příjemné se občas projít i jen v blízkém okolí Babic.
Třeba taková cesta z naší obce
ke Kudlovicím s odbočkou ke
Žlebům je sice trochu delší, ale
stojí za to ji absolvovat. Možná i z toho důvodu, že se nám
naskytne zcela jiný pohled na
Babice, pokud vyjdeme až nad
Žleby. Ale stačí jít jenom k soše
svatého Josefa, která stojí na
okraji Žlebů, i když toto nebylo
její původní stanoviště, jak je
uvedeno dále v textu, a jen tak
se tam posadit na lavičku, odpočinout a nechat své myšlenky plynout...
Socha svatého Josefa stojí
severně od obce Babice a byla
postavena v roce 1879. Stávala
na rozcestí. Takovým rozcestím
staří lidí říkali veksle. Z jedné
strany se přicházelo od Babic, další směr byl Kudlovice
– Spytihněv a další cestou se
chodilo na Halenkovice, kde se
vyšlo u Halenkovského dvora.
Socha svatého Josefa prý
byla původně dřevěná, podstavec byl slepovaný z drobnějších
kamenů. Dnes je socha postavena na jiném podstavci. Socha
i staleté lípy, které bylo vidět už

zdaleka, utrpěly nejvíc tím, když
zde bylo vybudováno velké
hnojiště. Močůvka prosakovala
do podzemí a lípy tím byly otráveny. Také vandalové udělali
své. Socha byla značně poničena. Z iniciativy pana Josefa
Maňáska z č. 4 však byla opravena. Opravu provedl v roce
1989 pan Habáň z Huštěnovic.
Další oprava a zároveň přemístění sochy proběhlo v roce
2007. Byla umístěna na důstojnější místo (poblíž sklepů). Při
úpravě terénu pod původní
sochou byla nalezena pamětní
listina, ve které je uvedeno, že
ji nechalo postavit v roce 1879
obecní zastupitelstvo. Sochu
vytvořil kamenický mistr Beck
z Kroměříže.

Socha sv. Josefa
v původním místě

Tolik tedy z historie starší,
kterou je možné nalézt také
na webových stránkách obce
Babice a jejíž autorkou je paní
Františka Němcová. Z té novější připomínáme, že ve dnech
kolem svátku svatého Josefa se
v uplynulých dvou letech konala k této soše malá pouť, která
vycházela od babického kostela. Nejen katoličtí křesťané považují totiž sv. Josefa za ochránce rodin i celé církve, která je
Ježíšovou rodinou. Letos se ze
všeobecně známých důvodů
konat nemohla. Až bude doba
příznivější a vy nebudete vědět,
kam zajít na procházku, možná
se toto místo stane tím, které je
užitečné a příjemné nově objevovat.

Socha sv. Josefa
na současném místě

Velikonoce
Je velmi pravděpodobné, že veřejné velikonoční bohoslužby se v naší zemi letos konat
nebudou (zřejmě poprvé od dob sv. Cyrila a Metoděje). Budeme o tom ještě informovat
podle vývoje situace.

Noc kostelů
Plánovaným termínem pro Noc kostelů je pátek 5. června 2020. Případné konání závisí na
délce omezení, která jsou v čase uzávěrky tohoto čísla platná.
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V karanténě aneb Staří ludé vzpomínajú…
...jak v postní době nebývaly muziky a svatby, jedlo se skromně, aby se vystačilo s tím, co je
doma, a vedle práce měli lidé více příležitostí se
zastavit: pobýt sami u sebe a v tichu popřemýšlet
nad směřováním svého života anebo pobýt spolu a věnovat svůj čas blízkým nejen jako drobky,
které zbudou. Tak se zdá, jako by se letos postní
čas dotkl nejen mnoha, ale bez přehánění všech
lidí.
Ještě se popíší stohy papíru, aby se sdělilo, jak
to probíhalo a jaké to bylo. Ale už teď se objevují
úvahy o tom, že najednou bylo možné a dávalo
smysl nemít všechno a hned. Pochopení, že něco
opravdu potřebuji a něco vlastně jen chci. Zjištění, že být spolu je krásné i těžké současně a že být

sám vede k touze po setkání, třeba aspoň zamáváním nebo přes telefon.
Smyslem postní doby pro věřící není získat
tyto zkušenosti – ty jsou pouze základem pro
další, už specificky křesťanskou cestu. Ale letošní
postní doba možná více naznačila, jakým obohacením může být to, že něco nemám. Smyslem
postní doby také není omezování samotné. Smyslem je příprava na opravdové slavení velikonočních svátků – v kostele i v srdci. Svátků radosti, že
co jsme neměli, dostali jsme darem.
Až to přijde, možná budeme už natrvalo více
vděční za nedělní vycházku s přáteli, oběd u babičky, obyčejný pracovní den nebo pěkné představení v divadle...

BABIČTÍ (44)
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.

BOHUMILA BECERRA
Sesterstvo a kouzelná
kočka Fabiola a další
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola je kniha české spisovatelky Lucie Hlavinkové, kterou doplnila
ilustracemi babická rodačka Bohumila Becerra
(rozená Gablasová). Bohumila, které od dětství říkáme
Bohunka, je již známou ilustrátorkou a na svém kontě má
řadu knih, jež zkrášlila svými
milými obrázky. Ve velké většině jsou to knihy určené dětským čtenářům. O tom, jak se
k této práci, která je pro ni i koníčkem, dostala, jsme si vyprávěly prostřednictvím mailu.
Důvod, proč jsme se nesešly
osobně je ten, že Bohunka žije
již dvacet let ve Francii, a i když
do Babic dojíždí několikrát do
Jaro/2020

roka, naše termíny k setkání se bohužel míjely.
A jelikož by bylo škoda, aby se čtenáři Babického zpravodaje nedozvěděli o malířce, která vyrůstala v naší obci, a nepoznali její práce, známé
i za hranicemi České republiky, využily jsme nakonec povídání přes „éter.“
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První otázka je typická: Jak
ses k malování dostala? Kreslila
a malovala jsi už od raného dětství?
Určitě ano. Pamatuji si, že mě
kreslení a malování vždycky bavilo.
Když se u dítěte objeví talent,
a to v čemkoli, většinou se snaží
rodiče jej nasměrovat tak, aby se
mohl dál rozvíjet. Tvoje maminka byla navíc malérečkou keramiky a dlouhé roky pracovala
přímo v Tupeské keramice. Tak
jistě rozpoznala, že Tvé malovástrana 35

ní je dobré a možná to byla ona, kdo Ti radil, že
by ses měla v životě tímto směrem ubírat. Navštěvovala jsi základní uměleckou školu?
Když jsem chodila do první třídy, tak nás maminka spolu se sestrou přihlásila do Lidové školy umění
(LŠU) v Uherském Hradišti. Chodily jsme tam společně dva roky a učil nás pan učitel Zelinka. V páté
třídě jsem začala chodit na LŠU znovu. Sestra se v té
době hlásila na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (UMPRUM), což mě zaujalo.
Později jsem se tam chtěla hlásit také.
A ještě k Vaší otázce o rozpoznání talentu. Sama
teď učím děti kreslit a malovat v ateliéru Petit Léz’Art,
ale nevím, zdali se dá rozpoznat talent v tak raném
věku. Ve skupince mám například šestileté děti, které
nádherně kreslí. Řekla bych, že ani já jsem v tomhle
věku tak hezky nekreslila. Ale strašně mě to bavilo.
A o tom to asi je.
Když jsi končila školu základní, přemýšlela jsi i o jiném oboru než uměleckém?
Vím, že jsi studovala Střední
uměleckoprůmyslovou školu
v Uherském Hradišti. Dostala jsi se na ni napoprvé? Jaký
obor sis zvolila?
Jak jsem již zmínila, inspirací přihlásit se právě na Střední
uměleckoprůmyslovou
školu
pro mě byla sestra. Ale na poprvé jsem se bohužel nedostala.
Bylo to v roce 1989, kdy to ještě
nebylo tak úplně jednoduché.
Kdo neměl na škole známé, tak
více méně ani neměl moc šancí
se na školu dostat. A tak jsem šla
do deváté třídy, abych se mohla
přihlásit další rok znovu. Nevyšlo
to bohužel ani napodruhé, a tak
jsem nastoupila na Obchodní
akademii v Uherském Hradišti.
Zároveň jsem znovu začala docházet na LŠU. Připravovala jsem
se u paní učitelky Milevské. To jí
vděčím za úspěšné přijetí. Hodně
se mně věnovala a u přijímacích
zkoušek jsem pak měla největší
počet bodů. Vybrala jsem si obor
“grafika a propagační výtvarnictví“. Obor učil pan profesor Hanáček.
strana 36

Kam směřovaly Tvé kroky dál? Byla to vždycky práce s uměleckým zaměřením nebo jsi dělala někdy i v jiném oboru?
V roce 1999 jsem odjela do Francie naučit se francouzsky. O rok později jsem pak začala studovat na
L’ école supérieure d’art de Grenoble a to až do roku
2004, kdy se mi narodil první syn. Již 15 let spolupracuji s francouzským nakladatelstvím Edition des correspondances, pro které kreslím ilustrace. Následně
jsou z nich vytvářeny různé dekorační a papírenské
produkty, ale především pohlednice. Asi pět let jsem
u této firmy pracovala i jako infografička. Získala
jsem tak spoustu zkušeností v oboru, který jsem vystudovala.
Čtenáře bude jistě zajímat, jak ses dostala
do Francie?
Do Francie jsem odjela hlídat děti jako au-pair. Již
předtím jsem byla přes prázdniny jako au-pair v Anglii, tak jsem
chtěla vyzkoušet i jinou zemi.
Když někdo odejde žít do
jiné země, předpokládá se, že
bude znát aspoň základy jazyka. Jak to bylo s Tvojí francouzštinou? Není to jednoduchý jazyk.
Francouzsky jsem moc neuměla. Za sebou jsem měla jen pár
jazykových kurzů. Takže začátky
byly dost krušné.
Máš dva syny. Umí česky?
Ano, česky umí. Mluvím s nimi
většinou česky. Mají rádi české
filmy a pravidelně jezdí do Babic
na prázdniny. Našli si tam kamarády. Na Velikonoce chodí i hrkat.
To je pro ně vždycky velký zážitek.
Starší syn se věnuje krasobruslení
a mladší syn hraje lední hokej. Oba
byli už několikrát v České republice na sportovních soustředěních.
Jezdí i na letní tábory.
První mé setkání s Tvými
obrázky bylo na pohlednicích,
které se mně moc líbily. Ostatně tak jako Tvé ilustrace v knihách. Osobně si myslím, že
musí být dětem blízké. Jsou takové milé a snové. Dávají velký
prostor k fantazii, což je hlavně u těch nejmladších čtenářů
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důležité. Poslední roky je Tvé jméno spojeno
s Albatrosem. Jak ses dostala ke spolupráci
s tímto tradičním vydavatelstvím a kolik knih
jsi už pro něj dělala?
Ke spolupráci s vydavatelstvím Albatros jsem
se dostala přes bývalou babickou knihovnici Zoju
Chodúrovou. Ona jednou ukázala mé obrázky spisovatelce Petře Braunové, která měla v Babicích
v knihovně besedu. Paní Braunová chtěla, abych jí
ilustrovala její knížku. Ale to nebylo možné. V Albatrosu si spisovatel ilustrátora nemůže vybrat. Sestra
tenkrát kontaktovala Albatros a nechala jim na mě
kontakt. Oni se mi pak ozvali, ale zhruba až po třech
letech. Nabídli mi ilustrovat obálku knihy “Můj strážný anděl – Nové začátky”. Nakonec pak vyšly ještě
další dva díly. Druhá šance a Poslední přání.
Když dostaneš knihu, kterou máš doplnit
o obrázky, musíš ji jistě nejdříve přečíst. Stalo
se někdy, že Ti téma nesedělo a byla jsi bezradná, jak na ilustrace jít? Nebo jsi dokonce práci
odmítla?
Jednou se stalo, že mně Albatros nabídl ilustrovat
dvě knihy ve velmi krátkém termínu. Navíc si byly
knihy tematicky velmi podobné a já jsem cítila, že to
by nebylo ono. Tak jsem nakonec ilustrovala jen jednu a druhou jsem odmítla.
V praxi je to tak, že mně nakladatelství nejprve
pošle anotaci a já se podle toho rozhodnu, jestli nabídku příjmu. Pokud ji přijmu, dostanu od nich text
celé knihy, termín dodání ilustrací, požadovaný formát a také smlouvu.
Knihy kterého spisovatele či spisovatelky
ilustruješ nejčastěji? Představuji si, že při práci
s autorem je třeba častého setkávání a častých
diskuzí. Přecházejí tyto pracovní vztahy i třeba
v kamarádství či přátelství nebo jde jen o odvedenou práci a pak už není žádný kontakt?
Když je kniha od zahraničního spisovatele, tak
ke kontaktu většinou nedochází. V současné době
jsem v kontaktu se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Je to vlastně první česká spisovatelka, se kterou spolupracuji. Momentálně spolupracujeme na
druhém dílu Sesterstva, který vyjde v březnu. Spolu
budeme mít také besedu ve škole v Babicích, kde se
poprvé setkáme i osobně. Moc se na setkání i besedu obě těšíme.
S Tvými obrázky se většinou setkáváme
v dětských knihách. Měla jsi možnost ilustrovat také knihy pro dospělé?
Zatím jsem tuhle možnost neměla.
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Maluješ si také jen tak pro sebe? Našli bychom u vás doma plno Tvých obrazů?
Pro sebe si určitě maluju a hlavně žádné kresby
nevyhazuju. Vše schovávám a pak se ke skicám vracím. Ale své obrázky doma moc nemám. Raději je
vidím u přátel a známých.
Snad každý máme v sobě téma, které nás
nejvíc přitahuje. Jaké je to Tvé srdeční (myslím
v malování)?
Pro mě je to jednoznačně příroda. V přírodě je
hodně inspirace a navíc je všude kolem nás. Stačí se
jen umět rozhlížet a mít oči dokořán …. Také ráda
kreslím portréty. Teď například kreslím portréty “stařenky” a dědy (rodiče mého tatínka) podle starých
fotografií, které máme doma.
A na jaké novince pracuješ teď? Nebo máš
i nějaký ten „šuplík“, do kterého si ve volných
chvílích dáváš obrázky pro případ toho „někdy
se třeba budou hodit?“
Připravuji se na společnou expozici v našem ateliéru v Grenoblu, kde se děti věnují kresbě a malbě.
A také už jsem dostala nabídku od Albatrosu na třetí
díl Sesterstva, který teď ilustruji.
Bohunko, my se budeme těšit, že třeba se
Tvé obrázky ze „šuplíku“ budou hodit na výstavu, kterou bychom mohli v Babicích uspořádat.
Zatím se z nich budeme radovat v knihách, jež
jsi opatřila svými nádhernými výtvory a které
si můžeme vypůjčit i v babické knihovně. Ve
většině z nich je uvedeno: Ilustrovala MILA. Můžeš vysvětlit tento pseudonym nebo si jej necháš pro sebe?
Ve francouzštině se nevyslovuje písmeno H a tak
jsem své jméno zkrátila pouze na Mila. Nelíbilo se mi,
jak mé jméno znělo.
Děkujeme za rozhovor a hlavně za to, že sis
udělala čas i takto na dálku popovídat. Přejeme hodně tvůrčích nápadů.
Marie Dostálková
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BABICKÝ MÍSTOPIS (1)
nou. Později zde byla prodejna
„Běžte přes Dolní Míšky, uproDominantou Ceron bývala
Jednoty – obchod průmyslostřed Dolních Ceron zabočte vprazvonice a kříž. Zvonice, která
vým zbožím. Významné místo
vo, projděte Výpustů, na jejím konci
stávala při hlavní silnici, byla
zaujímala, nejen na Ceronech,
budete mít po pravé straně Třeskozbořena v šedesátých letech
slévárna barevných kovů, ktevice, odbočte vlevo a budete na
minulého století a kříž byl ze
rou založil pan Alois Šohajek.
Zásačí a tím pádem u školy.“ Takosvého původního stanoviště
O několik domů dále bývala auvé rady by se mohlo dostat „cizinci“,
na Dolních Míškách přemístěn
tokarosárna, jejímž prvním majenž přijde do Babic z huštěnovské
před hřbitov. Minulostí jsou
jitelem byl pan Omelka.
strany a ptá se na cestu k základi jiné ceronské stavby, firmy,
Až půjdete někdy Ceronaní škole. Většina z nás ví, kterými
obchody nebo řemesla, která
ma,
najdete zde už jiné obchočástmi obce by tázající procházel.
se zde provozovala. Vzpomeňdy a firmy a změnil se i celkový
Ale některým, obzvláště novým
me například poštu, která byla
ráz této části obce. Sotva by ji
a mladším obyvatelům Babic, tyto
krátkou dobu v č. p. 180 (pozpoznal pan Alfred Vyskočil, který
názvy místních částí obce třeba nic
ději v domě č. p. 288), obchod
před 95 lety napsal do Sokolské
neříkají. Z tohoto důvodu jsme se
uhlím, dřívím a šrotování obilí
kroniky: „Popíši stručně, co vím
rozhodli zařazovat do zpravodaje
(č. p. 180), tuto činnost převzala
od svého příchodu do Babic
babický místopis.
po roce 1948 Jednota, později
1. července 1912, podle svého,
Když už jsme začali uvedeUhelné sklady. Cerony mívaly
jak dovedu. Když jsem přijel do
nými částmi obce, podívejme se
i dvě hospody. Hostinec U SvoBabic, byl jsem překvapen notedy, kde se přesně nacházejí.
bodů, v jehož sále provozovala
vým pěkným nádražím, stromoVšechny patří pod Cerony. CeroTJ SOKOL místní kino a také se
vím oživenou osadou Cerony
ny se rozkládají od Huštěnovic až
zde cvičilo. V neděli dopoledne
a když jsem procházel most přes
po Kudlovický potok a od železzde pan Kvído Svoboda úřadomlýnskou strouhu na rozhraniční tratě po školu. Kromě uveval jako jednatel záložny (Rainí Babic a Ceronů, tvořily mně
dených částí sem patří ještě ulice
faizenky). Vedle hostince měla
vysoké topoly na hrázi jakousi
Nádražní, Horní Cerony, Kúsky
jeho sestra Lidunka malý obbránu, jako bych procházel náa samozřejmě Ceronský dvůr.
chod se smíšeným zbožím. Nyní
rodním parkem.“
Cerony bývaly samostatnou
je na „Svobodovém“ prodejna
osadou založenou v roce 1786
Jednoty a fira byly pojmenovány po Janu Pema
HEMAR.
tru Cerronim, sekretáři komise
Druhá hospopro správu zabraných církevních
da byla v nystatků.
nějším č. p. 295
Tak jako v celých Babicích, i na
(v současnosti
Ceronech převládalo příjmení
sídlo firmy GAČevela a Maňásek. Aby si je lidé
SOL) a byla vynepletli, dávali jim různé přezdívbavena velmi
Cerony ještě s potokem a zvonicí
ky, které byly odvozeny od jména
pěknou kuželči činnosti. Tak tu bydleli, anebo bydlí, Čevelovi: Ferdovi, Václavovi, Stařečkovi, Chromí,
Slávovi, Dlouhý, Iljíkovi, Bénka a Maňáskovi:
Sákovi, Radovi, Výpustovi, Matějovi, Pavlovi,
Horní Cerony
Dolní Cerony
Šrotaři.
strana 38

Babický
ý zpravodaj
p
j

Jaro/2020

STALO SE
31. 12. 2019 Silvestrovské setkání Na Mýtince
Na Silvestra odpoledne se v areálu Muzea Na
Mýtince sešli ti, kteří nechtěli trávit celý den u televize, na přátelském setkání. Nechyběl dostatek
dobrého jídla a pití, hrálo se na kytary a zpívalo,
děti si mohly opékat špekáčky.

25. 1. 2020 Výročí 5 let od otevření Muzea
myslivců a pytláků Babice
Muzeum myslivců a pytláků v Babicích nedávno oslavilo 5 let od svého otevření. Myslivci spolu
s obcí proto oslovili ty, kteří se nějak podíleli na
vzniku muzea, aby se přišli podívat, jak projekt
muzea funguje, a co všechno se za tu dobu Na
Mýtince událo. Po úvodním slovu paní starostky
a správce muzea Josefa Vranky ocenil za pozvané
spisovatel Jiří Jilík, že muzeum ,,žije" a je dějištěm
mnoha akcí, které jsme si mohli připomenout na
fotografiích v expozici Myslivost a pytláctví. Pak
následovala prohlídka ostatních expozic a zahrady s voliérami.
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STALO SE
8. 2. 2020 Ples SRPŠ
I letos mohli návštěvníci plesu SRPŠ shlédnout
v úvodu plesu slavnostní polonézu - vystoupení
žáků 9. třídy ZŠ. Poté si žáci zatančili s rodiči a pak
měli své druhé taneční vystoupení. Návštěvníci
mohli obdivovat nejen zajímavou choreografii, ale
také krásné róby tančících dívek. Pak deváťáci obdrželi z rukou třídní učitelky Mgr. Soni Adamíkové
šerpy absolventů ročníku 2019-2020. Závěr programu patřil Barče Horňákové, žákyni 9. třídy, která předvedla se svým tanečním partnerem ukázku
standardních i latinskoamerických tanců a nadchla
svým profesionálním výkonem všechny přítomné.
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22. 2. 2020 Krojový ples
Kulturní dům se v sobotu v podvečer opět rozzářil pestrou paletou lidových krojů. Na programu
byla nejprve moravská beseda, kterou zatančila
3 kolečka, jedno babické, jedno z Kyjova a jedno
z Bukovan. Dvě domácí kolečka zatančila po krátké
pauze ještě slovenskou besedu. K tanci i poslechu
hrály DH Lácaranka a CM Harafica. Účastníci mohli
také zavzpomínat na minulé ročníky u bilanční výstavky fotografií ve vestibulu KD.
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