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číslo 4/2020
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STŘÍPKY Z BABICKÉ ZIMY
Zima u nás nebývá poslední dobou bohatá na sněhovou nadílku. Abychom si připomněli, jak krásné
jsou Babice pod sněhem, zapátrali jsme v archívu a našli zimní fotografie z let 2005, 2006 a 2017, kdy jsme
si sněhu opravdu užili.

Cerony 2005

Nábřeží 2005

Obecní úřad 2017
Pomníky padlým 2017

Střed obce 2005

U školy 2006

Přímá ulice z ptačí perspektivy 2006

Zahrada MŠ 2017
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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané, čtenáři Babického zpravodaje.
Letošní rok asi nebyl takový, jaký jsme si ho představovali. Překvapil nás a v určitých ohledech nejspíš nesplnil naše očekávání.
Přejme si tedy vzájemně, aby v nás právě probíhající advent spolu
s Vánocemi probudil klid, abychom mohli strávit mnoho času s našimi nejbližšími a aby se vše neslo v pohodovém duchu, který bude
vonět po pomerančích, skořici, vanilce a jehličí. V novém roce buďme hlavně zdraví. Každé další splněné přání už bude jen takovým
příjemným bonusem, který jsme možná nečekali – ale o to víc nás
potěší, tím spíš si ho budeme vážit.
Těším se na setkání s vámi v roce příštím.
Mgr. Martina Horňáková, starostka obce

OÚ informuje
NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU OBCE BABICE 1. Je potřeba vyplnit písemnou žádost.
Obec Babice má nové číslo účtu u Komerční 2. Vlastníci rekreačních objektů uhradí poplatek za
banky: 123-2466730207/0100.
rekreační objekt t. j. 520Kč/rok.
3. Vlastník rekreačního objektu má nárok maximálUPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATKY
ně na 3kusy povolenek.
Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradi4. Vlastník pozemku má nárok maximálně na 1 poli poplatek ze psů a poplatek za odvoz TKO, aby tak
volenku.
učinili co nejdříve. Lze uhradit hotově v kanceláři
Formulář žádosti najdete na webových stránúčetní obce nebo bankovním převodem, č. účtu:
kách obce v kolonce formuláře, žádosti:
123-2466730207/0100, poplatek ze psů: VS 1341,
www.babice.eu/formulare-zadosti/
SS číslo popisné, poplatek TKO: VS 1340, SS číslo
popisné.
SVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou první středu v měsíci: 6. 1.,
CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
3. 2., 3. 3., 1. 4. Pytle na plasty dostanete výměnou
Vodovod Babicko oznamuje, že cena vodného
za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty
od 1. 1. 2021 bude 37,50Kč/m3 včetně DPH.
ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná
Slovácké vodárny a kanalizace oznamují změnu
již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze pytle
stočného. Od 1. 1. 2021 bude 1m3 stát 41,14Kč včetzcela naplněné.
ně DPH.
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zaKOMUNÁLNÍ ODPAD - POZOR ZMĚNA!
pojit, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě
Od nového roku dochází ke změně ve svozu v kanceláři starostky.
komunálního odpadu. Svoz bude probíhat každý
Je možné třídit také drobný kovový odpad – plečtvrtek v sudém týdnu t.j. 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2.,
chovky, vršky či plechovky od nápojů, víčka od jo11. 3., 25. 3., 8. 4.
gurtů. Kontejner na tento odpad najdete ve dvoře
nákupního střediska a ve sběrném dvoře.
UHLISKA, BABICE I. A II. – ZMĚNA POVOLENÍ
VJEZDU
Důrazně žádáme občany, aby větší množství
Upozorňujeme vlastníky chat a pozemků ve odpadu neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
výše uvedených lokalitách, že od 1. 1. 2021 platí přivezli je přímo do sběrného dvora.
nové podmínky pro povolení vjezdu.
Zima/2020
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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
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.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NEZLETILÝCH DĚTÍ
Vedení obce apeluje na rodiče nezletilých dětí,
aby dohlédli, jak a kde tráví jejich děti svůj volný čas.
Některé se, hlavně ve večerních hodinách, pohybují
po obci, dělají nepořádek a mají sklony k vandalismu. V případě, že bude i nadále docházet k ničení
obecního majetku, bude vše řešeno s Policií ČR.

SBĚRNÝ DVŮR
Z důvodu pandemie Covid-19 nevydaly dopravOd listopadu do února je sběrný dvůr otevřen ní společnosti celoroční jízdní řády. Proto ani Obec
pouze ve středu od 13 do 16hod.
Babice jízdní řád pro rok 2021 nevydala.
BIOODPAD
UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Zelené kontejnery na bioodpad nejsou v zimUzávěrka jarního čísla zpravodaje je 20. 3. 2021.
ním období k dispozici. Pouze kontejner na větve je
trvale umístěn u OÚ – u brány do sběrného dvora. Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Babice
funguje po celou dobu nouzového stavu (nebo alespoň do začátku prosince) téměř v plném
rozsahu. Omezily jsme pouze
větší úklidy, kdy snahou bylo nepobývat v domácnostech, kde to
není nutné, po delší dobu. Změna nastala také po krátké časové
období v rozvozu obědů. Kvůli
karanténě školní jídelny byly dováženy obědy od pana Poláška,
děkujeme mu za ochotu rychle
nám vyhovět.
Pro snížení pravděpodobnosti
přenosu koronaviru jsme podstoupily opakované testování
antigenními testy. Obdržely jsme
od státu také novou zásilku respirátorů.
Rády bychom opět poděkovaly
za darované kompenzační a hygi-
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enické pomůcky, a také děkujeme vatelům Babic přejeme pokojné
paní Janě Hlavačkové za věnovaná Vánoce prožité ve zdraví mezi nejceloroční květinová aranžmá, kte- bližšími!
rými jsme zkrášlily prostory DPS.
Pracovnice
Všem našim uživatelům a obyPečovatelské služby Babice
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KNIHOVNA
Knihovna byla od 22. 10. do 2. 12. 2020 pro veřejnost uzavřena. Situace dovolovala v té době pouze
bezkontaktní půjčování a vracení knih, které šly do
týdenní karantény, takže se čtenáři nemuseli obávat
si je znovu půjčit. Zájem o výpůjčky byl docela velký, předání knih probíhalo buď formou rozvozu knih
čtenářům nebo předáním u knihovny. Ve čtvrtek
3. 12. 2020 jsme mohli opět otevřít v běžné půjčovní
době, samozřejmě za dodržení určitých hygienických
podmínek. Vstup do knihovny je možný pouze s rouškou, je povolen jen určitý počet osob současně a také
je nutná dezinfekce rukou a rozestupy 2 m. Výpůjčky jsou nyní prodlužovány až do začátku února. Kdo
chce, může si knihy vybrat v online katalogu, který
je na stránkách knihovny: www.knihovna.babice.eu,
nechat si je vychystat a přijít si pro ně kdykoliv během
půjčovní doby.
Čtenáři, kteří přišli na podzim do knihovny, si jistě
všimli, že ve vstupním prostoru knihovny došlo ke
změně. Byla pořízena nová odkládací stěna spojená

s botníkem a tolik potřebným úložným prostorem
pro materiály knihovny. Prostor vstupu působí nyní
také mnohem moderněji a lépe. Kromě toho přibyla
lavice s úložným prostorem do dětského koutku. Vše
na zakázku vyrobil pan Kaštánek ze Sušic.
Dění v knihovně tedy neustalo. Kromě údržby
knihovního fondu, tedy přebalování, oprav, přeznačování a vyřazování knih stále nakupujeme pro čtenáře nové knihy. Letos, stejně jako loni, jich přibyde
do fondu knihovny přes 350. Fond tvoří 11 500 knih,
z toho je 8 000 knih beletrie a 3 500 knih naučné literatury. Přibližně stejná čísla se nám objeví, když fond
rozdělíme podle určení věkovým skupinám: literatura pro dospělé čítá asi 8 000 knih a literatura pro děti
a mládež přibližně 3 500 knih.
Vyřazené knihy bych ráda nabídla v tradiční velké
burze knih v lednu, informace nejen o ní sledujte ve
vývěskách, na webu a na facebooku knihovny.
Knihovnice Ivana Bičanová

Posledním půjčovním dnem roku 2020 bude pondělí 21. prosince.
V roce 2021 bude možné půjčit si knihy od pondělí 4. ledna 2021.

Místní knihovna Babice přeje všem čtenářům
krásné a pohodové vánoční svátky
a do roku 2021 především pevné zdraví.

Klub maminek při knihovně Babice
Byl začátek září, a aniž bychom to tušily, měly jsme
poslední možnost vycestovat bez omezení do zahraničí. Vydaly jsme se dětem poprvé ukázat pořádné
hory – Vysoké Tatry, netradičně z polské strany. Trasy
a cílové destinace jsme uzpůsobily dětem. Vyšláply
jsme si k plesům Czerny Staw a Morskie Oko, vyvezly
se lanovkou na Kasprowy Wierch, odkud jsme děti
Zima/2020

vytáhly na jejich první dvoutisícovku Beskyd. Pak
jsme zvolnily a prošly si Zakopané s návštěvou lanového centra a papouščí farmy. Celý týden jsme si užívaly sluníčko, až při poslední túře Dolinou Chocholowskou nám počasí nepřálo a brodily jsme se po
kotníky ve vodě. Děti se ukázaly jako rození horalové
a celodenní túry si s námi užívaly.
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Jakmile se za námi zavřely hranice, smířily jsme
se opět s výlety po okolí. Konečně nám vyšla procházka na Pahrbek, kam jsme sice došly, ale opět
nás zradilo počasí a otestovaly jsme, jestli nejsme
z cukru. Naposledy v tomto roce jsme provětraly kola na začátku října, kdy jsme si to namířily do
kostela sv. Ducha ve Starém Městě. Zde je možnost
vystoupat na vrchol jedné z věží a pokochat se okolím. Poté jsme přejely do KOVOZOO a výlet zakončily výbornou kávou v Coffeespotu.
Nakonec jsme se musely rozloučit i s naší výletovou bandou a zbyly jsme si s Pájou samy. Měsíc a půl
jsme využily k mapování zajímavých výletů v okolí.
Udělaly jsme si 12 km okruh s cílem na Komínských
skalách, zmákly jsme dvě rozhledny - Vartovna a Salaš, objevovaly nová místa jako třeba skalní útvar
Jeřabčina ani ne kilometr od Bunče.
Koncem října Páju napadlo, že bychom v tom
výletování nemuseli být sami. Vytvořili jsme výletovou výzvu s názvem S NÁMI, SAMI. Během listopadu měly rodinky navštívit 4 námi zvolená místa,
a u nich se dle zadání vyfotit. Byla to Budačina (fotka
rodiny jako loupežnické bandy), studánka U lvích
hlav (fotka rodiny, jak dává napít lvu z dětské láhve),

Na pile u Smraďavky (fotka rodiny s vyceněnými
zuby) a poslední výlet byl dobrovolný (fotka rodiny
s dětmi nad hlavou). Celkem se přihlásilo 10 rodinek. Všechny už výlety úspěšně splnily a čeká na ně
pamětní list a medaile.
S rozvolněním opatření jsme se u skály Zbojník,
kousek od Smraďavky, konečně potkaly ve větším
počtu a opekly si zde na oslavu i špekáčky. První
sníh jsme si užily na Svatém Kopečku v Olomouci.
ZOO jsme ale jen minuly a pokračovaly dál do lesa
na Zříceninu Kartouzského kláštera.
Rozhodly jsme se jít s dobou a založit si instagramový účet #matkycestounecestou, kde sdílíme
fotky s popisy našich výletů. Slouží to jako naše veřejná kronika a inspirace pro ostatní maminky.
Přišel čas, kdy celodenním výletům odzvonilo.
Už se moc těšíme, až se budeme moci sejít v pátek
dopoledne v knihovně a třeba si něco hezkého vyrobit. Rukodělné práce k zimě patří, stejně tak jako
plkání u horkého čaje a sušenek. Tak snad brzy.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti. Výletům ZDAR.
Za maminky Mája

Budačina

Cyklovýlet Staré Město

Salaš

Svatý Kopeček
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Tatry

Cesta na Pahrbek
Zima/2020

Tatry

Zbojník
Babický zpravodaj

Lví hlavy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřinka
Vážení a milí čtenáři,
i tak Vám přinášíme pár aktivit paní knihovnicí, která děti nai když tento rok nebyl zrovna z posledního čtvrtletí tohoto roku. dchla svým krásně připraveným
příznivý nejen pro konání akcí,
Úterý 6. 10. bylo zpříjemněno programem. Děti byly do progra-

Knihovnice v MŠ

Vánoční focení

Sférické kino

Sférické kino

Podzimní dovádění

Nové pianino
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mu vztaženy, což se jim velmi líbilo.
Ve čtvrtek 8. 10. zavítalo do MŠ
nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s. se svým preventivním programem „Koukají na nás
správně?“ - vyšetření zraku.
Středa 14. 10. patřila velkému zážitku v podobě „promítacího kina“ nesoucí název Sférické
kino. Tento den se MŠ proměnila
v kino, které bylo v podobě velké
kopule. Sférické kino je jedinečné
svým kvalitním, krásným a čistým
obrazem. Filmy mají vzdělávací
charakter a jsou zaměřené na různé oblasti života, jsou určené pro
děti od tří let.
V úterý 20. 10. proběhlo tradiční vánoční fotografování.
Díky sponzorskému daru bylo
v měsíci listopadu zakoupeno pianino. Děkujeme sponzoru Continental Barum s.r.o.

Zima/2020

V pátek 4. 12. navštívila MŠ Mikulášská družina.
Středa 16. 12. bude patřit tradičnímu Vánočnímu jarmarku,
kdy si děti připomenou vánoční
atmosféru dřívějších dob.
Vánoční besídky proběhnou ve
čtvrtek 17. 12., v letošním roce bohužel bez přítomnosti rodičů.

Babický zpravodaj

Z důvodu nouzového stavu se
v letošním roce neuskuteční vánoční dílničky spojené s rozsvěcováním vánočního stromečku.
Závěrem děkuji za celoroční
spolupráci Obci Babice, Knihovně
Babice, ZŠ Babice, všem spolkům,
a v neposlední řadě rodičům.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola v době koronavirové
Sotva se stihli žáci rozkoukat po prázdninách
ve škole, už tu bylo opět vládní nařízení o uzavření
všech typů škol. Takže od 12. října školní prostory
osiřely. Tentokrát byla distanční výuka, na rozdíl od
té jarní, povinná. Žáci měli denně online hodiny se
svými vyučujícími a následně dostávali v aplikaci
Google Classroom úkoly na procvičování, prezentace, videoukázky, ale také zadání testů či kvízů.
Téměř všichni žáci však uvítali, když se od 18. listopadu mohli postupně začít vracet k prezenční
výuce. Jako první nastoupili prváčci a druháci, a od
30. listopadu celý zbytek prvního stupně spolu
s deváťáky. Ti všichni už chodí trvale prezenčně.
Žáci šestého až osmého ročníku zatím ale musí dodržovat rotaci – jeden týden ve škole, jeden týden
doma. Ač jsou hygienická nařízení opravdu přísná
a omezující, věříme, že už nám bude umožněno vyučovat prezenčně až do konce školního roku. To, že

se i nadále nesmí v hodinách hudební výchovy zpívat a v hodinách tělesné výchovy cvičit, je sice také
značnou komplikací, ale s tím už se nějak vypořádáme. Mnohem nepříjemnější je nemožnost uskutečnit některé tradiční akce, na které jsou zvyklí nejen naši žáci, ale i široká veřejnost. Vánoční dílničky,
školní ples s předtančením žáků 9. třídy. To je pro
nás ta nejcitelnější ztráta. Nemůžeme však ani jezdit do plavání, pořádat exkurze, navštěvovat divadelní představení, odjet na lyžařský výcvikový kurz,
pořádat sportovní soutěže, vést kroužky, účastnit
se různých besed a přednášek… Dokonce k nám
letos nemohl přijít ani sv. Mikuláš s anděly a čerty!
Své dárky pro hodné děti však nechal přede dveřmi školy. Tak jsme je žákům alespoň předali a o sv.
Mikulášovi jsme si povídali. Ti nejmenší ho také namalovali a připravili si pro něj básničky.
Mgr. Jitka Škrabalová

Ze školní družiny
Ve výtvarné soutěži „Stromy a my“, o které jsme informovali v minulém čísle Babického zpravodaje, získaly naše děti Elen, Sofie a Tobias ocenění. Blahopřejeme.
Adventní čas prožíváme ve školní družině povídáním, hraním a tvořením. Máme velkou radost, že můžeme být zase spolu.
Vychovatelky ŠD
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SPOLKY
Zahrádkáři
Bylo nám líto, že kvůli koronaviru jsme nemohli
na podzim uspořádat několik obvyklých akcí. Především výstavu ovoce a zeleniny, která bývá takovým
vyvrcholením zahrádkářského roku a neformálním
setkáním členů našeho spolku, široké veřejnosti
a také dětí, které se pochlubí svými výtvory s přírodní tématikou.
Stejně dopadl plán s uspořádáním výstavy s adventní tématikou, která bývá již několik let tradicí
a bývá obohacena besedou u cimbálu. Věříme, že
situace se brzy zlepší a my budeme moct pozvat
všechny příznivce do domu zahrádkářů, tedy Krájanky, abychom se mohli nejen pochlubit její modernizací, ale hlavně posedět a popovídat. Pokud se nám
podaří uspořádat nějakou společenskou akci, včas
se o ní dozvíte prostřednictvím vývěsek, webových
stránek obce nebo naší organizace, které jsou https://czs-babice.webnode.cz/. Tady najdete všechny
novinky a kontakty týkající se například pálenice,
poskytovaných služeb, pronájmu Krájanky apod.
V pálenici byla letošní sezóna zahájena 26. října,
páleničáři jsou stejní jako vloni – František Čevela
z Huštěnovic a Josef Bednář z Jalubí. Největší zájem
je o pálení trnek, hrušek a jablek, cena za vypálení
jednoho litru absolutního alkoholu činí 260 Kč. Navýšení oproti loňskému roku bylo způsobeno zvýšením spotřební daně o 19 Kč. Protože je zájemců
o pálení hodně, předpokládáme, že pálit se bude
i po Novém roce. Pálenice fungovala bez problémů,
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pouze s nutností odstranit drobné poruchy zařízení.
Na říjnové výborové schůzi byly stanoveny nové
ceny za pronájem Krájanky, které budou platné od
1. 1. 2021: nájem bez topení bude 3.000 Kč, s topením 3.400 Kč, nájem za účelem uspořádání karu 1.000
Kč. Bylo jednáno také o odprodeji nevyužitých a pro
organizaci již nepotřebných věcí jako jsou: stavební
míchačka, svářečka triodyn, hnětač těsta, elektrický
sporák, elektrická ohřívací stolička, elektrická pila-cirkulárka. Zájemci se můžou informovat u předsedy zahrádkářů - Radka Janečka (mob.775 920 514).
V nadcházejícím roce se chceme pustit do několika větších oprav. Plánujeme rekonstrukci střechy
pálenice, modernizaci moštárny a výměnu sklepních
oken Krájanky. Jsou to finančně náročné investice,
a proto jsme požádali o dotaci od obce. Bez podpory
obce bychom nemohli udělat nejenom výše uvedené, ale ani velkou většinu oprav, které jsme na Krájance i pálenici provedli doposud. Proto Obci Babice děkujeme, že nás podporuje. Jsme rádi, že si její
představitelé uvědomují důležitost fungování spolků, protože i tak jsou si lidé blíž.
Děkujeme také všem našim členům i příznivcům
za všechno, co v tomto roce pro organizaci babických zahrádkářů udělali.
Do roku nového přejeme hodně sil při překonávaní všech překážek.
Babičtí zahrádkáři
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Co se dělávalo, na co je dobré vzpomínat…
tentokrát o uskladňování ovoce a zeleniny
V letošním roce byla velká úroda většiny ovoce.
Část se spotřebovala přímo, ale bylo nutné zdravé
a nepoškozené plody také uskladnit na zimu, kdy
budeme vitamíny potřebovat. Máme dva sklepy.
Pro ovoce je umístěn pod balkonem. Brambory,
řepu a zeleninu skladujeme ve větším kamenném
sklepě pod šopou. Oba sklepy jsem před uložením úrody vylíčil a vysířil. Brambory a zeleninu dáváme do plastových bedniček, řepu na podlahu.
Důležité je větrání. V malém sklepě pod balkonem
jsou jablka a hrušky v regálu v dřevěných bedničkách, které jsem pro tyto účely na míru sám zhotovil z metrových polen určených na topení. Je to
pak přehledné, poškozené ovoce se snadněji vyřadí. Takto máme uloženy odrůdy jablek Šampion,
Rubinola, Wheatly, Melrose a Dukát a zimní hrušky Koporečka a Pastornice. Z letních odrůd hrušek
Klappova máslovka, Lucasova máslovka a Boscova
lahvice to, co se nesnědlo a nerozdalo, skončilo
v bečce na kvas. Bude z nich hruškovice. Také jsem
do bečky dal hrušky z více než sto padesát roků
starého stromu. Dozrávají v druhé polovině září
a jsou výborné i na sušení. Zasadili jej předchozí
majitelé domu Rybkovi. V příštím roce naroubujeme roub z tohoto stromu na mladou hrušku Wiliamsovu čáslavku. Poškozená a přebytečná jablka
a hrušky jsme použili na dětskou výživu, štrúdly,
vypresovali a usušili jsme je na Krájance. Jabčák
děláme „na sladko“, kdy šťávu ohřejeme v zavařovacím hrnci na osmdesát stupňů a pak stáčíme
do pet lahví. Takto vydrží i dva roky. Z jabčáku
děláme také jablečné víno, které pak přepálíme
na kalvados. V příštím roce z něho vyrobíme ořechovku. S meruňkami a broskvemi to bylo letos
špatné. Přišly jarní mrazíky a bylo po úrodě, i když
jsme jim v noci topili. Na trnky se každý rok velice těším. Jak postupně dozrávají, tak když jdu do
humna, pokaždé si nějakou utrhnu a hned sním.
Máme odrůdy Stanley, Toptaste, Trnka domácí,
Durancie. Pochutnám si také na špendlících a rynglích. Výborná je rovněž zavařenina z trnek a povidla. Do bečky dávám trnky až ty, co spadnou.
Jsou dozrálé a mají hodně cukru. Pálím obvykle
kolem desátého prosince, kdy je kvas již hotový.
Slivovice do Vánoc vyvětrá a může se nabídnout
návštěvám. Ořechů máme každý rok hodně, protože máme dva veliké stromy. Sušíme je v pytlích
pod zástřeškem. Chodí nám však na ně sýkorky,
strana 12

vrabci a někdy se tam objeví i strakapoud. A to jim
dávám roztlučené ořechy do krmítka. Vloni jsme
koupili elektrický loupač ořechů. Práce s loupáním
je velice usnadněna.
Takto uskladňuje ovoce zahrádkář Miloslav
Maňásek, který nám dodal i několik informací, jak
to dělali naši předkové. Tady je výčet několika zajímavostí:
Jabka se běžně trhávala do plachty travnice
a sypala na hromadu pod strom, kde se nechala
ještě určitý čas uležet. Přebytky mohli lidé odevzdávat do sběrny k Burýškovi (dnes je na místě
jeho domu Patnáctka). Častý byl také prodej Ostravákům, kteří si na jabka do Babic jezdívali vlakem. No a ta na uskladnění pro vlastní rodinu se
dávala na komoru, ve stodole do slámy anebo do
sklepa (ale ten musel být opravdu dobrý). Sušení
jablek se dělalo v troubě. Podobné to bylo s hruškami, kterých bylo v Babicích opravdu hodně.
Snad před každým domem byla nějaká ta hrušeň.
Na zimu se často uskladňovaly na horní komoře
do obilí. Z usušených (také v troubě) se pak pekly
výborné buchty hrušťáky. Jabka a hrušky, to byl
takový základ na zimu a kromě výše uvedeného
se ještě daly uchovat zavařováním, tak jako ostatní ovoce. Ale je pravda, že kompotů se dřív tolik
nedělalo.
Zelenina se musela také dobře uskladnit, aby
brambory, mrkev, petržel, celer vydržely až do další úrody. Ale o tom možná až někdy příště.
Ono platí pro minulou i dnešní dobu stále: Se
vším, co se sklidí na poli či zahradě, je třeba zacházet s úctou, za vším je práce a radost z ní.
Zahrádkář Miloslav Maňásek
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V předcházejících číslech Babického zpravodaje v rubrice spolků jsem u zahrádkářů vždycky zavzpomínal, jak to bylo dříve. Protože naši měli hospodářství, požádal jsem o vzpomínky mého bratra Frantika:

Rok na vsi
Tak, jak se ukládala úroda u nás Maňásků Záhumenských, konalo se asi v každé rodině, která měla
pole. Zkuste vy dříve narození zavzpomínat, když
jsem psal o pranostikách v minulém roce, tak se mi
líbilo pořadí po čtvrtletí. Zkusím to podobně.
První čtvrtletí roku to nebylo s úrodou aktuální, ale: byla doba zabíjaček a dobré uložení slaniny,
podbrušců a klobás na hůlky v horní komoře bylo
důležité. Dnes neznámé kruponování (stažení kůže
z prasete) bylo povinné a pouze zabijačka na černo
se tomu vyhla.
Náhradou za poraženého pašíka byla znova vykrmovaná selátka. Naša mama byla vyhlášená výborným chovem selátek, které tata někdy vozil i na trh
do Hradiště. Vozem s koňma jsem párkrát jel i já.
Druhé čtvrtletí bylo určitě poznamenané senosečí.
I tenkrát fungoval Medard, ale důležité bylo převézt suché seno přes Moravu, aby se namočila jenom
malá vrstva žebřiňáku. Suché jsme dávali do stodůlky (malá stodola, česky seník). Samozřejmě pozor na
vlhkost a výšku vrstvy. Stařeček sice zakládal v Babicích hasičský sbor a tata byl strojník u stříkačky, ale
co když…
Třetí čtvrtletí je nejbohatší.
Začalo to sečením jatelin a lucerek. Seno z nich
šlo do stodoly blízko sečkovice. Nejvíc práce čekalo
o žních. Vymlácené obilí nosil tata v pytlích do dolní

komory do skřicha. Část se odvezla do mlýna k Talašům, mouka potom přišla na horní komoru. (Byl tam
také oves pro koně).
Část žita (rži) se nemlátila mlátičkou, protože sláma na obřísla a do strožochu by se polámala. Žito
se proto uložilo ve snopech do stodoly a čtyři chlapi s cepama je v zimě vymlátili. Museli být čtyři, aby
mohli říkat „buchty (1) v peci (2), chléb na (3) peci (4).
Sláma pšeničná na stlaní skončila ve stohu v humně. Ovesná a ječmenná se ukládala do stodoly, protože se s jatelinou řezala na sečkovici.
Čtvrté čtvrtletí bylo poznamenané kratším
dnem, horším počasím a únavou za celý rok. Na
hospodáře čekalo na poli sklizení cukrovky, brambor a krmné řepy. Brambory jsme ukládali do sklepa
v Souhradech. Dnes mám na tomto místě bydlení,
ale ve dvoře jsem vykopal a postavil sklep stejné velikosti a také klenutý. Vinohrad už nemám, tak je tam
jabčák a jabka. Cukrovka se vozila na nádraží (tehdy
Babice-Huštěnovice) a domů se přivážela melasa
a cukrovarenské řízky, které se pak se skrajkama sešlapávaly do silážní jamy.
Na závěr jsem si nechal kukuřici, po našem turkyň. Jednak proto, že jsem se v ní vyžíval velkú část
profesního života, a také proto, že kolem ní nebylo
moc řečí. Věšala se pod zástřeškem za šustí a potom
až uschla, tak se drhla na drhlíku a krmily se s tím
husy nebo se zešrotovala. Tož tak.
Franta Maňásek ze Souhrad

Fotbalový klub FC Babice
Bilancování poněkud zvláštního roku 2020
Tak, jak již proběhla informace v předcházejícím
čísle Babického zpravodaje, stejně jako snad do
všech odvětví života, tak i do toho našeho fotbalového se promítnula epidemiologická situace spojená s pandemií kolem COVID-19.
Toto období jsme využili ke zkvalitňování zázemí, a to především hrací plochy. O tom, že se nám
oprava travnaté plochy povedla, svědčí pochvalné
reakce od všech fotbalistů s babickým znakem na
prsou, tak i soupeřů, kteří se o tom před přerušením soutěže stihli přesvědčit. Další záležitostí, která
Zima/2020

si jistě zaslouží zmínku, je kompletní rekonstrukce
interiéru Hospůdky na hřišti, která byla prováděna
na etapy a nyní je dokončována. Důvod rozdělení prací na etapy tkvěl v potřebě paralelně zajistit
její provoz, pokud to tedy zrovna vládní opatření
dovolovala. Naopak se nám nepovedlo zrealizovat
rekonstrukci plochy k odstavování vozidel za objektem fotbalového klubu. Předpokládáme však
její kompletní dokončení v prvním pololetí příštího roku. Našim dalším plánem je vytvoření volnočasové plochy pro děti na zelené ploše podél pří-
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jezdového chodníku k objektu. Konkrétní podobu
bychom chtěli mít v průběhu roku 2021.
Přípravka:
Dokud to nebylo vládním nařízením zakázáno,
mužstvo pod vedením Erika Horníčka fungovalo
perfektně a všechno nasvědčovalo tomu, že v nejmladších kategoriích se o babický fotbal nemusíme
obávat. Velmi pozitivním zjištěním byl zájem nových dětí o fotbal a věříme, že tomu tak bude i po
opětovném umožnění sportování. Pokud to situace dovolí, chtěli bychom v zimě využít opět možnosti tréninků v tělocvičně, případně se zúčastnit
některého z halových turnajů. Jedním z cílů Erika
je také postupné začleňování starších svěřenců do
mužstva žáků. Dále si v této kategorii klademe za
úkol hlavně zábavu. Bez té se fotbal u dětí dělat
nedá. Výsledky zápasů stojí až za radostí ze hry.
Žáci:
Michal Lahola má oproti jeho kolegovi od přípravky trošku složitější situaci. V mužstvu žáků již
kluci mají i jiné zájmy, a tak si fotbal musí mezi nimi
vybojovat místo. Ani u žáků nehrají výsledky hlavní
roli, byť tomu soutěživost dětí může nasvědčovat.
Není se však čemu divit, každý chtěl jako dítě vítězit. Vzhledem k fluktuaci kluků, kdy se každoročně
mění síla mužstev dle ročníků, výsledky stejně nejsou nijak vypovídající. Pro jarní část si klademe za
cíl především stabilizovat sestavu žákovského mužstva a postupně začleňovat nové členy z přípravky.

A-mužstvo:
Na stranu mužstva mužů se po letech konečně přilepilo trochu štěstí. Když už jsme kráčeli za
jasným postupem do vyšší soutěže, zrušil ji koronavirus a výsledky anuloval. Jen díky odstoupení
jednoho mančaftu z vyšší soutěže se otevřela pro
nejlepší tým z tří paralelních nižších soutěží cesta
na postup výše. Naštěstí jsme tímto týmem byli my.
Vstup do sezóny se nám podařil až neuvěřitelně.
Po čtyřech vítězstvích jsme dokonce jako nováček
vedli tabulku okresního přeboru. Poté se však naše
mašina, i díky mnoha zraněním klíčových hráčů,
zadrhla. Povedly se uhrát už jen dvě remízy. Třikrát
jsme prohráli. I přesto se v soutěži stále držíme v její
lepší polovině. Doufáme, že se v zimě dáme dohromady, a do jarní části soutěže vstoupíme podobně
úspěšně jako do té podzimní. Hrát v horní polovině
tabulky si zasloužíme. Za podstatné považujeme
udržení trenéra Stýskala, který místní fotbal posunul o velký kus dopředu. Předčasně ukončená podzimní část se bude na jaře dohrávat – zápasy tak
začnou netradičně už na začátku března. Čeká nás
dlouhé jaro. O to důležitější bude během zimních
měsíců co nejvíce potrénovat.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu
v roce 2020 Obci Babice a Zlínskému kraji za poskytnutí dotace ke spolufinancování projektu „Mládež – FC Babice 2020“. Těšíme se na následující spolupráci.
Za FC Babice Erik Horníček, Radek Chybík
a Martin Harásek

Dorost:
Prvořadým úkolem u dorostu je zajištění trenéra. Ti se v dnešní době shání složitě. Věnovat tři dny
v týdnu fotbalu, to chce mít vůli a fotbal pod kůží. Je
třeba, aby díky trenérovi kluci dostali řád a povedlo se mu je získat na svou stranu. Podzimní výsledky byly u dorostu jako na houpačce, kdy kluci byli
schopni porazit Mařatice po velmi dobrém výkonu,
jindy zase působili, jako by byli společně na hřišti poprvé. Na loňské prvenství v soutěži se po odchodu
několika opor navázat určitě nepodaří. Pokud by to
situace dovolila, měli by během zimy dorostenci absolvovat kondiční soustřední v kombinaci s trénováním v domácích podmínkách. Stejně jako u mužstva
žáků bychom chtěli dorostence stabilizovat a postupně doplňovat mladšími ročníky. Jsme si vědomi,
že bez mužstva dorostu se nám v budoucnu bude
fotbal dělat velmi obtížně. Udržení tohoto mužstva
je proto dalším z našich prvořadých cílů.
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Hodová chasa
Při psaní této krátké zprávy se
chce říct, že nejvhodnější by bylo
odkázat na jarní číslo zpravodaje,
kde se nachází článek o letošním
krojovém plese společně s bilančním výpisem účinkujících na všech
posledních desíti krojových plesech. Vzhledem ke stále probíhajícím opatřením se totiž od té doby
babická chasa neměla možnost
jakkoliv dále prezentovat. Hodové
veselí letos proběhnout nemohlo,
i když jsme se ve spolupráci s obcí
snažili hledat nejrůznější cesty,
a to až do poslední možné chvíle.
Obyčejně bychom také v zimním
zpravodaji všechny občany Babic
zvali na krojový ples, jehož stále
platný termín je 20. února 2021.
V tuto chvíli ale asi nikdo neví, co
bude za týden, natož za čtvrt roku.
Pro jistotu ale s Mistříňankou už
s předstihem hledáme nejvhodnější termín pro její účinkování na
krojovém plese v roce 2022 – kdyby přišlo na nejhorší.

Jak se však říká, naděje umírá
poslední. Všichni proto vyčkáváme, sledujeme a doufáme, že se
budeme moct pobavit při pěkné písničce a pohárku vína už
v únoru příštího roku. A pokud
ne, tak snad během třetího říjnového víkendu nejpozději. O tom
všem se v chase pobavíme na

krátké zimní túře, již plánujeme
na jeden z posledních prosincových dnů.
Všem Babičanům přejeme
především pevné zdraví, stejně
jako co nejvíce pohodové prožití
zbytku letošního roku a úspěšné
vykročení do roku 2021. Těšíme se
na brzkou shledanou.

Krojový ples 2020

Slovácké hody s právem 2019
Zima/2020
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KULTURA A SPORT
Anketa k výročí 800 let od první písemné zmínky o obci
Letos slaví Babice 800 let od první písemné zmínky o obci. Při té příležitosti jsme udělali anketu mezi
občany a také mezi zastupiteli obce, abychom se dozvěděli, jak se jim zde žije dnes.
Kolik let v Babicích žijete? Přirostly Vám
k srdci? Jaká místa máte nejraději?
Co byste v Babicích změnili, a co popřáli nejen Babicím, ale hlavně jejich obyvatelům k tomuto výročí?

kou o Babicích, dovolím si při vší úctě poznamenat,
že výročí slavíme letos mimo jiné proto, že tenhle kus
pergamenu nestačil nikdo ukrást, spálit nebo vyhodit a že ho nesežraly myši. To neznamená, že není co
slavit, ale že první zmínkou mohlo být klidně i něco
jiného a o čase vlastního vzniku obce nevíme nic. Jenže z toho velmi sympaticky plyne, že každý rok může
být výročím těchto neznámých událostí a důvodem
k oslavě. A tak bych obyvatelům Babic přál, aby si
mohli průběžně dopřávat slavnostní pocit radosti
z toho, že žijí v obci i zemi, kde je mnohem víc důvodů
být vděčný za to, co je, než nešťastný z toho, co není.

Alena Holubová:
Žiji zde 35 let. Babice mám ráda od malička, protože se tady narodila moje maminka. Mám tady
velkou část rodiny z maminčiny strany. Jezdila jsem
na prázdniny k babičce a dědečkovi, tetě a strýcovi.
V Babicích mám své kořeny, svoji rodinu, takže ano,
Babice mi přirostly k srdci a jsem tady doma. Je to
Martina Horňáková:
krásná obec, mám je ráda jako celek.
V Babicích žiji 43 let. Jestli mi přirostly k srdci? UrčiBabicím bych popřála, aby je jejich obyvatelé milovali jako svůj domov a taky se k nim tak chovali, tě ano. Kdyby mi k srdci nepřirostly, nestrávila bych tu
obyvatelům, aby se jim tu krásně žilo a aby se sem většinu svého života a nestala se starostkou. Ostatně
bez lásky k obci se tato funkce vykonávat nedá. Jaká
rádi vraceli.
místa mám nejraději? Protože jsem vyrostla na Záhumení, tak určitě Záhumení - Nekázanec, a jelikož jsem
Pavel Černuška:
Kolik let? Těžko říct… Úředně všechna, která mi za- se po svatbě přestěhovala na opačný konec Babic na
tím byla dána, protože jsem měl trvalé bydliště vždyc- Cerony, nedám dopustit ani na ně.
Co bych v Babicích změnila, a co popřála nejen
ky tady, na druhou stranu je tam mezera necelého
čtvrtstoletí, kam se vešlo Brno, Bavorsko a Olomouc. Babicím, ale hlavně jejich obyvatelům k tomuto výNejraději mám místa s dobrými lidmi. Pak už není ročí? V Babicích je pořád co zlepšovat, ať už v oblasti
mezilidských vztahů či investic. Nejvíc bych si přála,
rozhodující, jaké jsou tam zdi nebo stromy.
Možná právě delší čas prožitý v jednom bavor- aby se lidé chovali odpovědně a pokorně k životníském městě vede k přání, co změnit: tam je zvykem, mu prostředí, aby nepohazovali odpadky mimo mísže se na ulici zdraví i lidé, kteří se neznají. Samozřej- ta k tomu určená, aby třídili odpad, aby neplýtvali
mě ne na místech, kudy se valí davy, ale při obyčej- pitnou vodou - aby jim zkrátka na přírodě záleželo.
Obyvatelům Babic přeji, aby se jim v obci dobře
ném setkání z očí do očí – na chodníku, na zastávce...
Je to velmi obyčejné, ale velmi milé, mění to mezi- žilo. Zní to jako fráze, ale myslím, že je to základní
lidské vztahy k lepšímu a často je to začátek zajíma- předpoklad k dosažení spokojeného života. Babicím
vého rozhovoru. A taky je tam v neděli ticho. Prostě pak přeji především spokojené obyvatele.
ticho, bez hluku všedních dní. Ne proto, že je něco
Blanka Horníčková (Vranková):
zakázáno, ale že je příjemné, zdravé i slušné nerušit
Do Babic mě přivedla práce. Zhruba 30 let učím
jiné – a vlastně i sebe samotné.
na
zdejší škole a dojíždění mi z časových důvodů neProtože s mou prací souvisí setkávat se i s takovými archivními materiály, jako je listina s první zmín- vyhovovalo. Proto jsme se s manželem rozhodli, že
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opustíme Uherské Hradiště a přestěhujeme se sem.
Začínali jsme v pronajatém domečku a později jsme
si pořídili domek vlastní. V Babicích bydlíme bez pár
měsíců téměř deset let. Míst v Babicích, které mám
ráda, je mnoho. Málokterá obec v naší republice se
může pyšnit tolika nádhernými místy, které jsem při
procházkách se psem navštěvovala. Asi nejvíce mám
ráda okolí školy. Je plné zeleně. Do dalších mnoha
a mnoha let bych naší obci přála samé spokojené
obyvatele, jako jsme my.

všem popřál, aby se nám ten Covid-19 vyhýbal a aby
jeho dopady na život v obci byly co nejmenší. Bylo
by krásné, kdyby při dalších následujících stoletých
výročích ještě Babice existovaly a nebyly pohlceny
nějakým nově budovaným velkoměstem, nebo průmyslovým centrem, a aby zde ti budoucí Babičáci žili
spokojeně a šťastně.

Jarmila Kraváčková:
Žiji zde od narození, tj. skoro 64 let. Ano, Babice
mi k srdci přirostly. Mám je ráda celé, nic bych neJosef Maňásek:
měnila. Popřála bych jim, aby se rozvíjely, vzkvétaly
V Babicích žiji od svého narození, tedy téměř 65 a všem se nám tu dobře bydlelo. A ti, kdo odejdou,
let – pominu-li 9 let studia, které jsem strávil přede- aby se rádi vraceli.
vším v Brně, a jeden rok vojenské služby, kterou jsem
si odkroutil na Slovensku.
Jana Drdová:
Žiji tady již hodně dlouho, což taky svědčí o tom,
V Babicích žiji od narození, tj. 46 let. Babice jsou
že jsem zde rád. Když jsem se coby patnáctiletý ob- srdeční záležitost nejen pro mě, ale pro celou rodinu.
jevil v Brně, tak mi velkoměsto učarovalo, ale z toho- Oba rodiče, všichni prarodiče i praprarodiče pochází
to poblouznění jsem se brzy zotavil a zase si oblíbil a žili v Babicích, jsou i pochováni na místním hřbitosvoji rodnou obec.
vě. I všichni moji sourozenci bydlí v Babicích. Jsme
Nemůžu říct, že by mi nějaké místo v obci, nebo zkrátka Babičáci jak poleno. Nejraději v Babicích
jejím okolí učarovalo tak, že bych ho měl raději než mám místní kostelíček a z přírodních krás Uhliska.
jiné místo. V dětských letech jsme měli svá oblíbená
Co bych změnila? Už se těším, až bude postavena
místa – např. mlýn s jeho okolím, ale dětství je ne- a fungovat dálnice a bude menší provoz při průjeznávratně pryč a s ním i tato místa s nezapomenu- du obcí. Kdyby to šlo, změnila bych některé mezilidtelnými zážitky. Já nejsem žádný horal, takže mně ské vztahy či povahu některých občanů (ale to je jen
vyhovuje, že obec leží v rovinatém kraji a je obklo- zbožné přání).
pena přírodou, kde člověk nalezne klid a může tam
Všem občanům bych popřála, ať se jim v Babicích
zregenerovat.
stále dobře žije nebo i lépe, ať jsou tu šťastní a spoS celosvětovým vývojem, který se v posledních kojení a rodákům, ať se do Babic rádi vracejí.
desetiletích značně zrychlil, se měnila i naše obec.
Dnes, myslím si, nám v obci nechybí nic z toho, co
Mariana Úředníčková:
běžní obyvatelé potřebují k životu. Co bych však rád
Dalo by se říci, že zde žiji asi 25 let. Před nástupem
změnil, ale bohužel to není v mých silách, je chování do 1. třídy ZŠ jsme se přestěhovali do Nové ulice.
lidí. Když potkám nějakou mladou maminku s dítě- Před tím jsme bydleli v bytě v nádražní budově, odtem, dítě mně pozdraví a maminka jde jako by niko- kud jsem navštěvovala zdejší mateřskou školu. A zda
ho nepotkala, tak z toho jsem smutný. Pak potkám mi přirostly k srdci? Žili zde mí předci, sama jsem zde
starší dítě a to už ani nepozdraví. To už si jenom ří- prožila dětství, dospívání a založila rodinu. Těžko by
kám, kam ta naše společnost – nejenom my v Babi- se mi opouštěly.
cích – spěje. Pracovně jsem dost času trávil v RakousMoje oblíbená místa… Nejraději mám určitě okoku a Německu. Tam ta sounáležitost občanů je úplně lí slepých ramen a Moravy. Ráda se také zajdu podína jiné úrovni. A to bych byl rád, kdyby tomu bylo vat na Babice z kopce, ze Žlebů.
u nás taky tak. Ale jak jsem již uvedl, to je „celočeský“
A co bych v Babicích změnila, a co bych jim a obyproblém, který jenom v Babicích nevyřešíme.
vatelům popřála k tomuto výročí?
Co bych Babičákům popřál u příležitosti osmistéV září FS Kalina pod záštitou obce zorganizovala
ho výročí založení obce?
akci „Ukliďme Česko“ a během 4 hodin byly v kaZ mého pohledu jsem na tuto otázku již částečně tastru obce nalezeny dvě černé skládky a nasbíral
odpověděl. Kromě té vzájemné sounáležitosti bych se kontejner odpadu. Za samostatnou akci by stálo
spoluobčanům popřál, aby byli v Babicích spokoje- uspořádat sběr nedopalků od cigaret, které se pro
ni a žili tady rádi. Do blízké budoucnosti bych ještě množství nedaly ani všechny posbírat. Přeji tedy
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obci, aby byla občany zvelebována a více hýčkaná.
Je nám nabízeno bohaté kulturní a sportovní vyžití. Akce jsou v obci pořádány v prvé řadě pro Babičáky a nic nepotěší víc, než když se tam sejdou v hojném počtu.
Proto buďme aktivní, choďme do přírody a hlavně buďme zdraví.
Martin Harásek:
Pochopitelně, když dvacet let žijete v jedné
obci, není možné, aby člověku nepřirostla k srdci.
I přesto, že poslední roky žiji převážně v Brně, jsem
v Babicích prakticky každý víkend. Jako přírodovědec bych si přál trochu zelenější rozvoj obce. Žijeme v Dolnomoravském úvalu, v jedné z nejvíce
člověkem přeměněných částí republiky. Ještě před
sto lety zde Morava meandrovala, často se rozlévala a tím udržovala v rovnováze okolní vlhké louky
a lužní lesy. Nyní je naše obec “odpřírodněna”. Kromě asfaltu zde nalezneme lány polí, přírody je zde
minimum, a když už, zastavěna chatami. To je něco,
co mě mrzí. Dokázal bych si představit množství
změn, které by okolí prospěly. Mimoto, že bychom
určitými zásahy pomohli přírodě, mohli bychom
nadále rozvíjet také místní kulturní život. Napadá
mě třeba lesopark nebo vybudování louky s ovocným sadem, a takové tradiční pozdně jarní kosení
louky či pozdně letní sběr ovoce by šel nádherně
spojit se setkáváním se místních občanů, tak jak
to fungovalo historicky při každé “sklizni”. Bohužel
však tyto nápady budou narážet na jiné plány rozvoje obce, případně nedostatek vhodných ploch
dle územního plánu. K výročí bych tak obci přál
především rozumný budoucí rozvoj a obyvatelům
zajištění takových životních podmínek, aby byli
i nadále v obci spokojeni.
Jiří Čevela:
V Babicích žiji od narození, to znamená od povodní. S tím, že poslední čtyři roky kvůli studiu pendluji
mezi Babicemi a Brnem. Z oblíbených míst je těžké
vybrat jen jedno, nejraději se ale vracím ke břehu
Moravy kolem slepých ramen „Jedničky“ a „Dvojky“.
Přemýšlet o nějaké změně v Babicích takhle spatra,
navíc v tomto přibrzděném roce, je myslím složité.
Spíš bych si i v rámci vinšování všem Babičanům
přál, aby to na dědině prostě „žilo“ a občané se rádi
setkávali, ať už spontánně, tak na kulturních a sportovních akcích, které snad budou v příštím roce opět
na pořadu dne. A všem hlavně pevné zdraví a úspěšný vstup do té další babické osmistovky.
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Pavlína Lukášová:
Žiji zde od narození - 44 let. Ano, přirostly mi k srdci, rozhodně bych se nestěhovala jinam o vlastní vůli.
Oblíbená místa? Jezera Morava1,2 a okolí Baťova kanálu.
A co bych si přála změnit? Aby si lidé vážili víc svého okolí, neodhazovali odpadky na veřejných prostranstvích a neničili obecní majetek.
Co popřát? Ať se Babicím daří nejen po stránce
finanční, pokud budou peníze, bude i na investice
a rozkvět obce, ale i po stránce kulturní. Obyvatelům
Babic, aby se jim v obci dobře žilo a měli se navzájem
mezi sebou rádi.
Ivana Káňová:
Babicích žiju 27 let. Ano, Babice mi přirostly k srdci.
Která místa mám nejraději? Nejraději jsem doma.
Jsou to spíš lidé, než místa. Lidé, kteří zde žijí, a se kterými jsme našli společné zájmy. Folklór, tradice, sport,
příroda, zábava. Místa, kde se setkáváme. Byl to dříve Fašank a spolupráce se spolky v obci. Košt vína,
aerobní cvičení, Zabijačka, Mikuláš, Rodičovský ples,
společenská komise, farní společenství, atd. Co bych
změnila? Snad něco měníme stále a doufám, že k lepšímu. Určitě by někdo namítl, že různé věci by šly změnit rychleji, ale není to vždycky o lidech v obci. Různé
změny jsou závislé na institucích, kterým podléháme.
Babicím bych k výročí popřála, aby byly moderní obcí s tradicemi Slovácka, aby starousedlíkům,
ale i mladým rodinám Babice mohly nabízet zázemí
a budoucnost, spokojený život. Aby přirostly k srdci všem obyvatelům a ti, kteří se přestěhovali jinam,
aby se rádi vraceli sem, do svého rodiště.
Miroslav Bezdíček:
Před mým narozením se rodiče odstěhovali do
Uherského Hradiště, protože v Babicích stavěli rodinný dům. Když jsem měl tři roky, tak jsme se do něj nastěhovali. Od té doby žiji v Babicích, což je 40 let. Zda
mi Babice přirostly k srdci? Vzhledem k tomu, že v Babicích žiji již na čtvrté adrese, tak ano. Tímto bych chtěl
poděkovat bývalému starostovi a radě obce za přidělení mého prvního obecního bytu nad školou v roce
2001. Bez této pomoci bych s největší pravděpodobností dnes na tuto otázku neměl možnost odpovědět.
A jaká místa mám nejraději? Určitě okolí slepých ramen řeky Moravy, kam chodím rybařit a na procházky.
Co bych změnil? Nic zásadního mě nenapadá,
snad jen večerní dopravní spojení ze Zlína. Myslím, že po technické stránce obec funguje, a jak
v ní žijí lidé je na nich samotných. Každý má jiný
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životní styl. Co bych popřál obyvatelům Babic štěstí a doufám, že nám Babice ještě dlouho vyk výročí obce? Jako první pevné zdraví. Dále dob- drží.
ré sousedské vztahy a zastupitele, kteří je opravdu
Eva Trvajová:
zastoupí.
Žiju tu od narození a je to tu nádherné. Mám
to tu moc ráda. Nejradši mám posezení u školRostislav Mikoška:
ky a alej, protože je to tam moc hezké a cítím se
Kolik let v Babicích žiji? 38 let.
tam příjemně. Změnila bych to, aby tady bylo
Přirostly mi k srdci? Ano.
Jaká místa mám nejraději? Přírodu kolem slepých víc kroužků. Přeju všem, ať se mají dobře, ať jsou
šťastní, ať se tu cítí dobře a ať jsou Babice pořád
ramen řeky Moravy.
Co bych v Babicích změnil, a co popřál nejen Ba- tak krásné a čisté. Ať mají lidé tuhle vesnici rádi
bicím, ale hlavně jejich obyvatelům k tomuto výročí? tak jako já.
Žádná změna mě nenapadá. A Babicím přeji, ať obec
Alena Prokešová:
dále vzkvétá a spokojené občany. Těm přeji hlavně
Žiju tu od narození. Mám to tu ráda, takže se
zdraví.
dá říct, že mi Babice přirostly k srdci. Mám tu ráda
spoustu míst např. posezení u MŠ nebo opačný
Jitka Machálková:
Nedávno jsem měla to štěstí být u křtu knihy břeh Baťova kanálu. Babice jsou velmi krásné,
o kostele v Babicích. Tam jsem si připomněla, jaké ale třeba by tu mohlo být koupaliště, nemyslím
to je, když se ve stejnou dobu a na jednom místě aquapark, ale nějaký bazén. To by bylo super. Basetká hned několik generací a společně se skloní bicím i všem, kteří tu bydlí, bych popřála, ať jsou
nad stařičkými fotografiemi místa, kde strávily život všichni zdraví, šťastní a plní lásky. Toto výročí je
nebo jeho část. Je jedno, kolik je nám let, jaký se bez velkých oslav trochu smutnější, ale i tak je
píše rok, nebo k jakému směru se v životě přiklání- krásné.
me. To podstatné je, jak se k sobě chováme, nakolik
Monika Železníková:
si dokážeme vyjít vstříc a pomoci jeden druhému,
Žiju tady od narození. Ano, Babice mi přirostly
když je to potřeba. Také proto bych chtěla našim
Babicím popřát do dalších let, ať jsme tu všichni po- k srdci. Nejraději mám školu a hřiště. Já bych na Babiřád tak šťastní a pořád se tu cítíme doma. A k tomu, cích nic nezměnila, protože se mi tu moc a moc líbí.
aby to tak bylo, musíme přispět všichni. Proto všich- Přeju si, aby měl Babice každý rád tak jako já a aby se
ni s Babicemi i nadále v dobrém smýšlejme, v dob- to tady udržovalo jako doposud.
rém konejme, v dobrém žijme a v dobrém se i nadáKateřina Kraváčková:
le společně setkávejme.
V Babicích žiju od narození, už je to skoro 14 let.
S anketními otázkami jsme se obrátili
Za tu dobu mi přirostly hodně k srdci. Nejraději mám
také na žáky naší ZŠ:
okolí Uhlisek a Moravy. V Babicích bych nezměnila
asi nic, protože jsou samy o sobě dokonalé. Babicím
Aleš Vydarený:
a jejich občanům přeju, aby dalších 800 let žili v poŽiju tu již skoro 10 let. Ano, mám Babice velice rád, koji a míru.
protože je to pěkné místo.
Velmi mám také rád školu, protože se mi tam líbí.
Sofie Volfová:
Byl bych neskutečně rád, kdyby byl konečně vybuV Babicích žiju už od narození, což je 14 let,
dovaný chodník k restauraci Sport a také aby zůstala a hodně mi přirostly k srdci nejen svým vzhledem,
ulice Třeskovice I. slepá.
ale i lidmi tady. Nejraději zde mám náš dům, jako
Občanům Babic bych chtěl popřát všechno dobré všichni, ale také Coffeespot, kam chodím s mama Babicím dožití se 1000 let.
kou i sestrou. Z přírodních míst hlavně okolí Moravy. V Babicích bych možná změnila nějaké cesty
Anna Vejrostová:
a chodníky. Popřála bych Babicím, aby se dále zdoV Babicích žiju celý život. Ano, mám tu přáte- konalovaly a rozrůstaly a občanům přeji, ať se jim
le a celkově se mi tu líbí. Upřímně nevím, co bych tady pořád líbí.
na Babicích změnila. A všem bych popřála hodně
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Charlotte Omachlíková:
V Babicích žiju 10 let a za tu dobu mi přirostly k srdci jak
svým okolím, tak také lidmi, které jsem tu poznala. Moje
nejoblíbenější místo je asi můj dům, ale také ráda trávím čas
v okolí Uhlisek a Moravy. Jediné, co bych asi změnila, by bylo
přidání chodníků a lamp u cest. Pro větší bezpečnost obyvatel. Občanům bych popřála, aby se jim u nás líbilo a bydleli
tu rádi.
Jan Bedáň:
V Babicích žiju už od narození 14 let. Přirostly mi k srdci
hlavně kvůli škole, kamarádům, se kterými do ní chodím, ale
také kvůli místům, kde rád trávím čas. Mezi tato místa patří
restaurace U Rybičky a altán u školy, kam rád chodím s přáteli. V Babicích bych změnil omítku nové části školy. Babicím
a hlavně jejich obyvatelům bych v této situaci popřál především hodně zdraví, které je teď nejvíce ohroženo.
Nikol Baštincová:
V Babicích žiji už od svého narození. Přirostly mi hodně
k srdci a jsem ráda, že mohu bydlet právě tady. Všechna
místa mám stejně ráda. Chtěla bych popřát celé obci i nadále hodně úspěchů i v této nepříznivé situaci. Měnit bych
vlastně ani nic nechtěla.

Advent
Vánoční krajina domova,
rozumně mlčí,
klidná a smířlivá,
ví stejně jako my,
o kolik je tento rok tvrdší a jiný,
však výčitky by vůbec nic nezměnily,
musíme doufat, chápat a být trpěliví,
nic nepřejde samo,
kdybychom se všichni nesnažili.
Vánoční světýlka už na domech blikají,
děti přání Ježíškovi
za svými okny nechají,
v rodinách maminky cukroví pečou,
tatínci drobné větvičky do vázy řežou.
Sváteční pohádka zahřívá srdíčka,
teplo je v našich duších,
po tváři hledá si cestu slzička,
jak jen poručit našim očím?
Vzpomínka na blízké,
kteří už tu nejsou,
radosti nepřidá,
smutno je, když chybí jejich dotek,
naše duše jich však navždy bude plná
a uši stále budou slyšet
slova tatínka a maminčina.
Celá planeta je nejistá, až z toho blázní,
přesto nás tato nelehká doba
zkouší naučit soudržnosti a kázni.
Přijímáme i letošní Advent s pokorou,
protože, každé nové ráno
s sebou přináší naději a víru
a až večer Narodil se Kristus Pán zazní,
mysleme jeden na druhého,
ale také na ty, co nemají tolik štěstí,
že nežijí jako my bez válek a v míru.
Jitka Machálková
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Z FARNOSTI
Mirek Dušín v každém z nás
Poklidný adventní čas přímo vybízí každého člověka k tomu, aby se alespoň na malou chvíli zastavil a zamyslel se. Nad právě končícím rokem,
nad současnou situací, sám nad sebou. Určitě si
vybavíme krásné a radostné chvíle, úspěchy, ale
také smutné okamžiky a těžkosti. Mnohým z nás
navíc vytanou na mysli i slova jako nouzový stav,
lockdown, epidemie, covid, složitá situace ve zdravotnictví, zákazy, omezení. A protože je součástí
lidské přirozenosti starost o druhé, jistě nás také
vzápětí napadne, jak bychom mohli pomoci. Možností je mnoho. Každého jistě potěší, když mu zaZima/2020

voláme, napíšeme, pošleme vlastnoručně vyrobené vánoční či novoroční přání. Nepotřebují naši
blízcí a známí pomoci s úklidem, s nákupem, s dopravou k lékaři, necítí se osamělí? Je přece známo,
že dárek, pomoc či služba udělá radost nejen obdarovanému, ale i dárci. Nikdo z nás není tím dokonalým Mirkem Dušínem, vzorem všech ctností.
Ale větší či menší kousek jeho ušlechtilosti máme
v sobě všichni. Nejlépe ji osvědčíme v péči o druhé. Platón to lapidárně vyjádřil už ve 4. století př.
Kr., když pronesl: Starajíce se o štěstí jiných nacházíme své vlastní.
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Roráty
To slovo tu a tam v předvánočním čase zazní.
Starší lidé často zavzpomínají na velmi brzké putování zimou a tmou do kostela, v leckterém díle české
literatury se objevuje tentýž obraz. Ale co to vlastně
roráty jsou?
Původ rorátů spadá do doby Karla IV., který zavedl praxi celoročních mší o Panně Marii. Na ně
navázal rozvoj liturgického zpěvu, který svého vrcholu dosáhl v 16. století. Název „roráty“ pochází
z latinského Rorate caeli desuper (Rosu dejte, ne-

besa, shůry) – to je začátek antifony inspirované
19. žalmem, jíž může být zahájena mše o 4. adventní neděli. V adventu zaznívaly při rorátních mších
texty o zvěstování Ježíšova narození Panně Marii.
Do liturgické reformy navazující na II. vatikánský
koncil (1962-1965) se rorátní mše slavily denně po
celý advent v téměř všech farnostech. V současnosti se zájem o oživení této praxe, která se tak bohatě
rozvinula pouze v českém prostředí, na některých
místech vrací.

Vánoční přání
Po mnoha Vánocích, které bývaly jako vždycky, stojíme možná
na prahu Vánoc, které budou jako
nikdy. Je ale možné, že nás to ke
smyslu těch prvních Vánoc nakonec přiblíží ještě více: vždyť jenom
proto, že si císař vymyslel sčítání,
jaké ještě nikdy nebylo, musí Josef
a Maria (s nenarozeným Ježíšem)
kamsi do Betléma a po nečekané návštěvě zahraniční tříkrálové
delegace dokonce ještě mnohem
dál, aby se z nich v Egyptě na několik let stali uprchlíci. Jestli ti dva
měli nějaké plány, tak tohle v nich
určitě nebylo…
Jestli jsme my sami ještě nedávno měli nějaké plány, sotva
v nich bylo to, co teď prožíváme.

Vánoce krásné a objevné jako
Ale jako u Josefa s Marií může jít
nikdy
všem obyvatelům Babic ze
o cestu k tomu, co oko nevidělo,
ucho neslyšelo a člověku ani na srdce přejí
P. Tomáš Káňa a j. Pavel Černuška
mysl nepřišlo… (1 Kor 2, 9).

Předpokládané časy vánočních bohoslužeb v babickém kostele
Štědrý den – 24. prosince:
Slavnost Narození Páně – 25. prosince:
Svátek sv. Štěpána – 26. prosince:
Svátek Svaté rodiny – 27. prosince:
Sv. Silvestra I. – 31. prosince:

20:00hod.
7:15hod.
7:15hod.
7:15hod.
16:30hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. ledna:
Mše ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) 3. ledna:

7:15hod.
7:15hod.

(„půlnoční“)

(s obnovou manželských slibů)
(bohoslužba slova s poděkováním
za uplynulý rok a požehnání
do nového roku)

Pokud by kvůli případným omezením došlo ke změnám, aktuální informace najdete ve vývěsce u kostela.
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BABIČTÍ (47)
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.

„Je dobré mít stále něco před sebou,“ říká Marie Kročová
Rozhovor s Marií Kročovou jsem domlouvala několikrát a těší mě, že vyšel zrovna na vánoční číslo
zpravodaje, což je jaksi symbolické, protože právě
před těmito svátky se Marie věnuje jedné z charitativních činností. O tomto mezníku i několika dalších, které byly a jsou v jejím životě důležité, jsme si povídaly
v čase, kdy jsme všichni prožívali další nouzový stav.
V době, která nás všechny zasáhla. Takže první otázka
se nabízela sama: „Co Tobě vzala a také možná dala
situace, která je spojena s koronavirem?“
„Hlavně mně chybí to scházení se s kamarádkami
nebo vyjet si někam na zájezd s důchodci či prohlídky
hradů a zámků, které hojně navštěvujeme s manželem. Historie mě zajímá, a tak to putování po různých
místech naší vlasti mně chybí,“ odpovídá Marie a dodává: „A takové negativum, co mě nemile zaskočilo je,
jak umí být lidé v této době nezodpovědní.“
Jsme před Vánocemi a vím, že pro Tebe jsou neodmyslitelně spjaty také s pomocí pro onkologicky nemocné děti. Pro Sdružení šance při hematologicko-onkologickém oddělení kliniky Olomouc
jde výtěžek z prodeje vánočních růží. Můžeš nám
přiblížit, jak ses dostala k této charitativní činnosti? „Byla to taková náhoda, kdy jsem před 22 lety
byla na dovolené s kamarádkou na Slovensku a právě ona mně poprvé řekla o této organizaci a tom,
jak pomoc funguje. Tak jsem se zkusila také zapo-
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jit. Tehdy jsem byla ještě zaměstnaná a díky osvětě se mně dařilo několik let po sobě prodávat 120
kusů růží ročně. Po odchodu na penzi prodej klesl
a jsem ráda, že okruh „mých“ věrných zákazníků zůstal a ročně si přijde pro růži 50 lidí. Jak říkají, už si
Vánoce bez zakoupení tohoto symbolu a hlavně pomoci Sdružení šance, neumí představit. Cena je roky
stejná: 100 Kč. S distribucí květin pomáhá Martin
Krajča, jehož rodina zažila sama na sobě, jak je důležitá pomoc Sdružení.“
Při povídání o Sdružení šance jsem se dozvěděla další podrobnosti. U zrodu celé této charitativní
činnosti stála Zdenka Wasserbauerová z Otrokovic,
která je jednou ze zakladatelek sdružení. Navíc se
také zasloužila o výrazné rozšíření registru dárců
kostní dřeně. I ve svých osmdesáti letech je pořád
činná a tak mě hned napadá, jak je důležité mít i ve
vyšším věku stále něco, na co se může člověk těšit,
udržovat koníčky, přátele a třeba chodit i do klubu
důchodců. V Babicích funguje dobře, a to již několik
let. Zahájení činnosti bylo přesně 1. září 2009. A jak
Marie vzpomíná, předcházel mu takový impulz bývalého starosty Miloslava Maňáska, který stál o založení klubu a také přišel s nápadem navázání přeshraniční spolupráce s obcí Bzince pod Javorinou. S obcí,
s níž Babice měly v minulosti vzájemné vztahy na
úrovni základních škol. A díky tomuto kroku vznikl
nejen babický Klub důchodců, ale také se znovu setkali přátelé ze Slovenska a Moravy.
Na první schůzce Klubu důchodců se sešlo čtrnáct zájemců a už tehdy se narýsovala pravidla,
jak by mohl klub fungovat. Důležité bylo, aby každé setkání mělo nějakou zajímavou přednášku, aby
se lidé něco dozvěděli, a to z různých oborů či činností. Toto se dodržuje doposud a činnost je navíc
obohacena o zájezdy, které se během roku pořádají. Zájem o klub byl velký. Z počátku bylo 95 členů,
postupně (bohužel hodně těch starších zemřelo)
se počet ustálil na dnešních 55, z toho je šest členů
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z okolních obcí. Tyto informace nám Marie Kročová
upřesnila, neboť právě ona stála v čele Klubu důchodců celých deset let a za svou práci byla také
v roce 2016 oceněna a od Zlínského kraje obdržela cenu v soutěži Senioři sobě. Teď má, jak říká, už
jen poradní hlas novému výboru, který vede Miluše
Dovrtělová. „Důležité je, aby se vymyslel zajímavý
program,“ přibližuje Marie činnost klubu a pokračuje: „Lidi mají třeba rádi cestovatelské přednášky, se
kterými se pravidelně představuje Hanka Kolaříková
ze Spytihněvi, mně se také líbilo povídání cestovatele Jirky Eibensteinera a nebo besedy se spisovatelem
Jiřím Jilíkem.“ Ze zcela jiného soudku bylo zapojení
se do projektu Křížovkářská liga seniorů, kdy byly
předány několika úspěšným luštitelům z babického Klubu důchodců vloni v listopadu ceny od firmy
Kokr, ale také ocenění za vzornou reprezentaci, kterou převzali z rukou radní Zlínského kraje Michaely
Blahové.
„S prací ve výboru klubu jsem se rozloučila vloni
v prosinci na setkání, kde byl přítomen také senátor
Ivo Valenta a krajský zastupitel Michal Dvouletý,“
uzavírá Marie své povídání o svém spojení s klubem
důchodců a dodává: „Bylo by dobré, kdyby byl větší
zájem i z řad nových důchodců. Je to jednoduché.
Stačí přijít na setkání, která bývají avizována třeba ve
vývěsních skříňkách obce nebo na jejich webových
stránkách.“
Takovou další kapitolu v našem povídání bych
nazvala koníčky, zájmy. S Marií se osobně znám téměř čtyřicet let, kdy jsem se přistěhovala do Babic
a prakticky hned jsme si začaly tykat, čímž vysvětluji,
že tykání používám i při psaní tohoto článku. Jejím
velkým koníčkem je zahradničení, o kterém nám řekla: „Tu lásku k půdě jsem zdědila po mamince, která
se snažila mít na zahrádce všechno. Nejen zeleninu,
ale také spoustu květin. I když naše zahrádka je poměrně malá, mám radost, že od jara je tam vždycky
něco, co můžeme utrhnout pro chuť, do vázy nebo
se jen potěšit pohledem. Mám také ráda jehličnany

a okrasné stromky, do
truhlíků muškáty a do
velkých květináčů hortenzie všech barev. No
a pak azalky, co máme
před domem i pro potěchu kolemjdoucích.
Těch máme nepřeberné
množství barev. Zrovna
tak rododendrony.“
Při vzpomínce na maminku Marie Kročové –
tetičku Řezníčkovu, jak
jsme jí všichni říkali, se
mně vždycky vybaví její
veselá povaha a také snaha udržovat naše slovácké
tradice. Vždyť byla jednou z mála žen, pro něž nošení
svátečního i všedního kroje bylo stále samozřejmostí. A uměla ušít nejen všední oblečení, chlapecké košile dudovice, sámkovice, ale také dámské fěrtůšky
pro svátek i obyčejný den. A také si vzpomínám na
pravidelná úterní odpoledne, kdy se ve dvě hodiny
sešlo u Řezníčků několik tetiček, aby poseděly, povykládaly, povzpomínaly. Trvalo to několik let a tak si
říkám, že to byl už tehdejší klub důchodců.
I nám dvěma se dobře vzpomínalo nejen na naše
maminky a lidi, kteří už tady nejsou, ale i na různé
věci, které se v obci udály během let. A tak na závěr
ještě otázka: „Co bys přála Babicím a Babickým
při příležitosti 800. výročí obce, které si letos připomínáme?“ A tady je odpověď Marie: „Babičákům
bych přála, aby se uměli tolerovat, aby byli vstřícní
jeden k druhému a tak jako naši předkové rozvíjeli
obec a dobře se jim v ní žilo.“
Děkujeme za povídání a hlavně všechno, co Marie
Kročová udělala pro babický Klub důchodců. A přejeme jí, aby stále měla před sebou něco, na co se
může těšit.
Marie Dostálková

BABICKÝ MÍSTOPIS (4)
Tentokrát vás formou osobní vzpomínky zavedeme do části obce Zběhy.
V minulém čísle jsme procházku obcí ukončili u nákupního střediska. Na tomto místě stávala hospoda.
Posledními jejími majiteli byla rodina Frýbortová. Prostrana 24

tože silnice vedoucí přes Zběhy byla hlavní (silnice zvaná betonka, vedoucí od sochy P. Marie až po družstvo
byla vybudovaná až za II. světové války a stavěli ji vězni), tak pan Frýbort měl před svojí hospodou i čerpací
stanici na benzin. V Babicích v té době bylo aut ani ne
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počtem prstů na jedné ruce. Po uzavření hospody, začátkem padesátých let minulého století, budova začala sloužit jako obchod s potravinami, prodejna masa,
mléka, papírnictví Narpa pana Martince, kterému
děti přezdívaly Čin. Vedle hospoda U Jakuba – dřívější
Měšťanská škola, která sloužila nejen pro děti z Babic,
Kudlovic, Huštěnovic, Sušic, ale před válkou a také během ní i dětem z Traplic, Jankovic a Košíků. Tehdy ovšem tato škola nebyla povinná. Kdo měl „měšťanku,“ už
se počítal mezi vzdělanější. Po válce pak byla měšťanka
povinná pro všechny děti. Když se dokončila nová škola, tak stará budova sloužila jako obecní úřad, později
i kanceláře JZD a knihovna. Před budovou jsou dva
pomníky. Ten větší byl zbudován na památku obětí I.
sv. války (ve které padlo 36 občanů Babic a Ceron). Ten
druhý nás upomíná na II. světovou válku. Když pokročíme dál, již máme po levé straně panelovou cestičku. Na
tomto místě bývalo koryto Kudlovického potoka. Další
cesta vedla ke mlýnu, nyní již zbouranému. Dá se tudy
dojít ke zdravotnímu středisku, na OÚ, děti tudy chodí
do školy. Na břehu potoka stojí ulice Nábřežní. Pro zajímavost – řada domků od č. p. 86 – 143 byla v minulosti

jedna budova a sloužila jako panská koželužna. Když
se kousek vrátíme, starší lidé si vybaví obecní váhu,
která bývala naproti Perutkovému a strýček Hastík na
ní vážil. Dále v č. p. 101 býval cukrář Vaněk, který míval
výbornou zmrzlinu. Kousek opodál v č. p. 106 pan Huťka – krejčí, šil pánské obleky a kabáty. Takové obleky
sloužily svému majiteli celý život, pokud z něj vyrostl,
sloužil ještě někomu jinému. Na čísle 114 (nyní tam
bydlí Laholovi), bydlela kovářská rodina Valentova.
Odtud pocházel pan Valenta, který se později usadil
v Souhradech, kde později vznikly Stavební stroje. Na
čísle 248 (na bývalém Jurákovém) bydlel doktor Petrželka a tam i ordinoval. V posledním domě, který stojí
u potoka, donedávna bydlel pan Maňásek a mnozí od
něj mají krojové boty. U tohoto domu býval náhon na
mlýn, kde mlynář zastavoval vodu a podle potřeby ji
pouštěl. Proto se tam říká u Zástavy. Spojené koryto
potoků Kudlovského a Jankovského dělí Zběhy od Ceron.
Toto je osobní vzpomínka, jak si autor článku Babice pamatuje on. A jak si je pamatujete vy? Našla
by se u vás stará fotografie Babic?

Před hostincem U Frýbortů

Maňáskovo č. p. 30 u Zástavy
Zima/2020

Hostinec s čerpací stanicí a mešťanka
Babický zpravodaj
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Ohlédnutí za babickými hody
Eště byly štyry týdně do hodů..., tak se zpívá v jedné známé písničce,
anebo: Už sem dohodovál…
… to druhé byla ta vhodnější varianta popěvku pro letošní
velmi zvláštní rok. Už sem dohodovál… a to jsem ještě ani hodovat nezačal… Byla třetí neděle říjnová a s ní měly přijít i naše
Císařské hody v Babicích. Měly,
ale nepřišly... S letošním jarem
přišla nejen do naší země, ale
do celého světa pandemie coronaviru, a ta ochromila veškerý
dosavadní život. Kulturní, společenský, pracovní. Všichni jsme
se museli začít učit, jak žít s různými omezeními a opatřeními
a čelit této nemoci. Letní slunce
nám na chvíli přineslo úlevu, ale
s nastávajícím podzimem přišla
opět různá omezení, která nám
znepříjemňují život. Musíme ale
společně každý sám za sebe i za
své blízké čelit této nepříjemné
skutečnosti. Musíme se snažit
ochránit se před touto zlou nemocí a nedat jí šanci, aby nás
přemohla. A právě z tohoto důvodu se letošní babické hody
zrušily. A nejenom v Babicích,
i v okolních obcích a vůbec celorepublikově a snad i celosvětově
letos neproběhlo a neproběhne
mnoho kulturních, sportovních
a jiných akcí. Ale nebudeme
z toho smutní, vždyť naše hodová tradice je dlouholetá a pevná
a věříme, že se nedáme nikým
a ničím odradit a příští rok navážeme tam, kde jsme se letos
museli zastavit. Vždyť to nebude v historii poprvé, co se z nějakého důvodu hody nekonaly.
Podle dobových zápisů se hody
v Babicích během svého trvání
nekonaly dokonce 28x!
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První hody v naší obci se konaly v roce 1925, letos máme
tedy 95. výročí. Ovšem hned
v následujícím roce 1926 se
hody nekonaly, a to z důvodu, že
mnoho mladých chlapců muselo
narukovat na vojnu. Následovaly
dva roky hodového veselí a pak
se chasa na 6 let (1929–1934)
odmlčela. Přesný důvod není
znám, snad to byla vina krize ve
30. letech. Také v roce 1936 se
hody nekonaly. V období Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1943 hody z pochopitelných důvodů neproběhly.
Výjimkou byl válečný rok 1944,
kdy se hody v Babicích konaly
jako symbolický protest proti
okupaci naší země. V roce osvobození 1945 se kupodivu hody
nekonaly, pravděpodobně to
byl následek válečného strádání
a nutnost zaobírat se jinými, životně důležitými věcmi. V roce
1946 se v Babicích hodovalo,
ale v následujících letech 1947–
1952 opět hodové veselí nebylo.
V těchto letech probíhalo v naší
zemi tzv. znárodnění, a to se
také odráželo na smýšlení a náladě lidí. V roce 1953 se zdálo, že
se situace stabilizovala a hody
byly tento rok velmi veselé. Bohužel v následujícím roce 1954
pokračovaly spory mezi soukromými zemědělci a tlakem na
ně kvůli vstupu do začínajících
JZD, proto hody tento rok nebyly. V letech 1955 a 1956 hody
proběhly. Od roku 1957 až do
roku 1963 nebylo v Babicích
žádného hodování. Pan učitel
Kalbáč, který celé ty roky vedl
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hodovou chasu při přípravách
na hody, musel z politických důvodů naši vesnici opustit a hody
měl začít organizovat SSM. Ve
vsi pořád panovala nejednota,
vznikaly „boje“ mezi začínajícím
JZD a pořád ještě soukromými
zemědělci. Dokonce to došlo až
tak daleko, jak mnozí znají ze
vzpomínek starších, že Národní
výbor obce vyhlásil bramborovou brigádu s podmínkou: pokud budou brambory sklizeny,
budou hody. Brambory sklizeny
byly, ale jen u soukromých hospodářů, na pozemcích JZD nikoliv. Proto hody nebyly povoleny.
V roce 1964 se konečně situace
v Babicích stabilizovala a od tohoto roku až do loňského roku
2019 včetně se v Babicích hody
konaly nepřetržitě. O toto vzkříšení hodů se zasloužili pan František Maňásek, řečený „rada“,
a pan Josef Maňásek, přezdívaný
„Pepiš“.
Tolik z historie babických
hodů. Vidíme z ní, že i když v dobách nejtěžších nebo neklidných
byla hodová tradice přerušena,
vždycky byla s velkou slávou
a radostí obnovena. Proto víme,
že ani letošní nucené zrušení
hodů nebude mít žádný vliv na
jejich konání v dalších letech!
Veselo muziko!
Mirka Čevelová

Doplnění redakce: Na závěr
vám nabízíme malou obrazovou exkurzi do babických hodů
z minulých let.
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STALO SE
28. 10. 2020
Výročí vzniku samostatného
československého státu
Výročí vzniku samostatného
československého státu v roce
1918 jsme si připomněli ve středu
28. října. Akce proběhla v tichosti
a symbolicky položením věnce
a zapálením svíček u památníku
padlým v I. světové válce.

Do babického betléma
přibyla zvířátka
Již několik let se i u nás v Babicích můžeme těšit z tradičního
vánočního betléma. Letos se nám
tento slaměný betlém rozrostl
navíc o dvě zvířátka-ovečku a oslíka. Betlém i s novými přírůstky je
umístěn jako loni před budovou
obecního úřadu. Přijďte se na něj
podívat!
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