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STALO SE
30. 4. 2020 Pietní akt
V předvečer 75. výročí osvobození naší obce uctili radní
obce spolu s paní starostkou
položením věnce k pomníku
padlým ve II. světové válce památku všech, kteří v této válce
zahynuli. Poté položili věnec
k pomníčku Miloslava Čevely
u mostu Dvojáku a uctili také
jeho památku. Právě zde utrpěl
1. 5. 1945 těžké zranění, kterému podlehl.
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OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,
život v naší republice, potažmo v obci Babice, se vrací
do starých kolejí. Došlo k uvolňování opatření nařízených
Vládou České republiky, otevřely se školy, obchody, restaurace, kulturní, sportovní zařízení a mnoho dalšího.
Je poměrně jasné, že pouhým uvolněním opatření tato
zvláštní doba ještě nekon-

čí. Koronavirová epidemie
má a bude mít důsledky pro
nás všechny – občany, podnikatele, firmy, ale i obce.
Úpravy zákonů o kompenzačním bonusu a o dani
z příjmu sníží příjmy obcí
a krajů z rozpočtového určení daní a to se dotkne
i naší obce. V současné době
víme, že přijdeme o necelé
čtyři miliony korun. Naštěstí
díky finančním rezervám z předešlých let bude pro nás snadnější překonat toto krizové
období. Plánované investice
rušit ani odkládat nebudeme.
Naopak. Začíná se s přístavbou
mateřské školy, v letních měsících bude zahájena oprava
místní komunikace, chodníků
a veřejného osvětlení v Nové
ulici. Během letních prázdnin
se uskuteční oprava střechy
(nad vstupní částí) a kotelny
v základní škole. A další investiční akce připravujeme.

Letos slaví Babice 800 let
od první písemné zmínky. Toto
výročí jsme chtěli náležitě oslavit a přípravy celodenní akce
s opravdu bohatým programem byly v plném proudu.
Aktuální situace nám bohužel
nedovolila akci konat, takže
jsme byli nuceni ji přesunout
a to až na červen roku 2021.
Avšak 4. září proběhne alespoň vernisáž výstavy o historii
Babic k tomuto výročí spojená
se křtem knihy „120 let kostela
v Babicích“.
A vy všichni, kteří máte zájem o dění v obci, nepřijdete
ani o již tradiční Babické kulturní léto. V několika večerech
vám nabídneme rozmanité
programy, mj. divadelní představení oblíbené inscenace,
folklorní večer s Kalinou nebo
Myslivecký večer.
Přeji Vám léto co nejkrásnější, ať už ho hodláte trávit jakkoli.
Martina Horňáková, starostka

v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze pytle zcela naplněné.
Žádáme občany, aby větší množství plastů a papíru
neukládali vedle kontejnerů
v obci, ale přivezli je přímo do
sběrného dvora.
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zapojit, můžete
si je vyzvednout na obecním
úřadě v kanceláři starostky.

odpad – plechovky, vršky či
plechovky od nápojů, víčka
od jogurtů. Kontejner na tento
odpad najdete ve dvoře nákupního střediska a ve sběrném dvoře.

OÚ informuje
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu
probíhá každý čtvrtek v lichém
týdnu t. j.: 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8.,
27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10.
SVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou první
středu v měsíci: 1. 7., 5. 8., 2. 9.,
7. 10.
Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné.
Upozorňujeme, že je potřeba
plasty ke svozu připravit brzo
ráno, protože svoz začíná již
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Upozorňujeme, že je možné třídit také drobný kovový
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SBĚR POUŽITÉHO
KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Ve sběrném dvoře je možné
odevzdávat použitý kuchyňský
olej.
Po vychladnutí je potřeba
olej přes sítko trychtýřem nalít do PET lahve, dobře uzavřít
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a v době otevření odevzdat
pracovníkovi sběrného dvora.
Olej bude dále využit jako druhotná surovina a vy přispějete
k ochraně životního prostředí.
Služba je bezplatná
SBĚRNÝ DVŮR
V měsících březen - říjen je
sběrný dvůr otevřený každou
středu od 13 do 17hod. a každou sobotu v lichém týdnu od
8 do 11hod. Dodržujte, prosím,
otevírací dobu sběrného dvora!
BIOODPAD
Znovu a důrazně vás, občané, žádáme, abyste do kontejnerů na bioodpad neházeli
žádný jiný odpad. Při zpracování kompostu z loňského
roku byly z bioodpadu vytříděny čtyři kontejnery suti, kovu
a jiného odpadu. Svojí neukáz-

něností komplikujete zpracování bioodpadu a tuto službu
značně prodražujete.

ŽÁDOST
V obci byly v loňském roce rozmístěny nové odpadkové koše
i se zelenými sáčky na psí ex-

krementy. Letos jsme nahradili i staré zelené koše novými.
Majitel psa, který zaplatí poplatek ze psa, dostane v kanceláři
OÚ jedno balení sáčků zdarma.
I přesto jsou lidé, kteří po svých
psech trvale neuklízejí. Prosíme,
uklízejte po svých psech!
V naší obci máme takové siláky, kteří si svou sílu dokazují na
dětském hřišti třeba tím, že ničí
obecní majetek. Kousek odsud
je posilovna, zajděte raději tam.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je 2. 10. 2020.
Příspěvky posílejte na:
knihovna@babice.eu

USNESENÍ č. 10/2020
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 11. 06. 2020
Usnesení č. 1/10/2020
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, A. Holubová a M. Litoš, program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť,
návrhovou komisi J. Vranku a ověřovatele zápisu
I. Káňovou a R. Mikošku.
Usnesení č. 2/10/2020
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

sledku přezkoumání hospodaření obce Babice,
IČ: 00290777 za rok 2019 provedenou pracovnicí
KÚ ZK Ing. Janou Brázdilovou ve dnech 14. 5. 2020
– 19. 5. 2020.
Usnesení č. 4/10/2020
ZO Babice schvaluje Závěrečný účet obce Babice za rok
2019 bez výhrad.

Usnesení č. 5/10/2020
ZO Babice schvaluje výsledek hospodaření obce za rok
Usnesení č. 3/10/2020
ZO Babice schvaluje Zprávu č. 57/2019/EKO o vý- 2019 v částce 8 410 054,03Kč.
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Usnesení č. 6/10/2020
ZO Babice schvaluje účetní závěrku obce Babice za
rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 – přílohy: Rozvaha,
Příloha, Výkaz zisku a ztráty, FIN 2 – 12.

Usnesení č. 10/10/2020
ZO Babice schvaluje prodej části pozemku p. č. 51/11
v k. ú. Babice u Uherského Hradiště o výměře cca 40 m2
*******, bytem ******* za cenu 100Kč/m2.

Usnesení č. 7/10/2020
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.

Usnesení č. 11/10/2020
ZO Babice schvaluje zařazení území obce Babice
do území působnosti Místní akční skupiny Severní
Usnesení č. 8/10/2020
Chřiby a Pomoraví na programové období 2021 –
ZO Babice schvaluje bezúplatné nabytí nemovi- 2027.
té věci, a to pozemku parcela č. 899/4 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště, z vlastnictví České republi- Usnesení č. 12/10/2020
ky do vlastnictví obce Babice, včetně souhlasu obce ZO Babice pověřuje finanční výbor kontrolou hospos podmínkami uvedenými v Čl. IV. smlouvy, na základě daření MŠ Babice a ZŠ Babice s majetkem a finančními
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva prostředky obce za rok 2019. Termín provedení kontrok nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/ ly do 31. 8. 2020.
BUH/1638/2020-BUHM.
Usnesení č. 13/10/2020
Usnesení č. 9/10/2020
ZO Babice pověřuje kontrolní výbor kontrolou
ZO Babice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dovlastnického práva k nemovité věci s omezujícími pod- tace z rozpočtu obce Babice uzavřených se spolky
mínkami č. UZSVM/BUH/1638/2020-BUHM s Českou a organizacemi za rok 2019. Termín provedení kontroly
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech do 31. 8. 2020.
majetkových.

INVESTIČNÍ AKCE
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – Ministerstvem
pro místní rozvoj byla schválená dotace na „Zvýšení
kapacity MŠ a zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání ve výši 3 799 097,50Kč. V jarních
měsících proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby. Cena stavby dle projektové dokumentace
činí 9 482 654Kč. Cenové nabídky podalo celkem
10 firem. Jako nejvýhodnější byla vybraná společnost
VHS Břeclav s cenou 8 066 666Kč.
Dne 1. června došlo k předání staveniště. Stavba by
měla být dokončena do konce roku
2020.
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NOVÁ ULICE – komunikace a chodníky – Na
stavbu je vyřízeno stavební povolení. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, cenovou nabídku podalo 11 firem. Rozpočet stavby dle projektové dokumentace je 9 750 000Kč. Nejvýhodnější
nabídku podala firma SMO a.s. Otrokovice a to ve
výši 5 914 480Kč. Akce je hrazena z rozpočtu obce
a uskuteční se v letních měsících.
Občané této ulice budou včas informováni
o přesném termínu stavby a možnostech parkování aut během stavby. Současně je všechny po dobu
realizace prosíme o shovívavost a trpělivost.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NÁBŘEŽÍ II. – v jarních
měsících proběhlo výběrové řízení na dodavatele veřejného osvětlení.
Předpokládaná
cena dle projektové dokumentace je
443 701Kč.
Dodavatelem se stala
firma Montáže EPZ s.r.o.
Spytihněv s cenovou
nabídkou 329 416Kč.
K nově vybudovanému
chodníku tak přibylo
v květnu nové veřejné
LED osvětlení.

NOVÁ ULICE – veřejné osvětlení - Současně
s opravou chodníků a komunikace bude vybudované i nové veřejné osvětlení. Vyprojektovaná cena je
1 078 440Kč. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, cenové nabídky podaly 4 firmy. Vysoutěžená cena
je 844 718Kč a zhotoví jej firma Montáže EPZ s.r.o.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE K VLAKOVÉMU
Spytihněv.
NÁDRAŽÍ – firma Perfect realizuje pro společnost
E.ON položení kabelového vedení NN do země od
OPRAVA STŘECHY ZŠ – v prázdninových měsí- vlakového nádraží k hlavní silnici až k firmě Hansa
cích proběhne oprava střechy základní školy – nad Flex. Obec využije tuto situaci k položení kabelů
vstupní částí i střechy přilehlého domu č. p. 382. pro nové veřejné osvětlení. Stavba je rozdělena na
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. dvě etapy: I. kabelové vedení a II. sloupy a svítidla.
Stavbu bude provádět firma Gretes s.r.o. Kudlovice. II. etapa se bude realizovat, až bude E.ON demonCelkové náklady jsou 2 726 904Kč.
tovat současné sloupy. Za I. etapu obec zaplatí
587 000Kč.
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ – v letních měsících proběhne rekonstrukce plynové kotelKVĚTINOVÁ VÝZDOBA – jistě jste zaregistrovali
ny v základní škole. Předpokládaná cena dle projektu už v minulém roce, že byl nově květinovými truhčiní 1 797 516Kč. V červnu proběhlo výběrové řízení líky vyzdoben most nad Kudlovickým potokem. Je
na dodavatele. Tím se stala firma PaPP, spol. s r. o. tomu tak i letos a doufáme, že nás všechny budou
Uherské Hradiště s cenovou nabídkou 1 481 146Kč. kvetoucí květiny těšit po celou sezónu.

Mapová aplikace obce Babice
Obec Babice zpřístupnila pro občany mapový portál obce, do kterého můžete vstoupit prostřednictvím
webových stránek obce. Ve sloupci vpravo je vstup do
aplikace Mapový portál. Pomocí této aplikace je možné
zobrazovat mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí, různé podkladové mapy (letecký
snímek, historické mapy, základní mapa ČÚZK, apod.).
Ovládání aplikace je jednoduché a intuitivní. Katastrální
mapa a parcelní čísla se zobrazí až při bližším přiblížení.
Ovládání je shodné s ovládáním internetového prohlížeče. Kolečko myši-přiblížení nebo oddálení. Levé tlačítko-posun mapy.
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Obsah portálu je ovlivněn nabídkou „Vrstvy“, poMezi další funkce pak patří měření vzdálenosti,
mocí které vybíráte, které vrstvy je možno v mapo- případně plochy a tisk (export mapy).
vé aplikaci zobrazit.
K zobrazovaným vrstvám je k dispozici legenda.
Jednotlivé mapové podklady je možno zobrazit
přes sebe a nastavit průhlednost jednotlivých vrstev.
Martin Lessy, Geomorava, s.r.o.

Pomocí funkce „Hledat“ je možno vyhledat adresu, nebo parcelu a to nejen v katastrálním území
obce, ale i v sousedních katastrech. Před adresu,
nebo parcelu je nutné napsat jméno obce.
I v okolních katastrech je možné zobrazit katastrální mapu. Tato funkce je dostupná prostřednictvím menu „Vrstvy“ a dále pak „Katastrální mapa
ČR“.
Kliknutím do místa v mapě získáme informaci o parcele, dále pak můžeme přejít do nahlížení
ČÚZK“.
Podrobněji o jednotlivých mapových podkladech a historických mapách píše v následujícím článku
Tomáš Pjevič.

Mapové vrstvy v mapovém portálu Babic
Do mapového portálu Babic byly přidány i tři mapové
vrstvy, které ve vzájemné kombinaci umožnují pohled na
vývoj obce a okolní krajiny v proměnách času. Jsou to historické mapy jako nejstarší katastrální mapa Babic z roku
1827, topografická mapa z let 1961-1963 vzniklá během
vojenského mapování, dříve tajná, a vrstva laserového
skenu terénu tzv. lidaru. Tyto nové vrstvy (mapy) zobrazíme při vstupu na hlavní stranu mapového portálu kliknutím na ikonku vrstvy v horní liště, rozbalí se lišta všech
vrstev a v dolní části nalezneme vrstvu Laserový sken
a Historická mapování. Označením příslušné vrstvy se zobrazí mapa. Každá z vrstev má posuvník průhlednosti vrstvy
od 0 do 100%, touto funkcí můžeme plynule zobrazovat
(prosvítat) další vrstvy, například úpravou průhlednosti laserového skenu bude prosvítat (pokud označíme) vrstva
historické mapy z roku 1827 a tím bude možné ve všech
detailech sledovat změny v krajině. Jako podklad lze zvolit
dnešní mapy nebo letecké snímky.
Vrstva laserového skenu zobrazuje stínovaný model reliéfu oblasti Babic o ploše 25km2, který byl vytvořen interpolací 2 926 106 bodů po laserových odrazech, samotný
katastr Babic má z této plochy 6,6 km2. Model byl pořízen
z dat celorepublikového leteckého laserového skenování
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5. generace. Stínovaný reliéf umožnuje dosud jedinečný pohled na ty nejdetailnější tvary přirozeného nebo lidskou činností vzniklého terénu s výjimkou zástavby, která byla odfiltrovaná, v některých
místech jsou patrné detaily od velikosti decimetrů.
Ve vrstvě historické mapy nalezneme první
katastrální mapu Babic z roku 1827 nasazenou
(georeferencovanou) a spojenou z několika listů
tzv. originální mapy Stabilního katastru. Listy byly
oskenovány v archivu zeměměřičství a katastru
v Praze. Jedná se o jedinečné mapové dílo, kde
je obec zobrazena ve velkých detailech (měřítko
1: 2880) a přesnosti, z této mapy se odvozovaly
všechny další mapy až do současnosti. Při zapnutí
současného zákresu parcel je patrné jak především
mimo zástavbu obce vycházejí současné parcely
ze stavu na této první mapě z roku 1827.

Druhá historická mapa pochází z let 1961 - 1963
a jedná se o topografickou mapu vyhotovenou
v měřítku 1 : 10 000 během vojenského mapování,
dříve byly tyto mapy tajné, což prozrazuje tučný nápis TAJNÉ, který je v rohu mapy.
Jako příklad kombinace těchto nových vrstev
může na kolážovém obrázku sloužit tzv. Čtvrtková
hráz v poli mezi hřbitovem a Žleby, dnes málo zřetelná hráz vznikla především naplaveninami ze svahů nad Žleby. Velká část této dnes již málo znatelné
hráze zanikne stavbou navazujícího úseku dálnice na
Spytihněv. Výraznými proměnami, oproti roku 1827,
prošly především meandry řeky Moravy, na laserovém skenu jsou stále v terénu parné několik staletí
staré meandry v kněžpolském lese, pro tyto historické souvislosti sahá i současný katastr do těchto míst.
Tomáš Pjevič

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Informace z Pečovatelské služby Babice
Získali jsme podporu z programu „Finanční
podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro
rok 2020“ ve výši 80 300Kč.

Společnost HP Tronic Zlín, spol. s r. o. nám
v dubnu darovala pračku a sušičku AEG v hodnotě
30 980Kč. Tento dar jsme získali v rámci akce
„Spolu pomůžeme víc“ vyhlášené na stránkách
e-shopu www.datart.cz. Spotřebiče slouží k péči
o prádlo uživatelů.
V průběhu měsíců duben a květen jsme v rámci
distribuce ochranných pomůcek do sociálních služeb obdrželi jednorázové
roušky, respirátory, rukavice, brýle a dezinfekční prostředek.
Oslovila nás sociální
služba „Anděl na drátě“,
která poskytuje asistenční
a tísňovou péči na telefostrana 8

nu. Tato služba nabízí seniorům
hodinky nebo přívěsek s tlačítkem SOS, jehož stisknutím senior přivolá pomoc (mají také
další funkce, služba je placená). Pokud by někdo měl
o tuto službu zájem, můžeme mu předat kontaktní
údaje.
Kdo jste projížděli kolem Patnáctky, možná jste si
všimli, že její předzahrádka změnila tvář. Byla nově
osázena a doufáme, že bude dělat
radost klientům
Patnáctky i všem
kolemjdoucím.
Pokud budou
příznivé podmínky,
plánujeme
ve středu 2. září
uspořádat Den
otevřených dveří.
O podrobnostech vás budeme
s předstihem informovat na plakátcích.
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KNIHOVNA
Knihovna je od 27. 4. 2020 opět otevřena pro
veřejnost. Platí sice stále určitá hygienická a organizační opatření, ale provoz funguje a otevírací doba se nezměnila.
Z opatření upozorňuji na odložení vrácených
knih do „karantény“, ve které si poleží týden. Pak
jsou znovu k dispozici dalším čtenářům. Dále platí v knihovně stále nošení roušky a dezinfekce rukou čtenářů i knihovnice, případně použití rukavic.
Ostatně, tyto věci znají všichni jistě z obchodů.
Knihovní fond je pro veřejnost plně přístupný, takže si každý může vybírat knihy tak, jak byl zvyklý.
Levandulové léto v knihovně
Léto se blíží, a s ním i čas obvyklých letních levandulových dílniček. Každý rok se na ně moc těším, ale vždy je mi líto, že trvají pouze jeden den.
Přípravy jsou velké a pak těch pár hodin akce uteče
jako voda a zase se mohu jen těšit na příští rok…
V současné době by bylo třeba k tomu přidat ještě
další hygienická a organizační opatření… Tyto vyhlídky nejsou moc povzbudivé, a tak jsem dostala
nápad udělat letos místo jednodenních dílniček
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L EV A N D U L OV É L ÉT O V K N I H OV N Ě .
Jak bude probíhat? V červenci a srpnu bude mít
každý, kdo přijde do knihovny, možnost získat za
symbolickou cenu třeba kytičku sušené levandule
nebo levandulový pytlíček či drobné levandulové dekorace dle vlastního výběru. Ani ti, kteří mají
chuť tvořit, nepřijdou zkrátka. Klub tvořivých rukou
při knihovně pro ně připravil polotovary různých
výrobků či dekorací, které si budou moci odnést
a doma dotvořit dle instrukcí, často s využitím recyklovatelných materiálů, které doma jistě najdou.
Pro menší děti budou k dispozici polotovary zvířátek, které si budou moci dokončit doma, třeba
s pomocí některého z dospělých či sourozenců.
Materiálu bude dost, takže doufám, že celé léto
bude knihovna, provoněná a naplněná levandulí, příjemným místem k návštěvě, inspiraci, tvoření
a také ke čtení či půjčování knih, samozřejmě včetně
žádaných novinek. I nabídka časopisů je bohatá, pro
letní čtení třeba na dovolenou je zcela ideální. Těším
se na vás!
Knihovnice Ivana Bičanová

Babický zpravodaj
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Půjčovní doba knihovny přes prázdniny
(červenec a srpen):
Pondělí
9 - 12
12:30-17
Středa
13 - 18
Čtvrtek
9 - 12
12:30-16
Kromě toho bude v knihovně dovolená
od úterý 21. 7. 2020 do úterý 4. 8. 2020.
Uzavření knihovny znamenalo zrušení besed
a akcí, probíhajících běžně v knihovně, a také
dočasné zrušení pátečního Klubu maminek.
Maminky z klubu se tím nenechaly odradit,
a ze vzniklé situace vytěžily to nejlepší. Posuďte
sami.

Klub maminek
při knihovně Babice
Knihovna se nám v půli března zavřela a s tím
i možnost tradičního pátečního setkávání. Zdálo
se, že celé jaro prožijeme ve svých domovech, na
zahradách a dvorech. Což je s malými dětmi docela kumšt. Proto s prvním uvolněním a možností
setkávání 10 lidí zaplesala naše dobrodružná srdce a už byly kočárky v kufrech aut směr Střílecký
hrad. To jsme stihly ještě 29. dubna. Tři maminky
se svými ratolestmi jsme se setkaly ve Střílkách
a vyrazily směr motorest Samota, kde na nás čekala čtvrtá maminka. Zpět jsme absolvovaly stejnou cestu, tentokrát s odbočkou na Střílecký hrad.
Terén nebyl úplně pro kočárky vhodný (obzvláště
pasáž Střílky – Střílecký hrad).
S dalšími výlety jsme zjistily, že zdolávání kamenitých cest, kořenů, poponášení kočárků přes
rozbahněné tůně bude jejich nedílnou součástí.
To nás ale vůbec neodradilo. Radost ze setkání,
pohybu, přírody nás vylákala hned týden nato,
4. května, na Velký Lopeník. Čtyři rodinky jsme
se vydaly ze ski areálu Lopata směr Mikulčin vrch
a pak s náročnějším stoupáním na zmíněný vrchol.
Nenechaly jsme si ujít ani rozhlednu. S výhledy na
Velkou Javořinu nebo třeba Malou Fatru se ukázalo, že propocená trička stála za to.
Dva výlety nám stačily k tomu, aby se z nás
staly zkušené harcovnice, které si troufnou třeba
i na Čertovy a Lačnovské skály u Horní Lidče. První
termín nevyšel skrz počasí. Až 21. května slibovali slunečno, což vylákalo také dvě nové maminky
s dětmi. Čertovy skály byly hned u parkoviště. Od
Čertových skal nás čekalo nemilosrdných 5 km
stoupání. Odměna byla velká. V cíli se tyčily netrastrana 10

diční skály. Navíc se uskutečnilo opékání špekáčků, které bylo slibováno od prvního výletu.
Poslední výlet byl 4. června a byl to zároveň náš
historicky první cyklovýlet. Z Babic vyrazil peloton
čtyř mamin, ke kterým se další tři přidaly v Uherském Hradišti. Cílem byl zámek v Buchlovicích,
konkrétně park a čokoládovna. Zde jsme nabraly
tolik sil, abychom přes Boršice zase zvládly dojet
zpět domů. Některé maminky tak vlastně poprvé
ujely trasu dlouhou skoro 40 km.
Dalo by se říct, že po dobu existence našeho
klubu v knihovně se výlety posouvají do neuvěřitelných forem. Od výletu vláčkem do ZOO Hodonín, vánoční trhy Olomouc… najednou stojíme
na skále a kočárky skoro vážeme na lana. To vše se
děje jen díky maminkám, které si to doma chtějí
trošku zpestřit.
Jsme maminky nejrůznějších povah a nápadů.
Nebavíme se jen výlety. Rády spolupracujeme na
akcích s knihovnou. Vymýšlíme si netradiční zábavná dopoledne. Až nebude počasí přát, ponoříme se do šití, háčkování, pletení nebo třeba malování kamínků.
Další výlet ještě naplánovaný nemáme, ale určitě za týden, maximálně dva budeme balit kočárky
do auta nebo přesnídávky do cyklobrašen. Pokud
si to některá z maminek nechce nechat ujít, stačí
se ozvat. Budeme se těšit.
Za Klub maminek Mája a Pája

Lačnovské skály

Lačnovské skály
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Střílecký hrad

Buchlovice

Velký Lopeník

Střílecký hrad

Velký Lopeník

Buchlovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výuka v době uzavření školy
Babická škola zůstala z nařízení Vlády ČR (stejně jako všechny
ostatní školy) od 11. 3. 2020 pro
žáky uzavřena. Vyučující pro ně
připravovali různé úkoly a zadání
pro domácí přípravu. Vše zveřejňovali na webových stránkách
školy či rozesílali prostřednictvím e-mailů rodičům. Zpočátku
se jednalo pouze o zadávání procvičování, vypracovávání úkolů
z učebnic a pracovních sešitů,
ale již od následujícího týdne se
učitelé proškolili ve využívání
dalších distančních způsobů výuky, a tak mohli zahájit i online
výuku. Pro žáky, kteří nedisponovali patřičným technologickým
vybavením, hledali možnosti,
jak pokračovat ve školní práci.
Kopírovali pro tyto žáky potřebné materiály, umožnili jim jejich
vyzvednutí před budovou školy
a po vypracování je žáci opět přinášeli do schránek před školou.
Učitelé je opravili a reagovali na
ně, aby měli žáci zpětnou vazbu.
Od 11. 5. 2020 byla žákům
9. třídy umožněna docházka do
školy, aby se mohli připravovat
na přijímací zkoušky na střední
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školy, které byly také posunuty
z dřívějšího dubnového termínu
až na 8. června. Od 25. 5. 2020
mohli do školy nastoupit i žáci
prvního stupně, a to na dopolední i odpolední výuku (ta byla
z nařízení MŠMT zavedena jako
náhrada za družinu). Žáci druhého stupně se do školy vrátili teprve od 8. 6. 2020. Návrat všech
žáků do školy byl dobrovolný, při
nástupu museli přinést „Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění“
a dodržovat předepsaná hygienická nařízení. Byli rozděleni
do skupinek, ve kterých mohlo
být maximálně 15 účastníků,
jednotlivé skupinky se nesměly
setkávat, ve společných prostorách školy byly povinné roušky,
musely se dodržovat rozestupy,
k dispozici byla dezinfekce. V dopoledních hodinách probíhala
klasická výuka a odpoledne se
skupinky prvostupňových žáků
zabývaly zájmovou činností. Děti
se učily hrát bezkontaktní hry,
četly knihy, zpívaly, kreslily a snažily se využívat především venkovní prostory. Oblíbily si pobyt
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na hřišti, na průlezkách a hlavně
na školní zahradě, kde se učily
poznávat přírodu zblízka.
V době uzavření školy proběhl i zápis dětí do první třídy.
Letos byl jiný než obvykle. MŠMT
vydalo nařízení, podle kterého
zápisy proběhly bez účasti dětí.
Rodiče pouze podali žádost
o přijetí či o odklad povinné
školní docházky a pan ředitel ve
správním řízení rozhodl o přijetí
či odložení docházky dítěte.
Mgr. Jitka Škrabalová
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Školní dílny
Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace se v tomto školním roce
zapojila do programu MaS05-19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, schváleného
Radou Zlínského kraje v rámci realizace projektu:
„Podpora manuální zručnosti žáků“, který byl spolufinancován formou neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje.
Celkové způsobilé výdaje činily 76 187Kč. Příspěvek z Fondu Zlínského kraje dosáhl výše 51 000Kč
a částka příspěvku školy byla 25 187Kč.
Za uvedené prostředky bylo zakoupeno 10 sad
pracovního nářadí, které budou žáci používat v hodinách praktických činností. Došlo tedy k rozšíření
možnosti využívání školních dílen, jež v předcházejících letech prošly kompletní rekonstrukcí zahrnující vybudování nové učebny a její vybavení deseti
žákovskými pracovišti.
Věříme, že se i díky nově pořízenému nářadí podaří zlepšit úroveň manuálních pracovních dovedností žáků.
Mgr. Pavel Hubáček
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Koronavirové“ dění v MŠ
Vážení a milí čtenáři,
uplynulé období bylo pro všechny náročné,
ale i tak přinášíme pár informací z naší mateřinky.
Tentokrát spíše v duchu pracovním než výchovně-vzdělávacím.
V době od uzavření MŠ (17. 3. 2020) v naší mateřince proběhlo pár změn. Paní učitelky nelenily
a vytvořily krásnou výzdobu oken, společně s paními uklízečkami zdezinfikovaly celou MŠ.
Ve dnech od čtvrtku 26. 3. do čtvrtku 9. 4. 2020
proběhly úpravy MŠ. Ve třídě Soviček se dělala
nová podlaha a nové uspořádání nábytku a hraček, vše přizpůsobeno dětem. Ve třídě Zvonečků
se také upravoval nábytek a hračky. Třídy a chodby jsou oživeny krásnou obrázkovou výmalbou,
kterou zrealizovaly paní učitelky Dominika Hladká
a Zdeňka Ducháčová.
Ve výdejně v poschodí byla pořízena nová kuchyň. Dále byla zakoupena nová lehátka a skříně
na lehátka a lůžkoviny. Místnost na odpolední odpočinek, tzv. ložnice se bude nyní využívat i jako
tělocvična.
Jako „další“ byl dokončen úklid půdy.
Ve středu 13. 5. byly pokáceny stromy před MŠ,

a to z důvodu plánované přístavby. Stavební práce
byly zahájeny 3. 6. 2020.
Ve čtvrtek 14. 5. se konal zápis do MŠ. V letošním roce proběhl netradičně, bez přítomnosti dětí
a rodičů. Děti si tak nemohly prohlédnout naši školičku.
V pondělí 25. 5. se „znovuotevřela MŠ“. Toto
otevření s sebou nese přísná hygienická pravidla,
která se musí dodržovat po celý den!
Děti byly velmi natěšené a překvapené z úprav,
které se jim velmi líbily.
Měsíc červen jsme zahájili v pondělí 1. 6. Dnem
dětí, který si děti užily na zahradě, kde plnily úkoly. Za splněné úkoly je čekala sladká odměna a diplom.
Provoz MŠ v době letních prázdnin bude zajištěn od 1. 7. do 26. 7. a od 17. 8. do 31. 8. 2020.
MŠ je uzavřena od 27. 7. do 16. 8. 2020.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020.
Za mateřskou školu přeji krásné a pohodové
léto, hlavně plné zdraví!
Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ

nová třída Sovičky

nová třída Zvonečci

nová výdejna

výzdoba šatny
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výzdoba šatny

výzdoba šatny

odpočívárna a tělocvična

den dětí

kácení stromů

den dětí

úklid půdy
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SPOLKY
Rybáři
Dětský rybářský kroužek
2020
Tak jako každý rok, i letos proběhl v Babicích dětský rybářský
kroužek, který odstartoval v neděli 12. ledna 2020 zápisem dětí.
Do kroužku se postupně zapsalo
13 dětí, mezi nimiž byly i tři dívky, kterým taky učarovalo kouzlo „tichých bláznů“.
Od začátku kurzu si děti postupně osvojily znalosti v oblasti biologie ryb, rybích druhů,
a hlavně v oblasti znalosti rybářského práva. Letošní kurz
byl ve znamení novinek. Děti
se učily z nových učebnic, které
nám byly poskytnuty ze základny MRS v Uherském Hradišti,
kde letos probíhal kroužek dětí
souběžně s tím v Babicích. Další
novinkou, která na děti letos čekala, byl nový instruktor Matěj
Žálek, který doplnil ostříleného
instruktora z předchozích let,
pana Jaroslava Šustala.
Jaro letošního roku nám nastavilo neočekávané překážky
v různých podobách, především
nařízení vlády České republiky
v situaci s COVID-19, kdy jsme
byli nuceni kroužek úplně přerušit, a až do poslední chvíle neby-
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lo zcela jasné, kdy budeme moci
pokračovat dál.
Stejně jako v pohádkách
všechno dobře dopadne, tak
se i nám s dětmi podařilo kroužek úspěšně dokončit. V neděli
24. května děti složily závěrečné
zkoušky v podobě písemných
testů ze znalosti rybářského práva a ústní zkoušky z poznávání
rybích druhů. Všichni prospěli
na „výbornou“, a tak nic nebránilo tomu, aby v neděli 31. května
mohlo proběhnout slavnostní
pasování dětí na rybáře.
Pasování dětí na rybáře
31. 5. 2020
V neděli 31. května jsme se
s dětmi sešli v místní klubovně
v Babicích naposledy. Děti zde
byly už nikoliv jako žáci, ale poprvé jako rybáři. Bohužel počasí
nám nepřálo a nemohli jsme
uskutečnit setkání na plavebním
kanále, kde jsme měli na brzké ráno naplánovaný poslední
„pytlácký“ lov, na jehož konci se
měly dětem předat rybářské povolenky přímo u vody. Náladu
to dětem však nesebralo, a tak
se pasování uskutečnilo v klubovně. Za přítomnosti jedna-
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tele MRS p. s. Uherské Hradiště
Milana Býčka, předsedy MRS
z. s. Uherské Hradiště-MS Babice
Davida Katrňáka a samozřejmě
Matěje Žálka, který děti provázel celým kroužkem a učil je, co
znamená být rybářem, byly děti
pasovány na rybáře a byly jim
předány jejich první rybářské
lístky společně s pasovacími listy jako připomínka na kurz a na
den, kdy se staly rybáři.
Ještě bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří pomohli rybářskému kroužku v Babicích jakoukoliv formou, třeba jen drobným
dárkem pro děti ve formě placek
nebo jiných darů, které byly dětem při pasování předány. Velký
dík patří panu Milanovi Býčkovi
za neskutečnou podporu novému vedoucímu a kroužku samotnému.
Děkujeme také všem, kteří
pomohli s přípravou pasování.
Dětské rybářské závody
6. 6. 2020
Již tradičně se v Babicích na
revíru Babice 2 konaly každoroční dětské rybářské závody. I v letošním roce, ačkoliv byl v období
jara pro všechny těžký a složitý,
se nám nakonec podařilo závody uskutečnit.
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Od rána se děti postupně
rozbíhaly na svá lovná místa
a netrpělivě očekávaly zahájení
závodů v podobě zatroubení.
V 8:00hod. zazněl nad vodou
signál a první udice směřovaly
do vody, nebo, jak už to bývá,
i veverkám na strom. Tuto ztrátu
však děti velmi rychle dohnaly,
a už bylo nastraženo.
Závody se těšily velmi vysoké
účasti, dětí se nám u vody sešlo
54 ve všech věkových kategoriích. Po registraci závodníků děti
obdržely lístky na občerstvení
a čekaly na svou první rybu.
Zanedlouho od zahájení závodů se rozezněl telefon našim
rozhodčím, kterými byli pánové
Matěj Žálek a Leoš Žálek, a první ryba byla v podběráku. Pak
následovaly další. Po přeměření,
vyfocení a zvážení všech úlovků byl náš závod v 11:30hod.
u konce. Děti si sbalily své náčiní
a všichni jsme se sešli v domku
U Přívozu, kde děti odevzdaly
závodní lístky. Rozhodčí vyhodnotili úlovky a bylo rozhodnuto!
Soutěžilo se v několika kategoriích: 1., 2. a 3. místo kapr,
1. místo bílá ryba, 1. místo amur,
který ale nakonec nebyl uloven
a tak se výhra přidala do kategorie bílá ryba jako 2. místo.
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Dále byla letos udělena i zvláštní
cena pořadatele za úhoře 50cm.
Ve 12 hod. proběhlo slavnostní
předání cen a závod byl u konce. Děti si ještě sdělily své dojmy
a všichni se pak vydali zpět
k vodě nebo domů k obědu.
Výsledky:
1. místo-kapr – Denisa Dostálková
(kapr 50 cm)
2. místo-kapr – Tomáš Vávra
(kapr 47 cm)
3. místo-kapr – Adam Novotný
(kapr 46 cm)
1. místo-bílá ryba – Josef Dufka
(cejn 34 cm)
2. místo-bílá ryba – Jiří Mahdalík
(cejn 31 cm)
Cena pořadatele – Jakub Hnilica
(úhoř 50 cm)
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří nám pomohli závody připravit nebo nám pomáhali přímo na závodech. Poděkování
patří samozřejmě také sponzorům za každoroční podporu
našich dětských rybářských závodů.
Děkujeme a těšíme se zase za
rok!
Za MS Babice Matěj Žálek, místopředseda a instruktor pro mládež
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Zahrádkáři
Doba, která nám všem kvůli pandemii koronaviru zamotala životy, zasáhla svým způsobem
rovněž do činnosti naší organizace. Hodně naplánovaných akcí jsme museli odložit. Krájanka
zůstala na několik měsíců prázdná, a tak jsme
tohoto času využili k dalším opravám.
V květnu jsme začali s plánovanou rekonstrukcí kuchyně. Vystěhovali jsme nábytek a zařízení, demontovali starý elektrický boiler, osekali cca 60 m2 obkladů, 35 m2 dlažby a připravili
místnost pro nové obložení a dlažbu. Tyto práce jsme dělali svépomocí, tedy brigádně. Proto
patří poděkování všem, kteří pomohli. Ty odborné práce, mezi které bude dále patřit nová
elektroinstalace, vodoinstalace, položení dlažby
a nových obkladů a vymalování budou již v rukou příslušných řemeslníků. Závěr rekonstrukce
bude patřit instalaci nových nerezových stolů
a dřezu.
Jak často píšeme, vážíme si svých členů a rádi
je navštěvujeme při různých životních jubileích.
Letos jedno z nich oslavila naše nejstarší zahrádkářka paní Marie Čevelová.
Řada z nás si jistě vzpomíná na vyhlášené babické koláčky, které se pekly ve velkém množství na Krájance. Nechyběly snad na žádném
svatebním stole, a to i v širokém okolí. Jednou
z hlavních kuchařek, která v té době pekla nejen koláčky, ale vařila také pro jakékoliv oslavy
v Domě zahrádkářů, byla paní Marie Čevelová
z Horních Ceronů. V dubnu oslavila významné
životní výročí (90 let), ke kterému jí touto cestou ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za
její poctivou práci.
Při návštěvě přišla řeč na roky prožité na Krájance. Oči se jí rozsvítily krásnými vzpomínkami.
„Nebylo to vždycky jednoduché, ale vládla tam
taková rodinná atmosféra, byla jsem tam ráda
a největší odměnou byli spokojení lidé. Pekly jsme koláčky na svatby, na oslavy, ze začátku kynuté, později převalované. Když byl velký
zájem, zadělávalo a peklo se už ve čtvrtek, aby
se všechno stihlo. Pokud jsme třeba na svatbu
i vařily, společně se mnou se tam vystřídaly paní
Škárová, Tomaštíková, Čechmánková, Maňásková. Sepsaly jsme seznam surovin podle toho,
kolik bylo lidí a co se vařilo. Lidi si museli všech-
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no nakoupit a dovézt na Krájanku.
V pátek odpoledne,
když se dopekly koláčky, muselo se nachystat
maso na vaření na sobotu. V té době se na svatbách vařila slepičí polévka s domácími nudlemi
a játrovými knedlíčky, svíčková na smetaně, večer třeba bramborový salát a řízek, a protože dřív
bývaly svatby dva dny, tak v neděli na oběd bylo
třeba knedlo zelo vepřo, vařily jsme i vlastní kynuté knedlíky.
První svatbu na Krájance měli Ivan Bitomský
a Anička Bičáňová, bylo to v osmdesátém roce.
Krájanka ještě nebyla hotová, například v sále
nebyly ještě ani parkety, na podlaze byl jen beton a nevěsta si na něm protancovala střevíčky.
Kuchyň také nebyla dodělaná, měly jsme strach,
abychom to všechno zvládly a svatebčané byli
spokojení, ale nakonec všechno dobře dopadlo,
Ivan s Aničkou jsou spolu dodnes.
Pořádaly se i oslavy Silvestra, to jsme třeba vařily guláš, hrávala tam muzika, zpívalo se a tancovalo. Byla to krásná doba“, ukončila vzpomínání
paní Čevelová
Paní Čevelová se i přes zdravotní potíže, které
ji trápí, stále zajímá o spoustu věcí. Už se těšila na
jaro a to, aby mohla posedět a pracovat na zahradě, kde ještě zastane kus práce, která jí dodává
energii do dalších let.
A i my se budeme těšit na další setkání s jednou z nejstarších babických členek naší organizace, ve které je již 40 let. Vždyť naslouchat těm
zkušeným a brát od nich životní moudra je přirozenou školou života.
Přejeme všem pěkné prožití léta, dobrou úrodu na zahrádkách a polích.
Babičtí zahrádkáři

rekonstrukce kuchyně
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Co se dělávalo, na co je dobré vzpomínat… tentokrát o třešních
STŘEŠNĚ
Letos bylo první ovoce - sousedovy „brablčinky“ za humnem. Samozřejmě jsme se na ně
s vnukama vydali. Je to pro ně dobrodružství
a sousedovy střešně, i když jsou malé a málo
sladké, tak to je něco.
V mládí jsme chodili na „májůvky“ za Žleby
nad mysliveckou chatu. Výpravy na střešně
byl zážitek, na který dodnes rád vzpomínám.
Ovocnář JZD, strýc Sláv Čevela, nás nejprve
prohnal a pak zavolal, abychom si natrhali aj
za košulu. Asi odhadl, že jsme šikovní, tak nám
nabídl kšeft. Za jedno kilo natrhaných střešní
koruna. Samozřejmě jsme to brali. Vždyť dvacet korun za den to byly pro kluka v té době
(rok 1963) pěkné peníze. Kdysi se nám trhat
nechtělo. Ve Žleboch byl nově postavený teletník ještě bez dobytku a my namísto trhání
jsme tam hráli fotbálek. Strýc Sláv nás tam samozřejmě objevil a pěkně nám vynadal. Také
mě naučil, jak se má správně stavět ke stromu
žebř. Předtím jsem spadl i se žebřem asi z pěti
metrů. Nic se mně naštěstí nestalo. Od té doby
vím, že žebř se musí vždy stavět směrem ke
středu stromu, ne ke kraji.
V Babicích byly střešně také na Sokolském,
což je současný pozemek naproti firmy Hamé,
kde je nyní parkoviště. Tam se v době jejich
zrání stahovali kluci z celé dědiny. Zahráli si napřed fotbal a potom vylezli na stromy. Obzvlášť
„bělice“ naproti Stodolákového byly výborné.
Doma máme obrovskou střešňu, která zraje
tak deset dní po „májůvkách“. Nasadili jsme ji
před čtyřiceti roky. Je dvanáct metrů vysoká,
z vrchu jsou Babice jak na dlani. Vždycky se
na ten pohled těším. Snad každý rok je obsypaná. Podělíme jimi vždy příbuzné a známé.
Pokoušel jsem se několikrát také dát střešně
do bečky na kvas. Byl z toho jen ocet. Kvas byl
brzo hotový, ale pálení v Babicích začíná vždy
až v říjnu. Využil jsem alespoň tento ocet na likvidaci trávy mezi dlažbou na chodníku. Je to
účinné, ale lepší by byla střešňovica.
Zahrádky mají lidi nyní malé, osazené většinou okrasnými dřevinami. Nově vysazuje střešně málokdo. V obchodech stojí první střešně až
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sto korun za kilo. Dají se tedy koupit, ale není
nad zážitek vylézt si na strom a natrhat střešní,
kolik chci.
Vzpomínal zahrádkář Miloslav Maňásek
Lidové pranostiky a přísloví
V minulém zpravodaji jsem napsal: „Májová
voda vypije víno.“ Letos v máji spadlo u nás
83 mm srážek, což je o 17 mm víc, než je dlouhodobý průměr. Uvidíme, jak to dopadne, ale
říká se: „Vinaři furt plačú, ale dycky mají co pit.“
Také vím od kamaráda Jaromíra Bezdíčka
z Traplic, že letošní květen byl za dobu 33 let
jeho pečlivého sledování počasí třetí nejstudenější máj. Uvidíme, jestli bude platit: „Studený
máj, v stodole ráj.“
Tož tak a teď pranostiky:
Červenec:
Tento měsíc má málo pranostik, protože lidé
měli tolik práce na polích, že jim nezbyl čas na
sledování přírody.
• Markéta (13. 7.) hodila srp do žita
• Kolem svaté Kristýny (24. 7.) dozrávají maliny
• Svatá Anna (26. 7.) chladna zrána.
Vinaři v červenci nemají pranostiky.
Srpen:
Vítr fouká ze strnišť, ale vinaři si slibují:
• Když srpnové slunce hřeje, ovoci a vínu přeje.
• Suchý srpen – suchá vína, deštivý srpen –
vodnatá vína.
• Když o Panně Marii (15. 8.) slunečko svítí,
budeme dost vínečka míti.
• Tož vinaři ať se těší.
A ještě září:
• Když je vlhko v září, v lesích se houbám daří.
• Po hojných deštích v září zimnímu osení se
daří.
Ale:
• Zářijový déšť pro pole potrava, pro víno otrava.
• Moje zkušenost, a nejen moje říká, že: „Září
víno vaří.“
Tak přeji všem, aby konečně ta virová potíž zmizela a přišla mezi lidi pohoda, písničky a radost.
Franta Maňásek ze Souhrad
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KULTURA A SPORT
Tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 13. 6. 2020 se
uskutečnil v Novém Městě
nad Váhom tenisový turnaj
čtyřher mezi spřátelenými obcemi Bzince pod Javorinou
a Babicemi. V nádherném
tenisovém areálu v Novém
Městě se turnaje zúčastnilo
7 dvojic, které mezi sebou
svedly dramatické tenisové bitvy.
A jak to všechno dopadlo
1. Místo - Oldřich Belant,
Václav Hořinka ( Babice )
2. Místo - Petr Macháček,
Jaroslav Říha ( Babice )
3. Místo - Peter Vyzváry, Mario
Vyzváry ( Bzince )
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi Bzinců Dušanu
Málikovi a jeho kamarádům za
perfektní organizaci turnaje.
Po turnaji proběhlo v místní
hospůdce vynikající pohoštění
a zhodnocení turnaje.
Už teď se těšíme na podzim, kdy v Babicích proběhne
burčákový turnaj, samozřejmě
i za účasti tenistů z Bzinců pod
Javorinou.
Lubomír Salvet
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH léto - podzim 2020
27. 6.

Turnaj v nohejbale - trojice

1. 7. – 31. 8.
4. 7.
11. 7.
18. 7.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
22. 8.

Levandulové léto v knihovně
Cyklovýlet
Večer na dvorku s rybáři
Turnaj v plážovém volejbale
MýtinkaFest – FS Kalina
Myslivecký večer
Divadelní představení
Burza krojů

2. 9.
3. 9.
4. 9.

Léto/2020

Den otevřených dveří na DPS
Klub důchodců – Mýtinka
Vernisáž výstavy „Babické proměny
v čase“ a křest knihy „120 let kostela
v Babicích“

6. 9.
12. 9.
19. 9.
19. 9.

Den farnosti
Slavnosti vína a otevřených památek
Cyklovýlet
Burčákový tenisový turnaj

3. 10.
5. – 8. 10.
9. 10.
10. 10.
17. – 18. 10.

Turnaj v nohejbale - dvojice
Týden knihoven
Noc s Andersenem
Výstava ovoce a zeleniny na Krájance
Slovácké hody s právem

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

Babický zpravodaj

strana 23

strana 24

Babický
ý zpravodaj
p
j

Léto/2020

Z FARNOSTI
Noc kostelů
S úlevou přijímá většina lidí postupné uvolňování zákazů a omezení spojených s letošní
nepříznivou koronavirovou situací. Mezi ty
světlé okamžiky současnosti se zařadila i letošní Noc kostelů. Ač bylo rozhodnuto o mírném
posunutí termínu jejího konání, nic to neubralo na radosti tradičních účastníků (ti již vědí,
co mohou očekávat), ale ani nových zájemců,
kteří přijali pozvání poprvé. Přestože byl letošní ročník přece jen jiný, a to kvůli dodržování
všech hygienických nařízení, svůj účel splnil.
Lidé z obou obcí farnosti, ale i hosté z jiných
míst, mohli v pátek 12. 6. 2020 od 18 hodin
prožít mši svatou. Pak v kostele nasvíceném
svíčkami poslouchali a rozjímali nad úryvky
z Nového zákona. Před 22. hodinou se v modlitbě připojili k prosbám, které měli možnost
během
celého
večera psát na
připravené lístky,
a přijali požehnání. Pro zájemce
byl také k osobnímu rozhovoru
na faře k dispozici
duchovní.
Poděkování náleží nejen organizátorům, ale především účastníkům. Další ročník
Noci kostelů je za
námi. Už teď se
můžeme těšit na
ten příští.
K zamyšlení - O rybce, kotvě a mně
Pro křesťany jsou důležitými symboly (kromě jiných) kříž, ryba nebo kotva. Jejich první
zobrazení se nacházejí v katakombách v Římě
či Bolseně. Ty sloužily jako obrovská pohřebiště a v případě potřeby také jako úkryt, protože
na hřbitovy se vztahovalo právo azylu. Tuf, do
něhož se katakomby hloubily, v kontaktu se
vzduchem tvrdne, a tak umožnil nejen kata-
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komby stále více rozšiřovat, ale také zdobit rytím nápisů a symbolů i malbou, která přetrvala staletí. Proto lze dnes sledovat, co bylo pro
jejich autory podstatné v mezních okamžicích
jejich života – když se loučili s někým blízkým
nebo nevěděli, kolik času zbývá jim samotným. A je to svým způsobem jejich odkaz.
V uplynulých týdnech jsme se setkali s podobnou situací, i když za jiných okolností. Teď
přichází čas se zamyslet, co mi doba tísně ukázala jako to podstatné, na čem můj život spočívá. Je to odkaz, o který stojím?

Náhrobní stéla z počátku 3. století, Museo
Nazionale Romano, Řím
Den farnosti
Také na letošní přelom prázdnin a školního roku se chystá Den farnosti. Jako u všeho
v tomto čase i zde platí, že proběhne nebo
také neproběhne podle aktuálních okolností,
ale i to, že je důvod být optimisty a těšit se,
že i letos nám bude dáno se příjemně setkat,
zazpívat si nebo se jen do krásných lidových
písní zaposlouchat, ale především mít čas na
sebe navzájem. Letos totiž víme mnohem více
než loni o tom, jak vzácné je se setkat. Pozvání
všem, kdo je přijmou, platí na neděli 6. září
2020. Další informace budou zveřejněny ve
druhé polovině srpna.
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BABIČTÍ (45)
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.

„Tanec je pro mě hlavně o energii a emocích,“
říká Barča Horňáková
Věřím, že nejednoho návštěvníka letošního
Společenského plesu SRPŠ nadchlo vystoupení žákyně 9. třídy babické základní školy Barči
Horňákové, která předvedla se svým tanečním
partnerem ukázku standardních i latinskoamerických tanců. A možná pro spoustu přítomných
bylo překvapením, že se tancování na takové
úrovni věnuje.
Barunku znám od jejího „mala“ a vím, že tancovávala a zpívala v Kalinečce, pak Kalince, a tak
tancování k ní jaksi vždycky patřilo. Zajímalo
mě, proč si nakonec vybrala tanec společenský,
který je teď stále víc populární (možná i díky televizní soutěži StarDance).
Jak Tě napadlo zaměřit se na společenský
tanec? Byl někdo Tvým vzorem? A v kolika
letech jsi začínala?
Na prvním stupni základní školy jsem chodila
do družiny, často jsme tam tančili a mě to moc
bavilo. Paní družinářka mamce řekla, že jde vidět, jak mě to baví a že bych mohla začít chodit do nějakého tanečního kroužku, a tak rodiče
našli TK Rokaso v Uherském Hradišti. Nastoupila
jsem rovnou do přípravky, bylo mně osm let.
Věnovali jsme se jen pohybovým rozcvičkám
a až po nějaké době jsme se začali učit základní kroky tanců (pod vedením Jiřího Herůdka
a Martiny Gabajové). Vzor jsem v té době ještě
žádný neměla, ale teď jich mám spoustu.
Jakých úspěchů jsi dosáhla v Rokasu?
Řekla bych, že tam medaile „zacinkaly“ mockrát, ale tehdy ještě na nižší úrovni. Jezdili jsme
po postupových soutěžích, což znamená, že
jsme sbírali body na postup do vyšší výkonnostní třídy. To je velmi důležité pro další tanečstrana 26

ní rozvoj. Byli jsme třeba druzí na Mistrovství
Moravy v Brně nebo jsme vyhráli soutěž O pohár starosty města Uherské Hradiště. Víc úspěchů na té vyšší úrovni jsem rozhodně zaznamenala a zaznamenávám teď – v iDance studiu ve
Zlíně.
Společenský tanec znamená samozřejmě
tanec párový. Jak je obtížné si partnera najít
(asi je více zájemkyň z řad děvčat)?
V Rokase jsem měla štěstí, protože mě ve větší přípravce spojili s tanečním partnerem o rok
starším. Tím jsem se posunula zase o úroveň výš,
jelikož jsem přestala tančit ve skupině. Ovšem
potom, při hledání druhého partnera, to bylo
složitější a trvalo to daleko déle. Znám mnoho
případů, kdy si někdo hledal taneční protějšek
třeba i rok. Je těžké to posoudit, ale holek je asi
pořád ještě víc než kluků.
Jak pokračovala dál Tvá taneční kariéra?
Po asi dvou letech si partner z Rokasa našel jinou tanečnici a já jsem začala hledat nového partnera – a povedlo se. Protože byl z TK
Gradace v Kroměříži, přestoupila jsem tam za
ním. Tančili jsme spolu cca rok a půl. V říjnu
2019 mi přišla nabídka od vedení jiného klubu, které mi nabízelo taneční zkoušku s klukem
hledajícím tanečnici. Připadalo mi to fakt divné,
abych měnila ze dne na den partnera, když už
svého mám. Ale v tomhle sportu je to naprosto normální, páry se pořád mění. Připomíná mi
to fotbalové přestupy z klubu do klubu. Řekla
jsem si, že za zkoušku nic nedám, že to prostě
chci zkusit, a uvědomila jsem si, že tato nabídka
nemohla přijít v lepší čas. S tehdejším partnerem to postupně upadalo a naše přístupy k tan-
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ci byly dost rozdílné. Ze zkoušky s tanečníkem
ze zlínského klubu jsem měla moc dobrý pocit,
a tak jsem přestoupila do iDance studia.
Jsi členkou Českého svazu tanečního sportu (zkratka ČSTS). A co v sobě obnáší pojem
taneční sport? Na internetových stránkách
ČSTS je napsáno, že svaz sdružuje členy, kteří
provádějí taneční sport na rekreační i výkonnostní úrovni. Můžeš víc přiblížit, co obnáší být
takovou „sportovní“ tanečnicí?
Taneční sport se dělí na standardní a latinskoamerické tance. Mezi standard se řadí waltz,
tango, valčík, slowfoxtrot a quickstep; mezi latinu
samba, chacha, rumba, paso doble a jive. Taneční
páry pak tančí v odpovídající věkové kategorii
(Děti I – Senior III) a výkonnostní třídě (E, D, C, B,
A, M, P). S tanečním partnerem máme ve standardu vytančenou třídu A, v latině třídu B a jsme
zatím v kategorii Junior II. Brzo ale přestoupíme
do Mládeže. Důležitou součástí našeho sportu
jsou pravidelné tréninky, jak samostatné (jen já
a partner), tak individuální (já, partner a trenér)
i skupinové. Míváme je zhruba čtyřikrát týdně.
A o víkendu jezdíme po soutěžích.
Co je Ti bližší? Latina nebo standardní tance? A který tanec máš vůbec nejraději? A který je naopak podle Tebe tím nejobtížnějším?
Je těžké posoudit, co mě baví víc, protože oboje mi přináší velkou radost, ale když musím zvolit,
vybírám latinu. Vůbec nejraději mám rumbu; je
pomalá, romantická a podle mě se u ní nejlépe
vyjadřují emoce a pocity. Naopak nejobtížnější je
energický quickstep, který je pro mě těžký především na udýchání a udržení správného postavení.
Když sleduji hodnocení poroty při tanečních soutěžích, vždycky se divím, jak mohou
porotci za pár minut při tolika soutěžících na
parketu ohodnotit, že ten je dobrý a ten ne.
Někdy se mně to zdá neobjektivní. Jaký je
Tvůj názor?
Myslím si, že tenhle sport nikdy nebude úplně
objektivní, protože tu záleží na jednotlivých porotcích. Neměří se tady čas, ani se nepočítají góly.
Jsem toho názoru, že když pár už něčeho dosáhl
a má v tanečním sportu nějaké jméno, rozhodčí
ho většinou hodnotí dobře. Potom se porotci za-
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měří na zbylé páry a snaží se mezi ně rozdat zbývající křížky (pomocí křížků se hodnotí v prvních
kolech). U těchto párů už se asi víc zaměřují na
správné postavení těla, techniku, to, jestli jdou
do hudby atd.
Stal se Ti nějaký trapas přímo při soutěži?
Jako třeba pád, povolení některé součásti
garderoby, upadnutí partnera...
Ano, stal. Víckrát už jsem spadla uprostřed tance, partner taky. Pád je na soutěžích častý. Dřív
jsem měla šaty s dlouhou připínací sukní, kterou
bylo třeba mezi standardní a latinskoamerickou
částí sundat. Mamka se pokoušela mi ji odepnout, ale nešlo to; nějak se to zaseklo. Všichni na
nás museli čekat, než mohla soutěž dál pokračovat.
Cítíš velkou rivalitu mezi soutěžícími?
Řekla bych, že spíš mezi jednotlivými tanečními kluby. Jak se tak různě přestupuje z klubu do
klubu, vzniká velká rivalita.
Kdy začíná nová sezóna a kolik je třeba absolvovat soutěží? A jaký byl ten nej úspěch,
kterého si ceníš nejvíc?
Nová sezóna
začíná vždy po
letních prázdninách v září. To se
rozjíždějí všechny soutěže a páry
začínají
sbírat
body, aby se mohly kvalifikovat na
Mistrovství
ČR
nebo prostě postoupit do vyšší
třídy. Třeba pro
kvalifikaci na MČR
musíme získat tři
sta bodů ve standardu i v latině.
Přesný počet soutěží ale není daný. Za největší
úspěch považuji právě umístění na Mistrovství
ČR – 19. místo v latině a 13. ve standardu.
Ženskou část čtenářů asi hodně zajímá
i oblečení a ty krásné šaty, ve kterých vystupujete. Kde je sháníte a kolik jich máš na se-
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zónu? Ovšem myslím, že důležitější jsou boty,
protože ty musí fakt sednout, aby netlačily
a ani nebyly volné. Jsou speciální prodejny?
A za jak dlouho je „prošoupeš“? Pak je to i líčení, česání … to dokážeš sama nebo se musíš svěřit odborníkům? Někdo se pozastavuje
nad tím, že líčení je možná až moc výrazné.
Jaký je důvod?
Boty kupujeme v obchodech určených přímo pro společenský tanec, šaty si necháváme šít
od švadlen nebo je sháníme od jiných tanečnic.
Šaty i boty mi většinou stačí na sezónu dvoje –
tedy jedny dlouhé šaty na standard a jedny uzavřené boty, jedny kratší šaty na latinu a k tomu
boty s otevřenou špičkou. Plus mám teda ještě
tzv. practisky, v kterých vyloženě jen trénuju.
Jsou totiž daleko pohodlnější a mají menší podpatek. Líčím se sama. Už jsem se to za tu dobu
nějak naučila. Ovšem na MČR jsem se svěřila do
rukou šikovné Rusky a to bylo teda něco! Jsem
vybavená spoustou kosmetických produktů,
včetně hnědidla, které si roztíráme na tělo před
soutěžemi v latině. Češe mě mamka a musím říct,
že se pořád zlepšuje a myslím, že jí to opravdu
jde. Co se týče výraznosti líčení, to k tanečnímu
sportu neodmyslitelně patří – v krásných šatech
chce být tanečnice hezky nalíčená, může jí to dodat pocit jistoty. Nedokážu si představit, že bych
tančila bez použití líčidel.
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A co StarDance? Sleduješ? Dokážeš uhodnout už v začátcích, kdo bude vítězem?
Ano, sleduju moc ráda. Strašně mě baví hodnotit a hádat, kdo vypadne. Nedokážu uhodnout, kdo vyhraje, ale už na začátku mám pár
favoritů. U některých amatérských tanečníků jde
velmi brzo vidět, že mají pohybové nadání a cit
pro rytmus.
Barunko, tanci určitě dáš hodně času, ale
co ostatní koníčky? Jaké máš?
Ano, tanci věnuji moc času, ale najdu si ho i na
ostatní aktivity. Ráda čtu, sleduji seriály a filmy,
starám se o mého psa, hraji na ukulele…
Tento rok je Tvůj poslední na základní škole. Je Ti líto, že končíte v době, kdy jste museli
být nuceně doma a do školních lavic se vrátili
jen na krátký čas? Jak budeš na těch devět let
vzpomínat?
Je mi to moc líto, protože přijdeme o hodně
naplánovaných akcí, na které jsme se všichni těšili. A taky se samozřejmě po dokončení školy
nebudeme vídat tak často, takže mě to mrzí. Na
základní školu budu vzpomínat pouze v dobrém.
Potkala jsem tam hodně dobrých kamarádů.
Možná by si někdo řekl, že si k dalšímu studiu zvolíš taneční konzervatoř? Tak jak to je?
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Na taneční konzervatoř jsem jít nechtěla.
Vybrala jsem si gymnázium.
Letos oslaví naše obec 800 let od svého vzniku. Co znamená pro Tebe žít v Babicích? Jaké
je Tvé oblíbené místo, kam chodíš ráda na procházky anebo jen tak posedět? Je sice ještě brzy
se takto ptát, protože jsi opravdu na prahu těch
krásných let, která Tě mohou zavát kdovíkam …
ale přece: dovedeš si představit, že Babice budou místem, kde bys chtěla žít stále?
Babice mám moc ráda a mám k nim velmi
dobrý vztah. Žiji tu celý svůj dosavadní život.
Hodně času jsem s kamarádkami trávila třeba
na hřišti nebo v okolí školy. A co se budoucnosti

týče, ještě jsem nepřemýšlela nad tím, jestli zde
chci žít nastálo. Na to je ještě brzo.
A co bys přála naší obci a hlavně jejím obyvatelům do dalších let?
Všem přeju hlavně hodně zdraví a pozitivní
energie!
Samozřejmě to samé přejeme Barči Horňákové
a přidáváme: „Hodně úspěchů v tom, co děláš
ráda i ve všem ostatním. Děkujeme za rozhovor,
kterým jsi nám přiblížila taneční sport, ve kterém,
jak říkáš, se neměří čas a nepočítají góly, ale který
lahodí oku a povznáší člověka zase do jiných sfér.“
Marie Dostálková

BABICKÝ MÍSTOPIS (2)
Na

toulkách
Babicemi
se tentokrát zastavujeme
v Ceronském dvoře, který je
součástí Ceron, a který je opravdu zvláštním útvarem.
„Ráda tam zajdu, třeba při
večerní procházce. Ceronský
dvůr na mě dýchá svou atmosférou časů předešlých a milým
poklidem,“ vyznává se jedna
z babických obyvatelek. O svém
mládí prožitém na Ceronském
dvoře nám vyprávěl František
Káňa, který se tam narodil.
„Tehdy tam bydleli Jurákovi,
Šohajkovi, Čevelovi, Fuskovi,
Varmužovi, Pešlovi, Večeřovi,
Grebeňovi, Škrabalovi, paní
Fusková a my,“ vzpomíná. „Ke
každému domu patřil chlév
a většinou i stodola. Chlévy
byly uprostřed dvora a volně
přístupné všem. Za stodolama
bývala humna. Většina těchto
stodol bývala dřevěných. Pro
nás děcka (bývalo nás tam osmnáct) byl Ceronský dvůr hotovým rájem. Těch schovek v jeho
zákoutích… Anebo v zimě,
když napadlo hodně sněhu,
vzal strýček Čevelů saně, my
děcka jsme mu pomáhaly na ně

nakládat sníh, a ten se vyvážel
k ceronskému potoku.“ Při povídání jsme se dozvěděli, že každý dům měl svou raženou studnu (většinou v kuchyni) a voda
z těchto studní byla vynikající.
Ke studním pan Káňa dodává: „Moje stařenka Maňásková
vzpomínala, že její tatínek dělával zednickou v Rakousku,
kde viděl, jak se takové studny razí, a byl prvním, který ji
tady tímto způsobem udělal.“
Ceronský dvůr měl i společnou studnu (před Jurákovým,
nyní tam bydlí Vlčkovi), která
byla kopaná. Typické pro domy
v Ceronském dvoře bylo klenutí
a až metr tlusté zdi. Tradovalo
se, že domy vznikly z ovčína,
který Cerroni rozdělil svým
poddaným. Pravděpodobně
jde o ústní verzi vážící se ke
vzniku Ceronského dvora a předávanou z pokolení na pokolení. Z písemných historických
pramenů se dovídáme, že osady vznikaly tam, kde již dříve
stávalo několik stavení nebo
dvůr. Parcelací babického dvora vznikla v r. 1786 ves. Název
dostala po uherskohradišťském
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rodáku Janu Petru Cerronim,
komorním sekretáři komise pro
správu zabraných církevních
statků při Moravskoslezském
guberniu v Brně, který spravoval statky zrušeného velehradského kláštera. J. P. Cerroni byl
také velkým znalcem moravských dějin.
Dvůr byl rozdělen mezi
24 kolonistů, z nichž každému bylo dáno po 10 měřicích.
K nové hospodě bylo připojeno
11 měřic a rozličným osobám,
obývajícím dvůr, bylo dáno
26 měřic. Obyvatelstvo tvořili
drobní zemědělci a dělnictvo,
které v druhé polovině 19. století odcházelo za prací do Vídně
a do Brna. Od roku 1919 se stala
osada Cerony místní částí obce
Babice.
Za připomínku stojí, že od
roku 1820 mají Cerony i svou
vlastní pečeť: ze šikmo křížem
šrafované půdy na levé straně vyrůstá nízký košatý strom,
v pravé polovině radlice a nad
stromem nepravidelná šesticípá hvězda.
„Do Ceronského dvora jsme
chodili rádi hrkat na Velikonoce.
strana 29

Nikde hrkače nezněly tak „krásně“ jako pod kolňú – tedy pod
klenutým vchodem do dvora,“
vzpomíná jeden z dnešních babických padesátníků. Zdá se, že
Ceronský dvůr si oblíbily všechny generace. Přejeme jeho současným i budoucím obyvatelům, ať se jim v tom příjemném
koutě Babic žije poklidně a příjemně. A Ceronskému dvoru
popřejme, aby si zachoval svůj
ráz, a aby nezanikl pod stavebními úpravami, které by se tam
nehodily.
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STALO SE
6. 6. 2020 Dětské rybářské závody
Na revíru Babice 2 se sešlo v den závodu
54 dětí všech věkových kategorií. V 8:00 byl závod
zahájen a celé dopoledne se lovilo, měřilo, vážilo
a fotografovalo. Před polednem bylo rozhodnuto.
V kategorii Kapr získala 1. místo Denisa Dostálková s kaprem 50 cm, v kategorii Bílá ryba se na
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1. místě umístil Josef Dufka s cejnem 34 cm a cenu
pořadatele získal Jakub Hnilica s úlovkem úhoře
50 cm. Jedině amura se ulovit nepodařilo, tak byla
tato cena přesunuta do jiné kategorie. Počasí bylo
celý den příznivé, a tak si všichni zúčastnění jistě
užili krásný den u vody.
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ZELEŇ V OBCI
Na mnoha místech obce jsou vysazeny květiny v truhlících či záhonech. Pozornost poutají rozmanitostí svých barev, tvarů a vůní. Pojďte se s námi na některé z nich podívat.
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