Babický zpravodaj
Cena 10 Kč

číslo 1/2021

Jaro/2021

JARO PŘICHÁZÍ
Zima se teprve nedávno vzdala své vlády a na přírodě je to znát, teprve nesměle se jaro hlásí o slovo.
Ale už je tady, a brzo se budeme moci těšit ze stejných obrázků, které vám zde nabízíme.

strana 2

OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,
po zimním období, zdá se, konečně přichází dlouho očekáváné jaro, které většina z nás přivítá
s otevřenou náručí.
Koronavirová pandemie provází naše životy již celý jeden rok
a jsem si jistá, že na tomto místě
o ní už ani nechceme slyšet. Chceme slyšet zprávy potěšující, radostné a povzbuzující. Budu se snažit,
ale jednoduché to nebude.
Zastupitelstvo obce Babice
schválilo v prosinci loňského roku
rozpočet obce pro rok 2021 jako
schodkový. To znamená, že máme

naplánováno několik investičních
akcí. A díky finančním rezervám
z předešlých let nemusíme prozatím žádné investice rušit či odkládat nebo se zadlužovat. Ale také
musí obec investovat s rozmyslem
a jako řádný hospodář, protože co
se týká daňových příjmů obce, určitě letos přijdeme o nemalou finanční částku. A nikdo nevíme, jak
velké dopady bude mít pandemie
do budoucna vzhledem k rozpočtům obcí.
Co plánujeme? Dokončili jsme
přístavbu mateřské školy. Nyní
musíme vybavit interiér a naše
nejmenší děti začnou prostory využívat od nového školního roku.
V únoru začala rekonstrukce prostor bývalé kavárny a dvou pater
přilehlých prostor v kulturním
domě. Ve fázi příprav máme několik dlouhodobých projektů. Ať už je
to mostek přes potok u hřiště, Třeskovice – vybudování inženýrských
sítí pro výstavbu 24 rodinných
domků či autobusová zastávka na
Ceronech. Nově také připravujeme projektovou dokumentaci na

opravu místní komunikace a nového veřejného osvětlení v Chalůpkách nebo nového multifunkčního
hřiště.
Kromě investic týkajících se majetku obce se snažíme podporovat
školství – mateřskou a základní
školu, ale i finanční podpora sociální oblasti, tím myslím naši Pečovatelskou službu, kterou obec Babice
zřizuje, se nám určitě vyplatí. Ne že
by byla výdělečná. Obec i s dotací
Zlínského kraje tuto službu doplácí ze svého rozpočtu. Ale vyplatí se,
protože vidíme spokojené seniory
využívající tyto služby.
V letošním roce samozřejmě
podpoříme finančně i spolky a organizace působící v naší obci. Doufejme, že jim situace dovolí tyto
finance maximálně využít.
Stranou teď bohužel stojí život
společenský, kulturní i sportovní.
Pevně ale věřím, že se brzy na nějaké obecní akci setkáme.
Přeji vám všem krásné jarní období a hlavně pevné zdraví.
Martina Horňáková,
starostka obce

OÚ informuje
NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU OBCE
BABICE
Obec Babice má nové číslo účtu u Komerční
banky: 123-2466730207/0100

SVOZ PLASTŮ
V měsíci dubnu proběhne svoz plastu výjimečně ve čtvrtek 8. 4.
Další termíny svozu jsou již tradičně první středu v měsíci: 5. 5., 2. 6. Pytle na plasty dostanete výKOMUNÁLNÍ ODPAD - POZOR ZMĚNA!
měnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba
Svoz odpadu probíhá každý čtvrtek v sudém plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz
týdnu tj. 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7.
začíná již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze
pytle zcela naplněné.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - proběhne dne
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru za14. 4. 2021 v době od 14 do 16hod. ve sběrném pojit, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě
dvoře.
v kanceláři starostky.
Jaro/2021
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Je možné třídit také drobný kovový odpad
– vršky od nápojů, plechovky, víčka od jogurtů.
Kontejner na tento odpad najdete ve dvoře nákupního střediska a ve sběrném dvoře.
Důrazně žádáme občany, aby větší množství
odpadu neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora.
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
SBĚRNÝ DVŮR
Od března do října je sběrný dvůr otevřen ve
středu od 13:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00
do 11:00 hod.
OPAKOVANÁ PROSBA
Nepomohl ani větší počet odpadkových košů
po obci ani sáčky na psí exkrementy. Stále jsou
tu majitelé psů, kteří po svých čtyřnohých mi-

láčcích neuklízejí. Prosíme, uklízejte po svých
psech!
Zároveň upozorňujeme a žádáme občany, aby
veškeré odpadky (papírky, sáčky, plechovky, kuřáci své nedopalky a krabičky od cigaret atd.) odkládali do odpadkových košů či kontejnerů, a ne
sobě pod nohy. Když se rozhlédnete kolem sebe,
není to u všech samozřejmostí. Ne všechno musí
zabezpečovat zaměstnanci obce. Vždyť chceme
mít všichni kolem sebe pořádek a chceme, aby se
nám tu všem dobře žilo.
UPOZORNĚNÍ
•
Ve dnech 6. – 23. 4. 2021 bude probíhat
oprava hlavní křižovatky v Uherském Hradišti.
•
Dne 10. 4. 2021 od 7:00 do 19:30 hodin bude
uzavřen železniční přejezd u Hamé.
•
Ve dnech 26. 4. – 30. 4. 2021 bude v místě
železničního přejezdu směr Kudlovice probíhat
oprava zabezpečovacího zařízení.
UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 18. 6. 2021.
Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

Usnesení č. 12/2020
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 16. 12. 2020
Usnesení č. 1/12/2020
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, P. Lukášová a V. Kraváček, program
jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi A. Holubovou a ověřovatele zápisu J. Kraváčkovou a J. Maňáska.

Usnesení č. 4/12/2020
ZO Babice schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 724/1 o výměře 42 m2
v k. ú. Babice u Uherského Hradiště za cenu
300 Kč/m2 s Ing. M. Seleckým a K. Kočendovou, oba
bytem Babice 582, 687 03 Babice.

Usnesení č. 2/12/2020
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady obce.

Usnesení č. 5/12/2020
ZO Babice schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Babice číslo: 12/2020
s FC Babice.

Usnesení č. 3/12/2020
ZO Babice schvaluje prodej části pozemku
p. č. 724/1 o výměře 42 m2 v k. ú. Babice u Uherského
Hradiště Ing. M. Seleckému a K. Kočendové, oba bytem Babice 582, 687 03 Babice za cenu 300 Kč/m2.
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Usnesení č. 6/12/2020
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2020.
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Usnesení č. 10/12/2020
Usnesení č. 7/12/2020
ZO Babice schvaluje mimořádnou odměZO Babice deleguje Radě obce Babice pravomoc
provádět úpravu rozpočtu v příjmech (daně a do- nu starostce obce v souladu s ust. § 76 zák.
tace v plné výši) a ve výdajích do výše 500 000 Kč č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění, a to ve výši dvouměsíční odměny, která jí náod 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
leží za výkon uvolněné funkce starostky obce.
Mimořádná odměna se uděluje za zabezpečení
Usnesení č. 8/12/2020
ZO Babice schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. plynulého chodu obce a jí zřízených organizací
b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, roz- a organizačních složek v důsledku epidemiolopočet na rok 2021 jako schodkový, příjmy ve výši gické situace v roce 2020. Odměna uvolněného
27 243,4 tis. Kč, výdaje ve výši 47 035,3 tis. Kč, finan- člena zastupitelstva je stanovena v souladu s ust.
cování ve výši 19 791,9 tis. Kč. Jako závazné ukaza- § 73, odst. 1, písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,
tele rozpočtu stanovuje u příjmů třídy a u výdajů obecní zřízení, v platném znění a v souladu s NV
paragrafy rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu č. 338/2019 Sb., kterým se mění NV č. 318/2017 Sb.,
bude krytý ze zůstatku peněžních prostředků na o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků, ve znění NV č. 202/2018 Sb.
bankovních účtech obce Babice.
Usnesení č. 11/12/2020
Usnesení č. 9/12/2020
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozZO Babice bere na vědomí informace z bodu č. 9.
počtu Základní školy Babice na roky 2022 a 2023.

Usnesení č. 13/2021
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 3. 3. 2021
Usnesení č. 6/13/2021
Usnesení č. 1/13/2021
ZO Babice schvaluje Aktualizaci Pasportu místZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
M. Horňáková, M. Maňásková, program jednání, ních komunikací obce Babice.
vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť,
Usnesení č. 7/13/2021
návrhovou komisi R. Mikošku a ověřovatele zápisu
P. Lukášovou a M. Úředníčkovou.
ZO Babice schvaluje nákup pozemků p. č. 1171/1
o výměře 1161 m2 a p. č. 1170/162 o výměře 4 m2
Usnesení č. 2/13/2021
oba v k. ú. Babice u Uherského Hradiště za cenu
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti 100Kč/m2.
rady obce.
Usnesení č. 8/13/2021
Usnesení č. 3/13/2021
ZO Babice bere na vědomí Zprávu o naplňování
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. Programu rozvoje obce Babice v roce 2020.
Usnesení č. 4/13/2021
Usnesení č. 9/13/2021
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poZO Babice pověřuje kontrolní výbor kontrolou
skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice faktur za nákup potravin ve školní kuchyni se začíslo: 11/2021 s Fotbalovým klubem FC Babice, z.s.
měřením na nákup polotovarů a umělých dochucovadel za období 07 – 12/2020, skladby jídelníčku
Usnesení č. 5/13/2021
a četnosti nabídky dvou jídel. Termín provedení
ZO Babice schvaluje Veřejnoprávní smlou- kontroly do 31. 5. 2021.
vu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Babice číslo: 12/2021 se Základní organizací
Usnesení č. 10/13/2021
Českého zahrádkářského svazu Babice.
ZO Babice bere na vědomí informace z bodu č. 8.
Jaro/2021
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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. Stavbu provedla
firma VHS Břeclav. V těchto dnech se připravuje její
kolaudace a nejmenším dětem by měla začít sloužit
od nového školního roku.

REKONSTRUKCE INTERIÉRU PROVOZNÍCH
PROSTOR – KULTURNÍ DŮM Koncem února byly
zahájeny práce na opravě prostor bývalé kavárny
(pekla) a přilehlých dvou pater v kulturním domě.
V únoru proběhlo výběrové řízení. Osloveno bylo sedm
firem, nabídky podalo pět firem: Stamos Uherské Hradiště 2 402 084Kč, Kodrla Huštěnovice 2 423 536Kč,
PaPP Uherské Hradiště
2 178 558Kč, VHS Břeclav
2 572 327Kč a Tradix Staré
Město 2 571 398Kč. Stavbu
provádí firma PaPP Uherské
Hradiště, jejíž nabídka byla
nejvýhodnější. Po rekonstrukci by měly vzniknout
nové prostory pro pořádání
společenských akcí či rodinných oslav, ale také zázemí
účinkujících či spolků. Hotovo by mělo být v červnu.

PODPORA SPOLKŮ
I v letošním roce Obec Babice finančně podpoří
spolky a organizace, které působí v naší obci. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Babice na rok
2021 dosáhly celkové výše 751 000Kč. Zastupitelstvo
obce schválilo v rozpočtu částku 619 500Kč.
Myslivci
30 000Kč
Rybáři
30 000Kč
DFS Kalinka
10 000Kč
Jaro/2021

Babický zpravodaj

strana 7

FS Kalina
35 000Kč
Holubáři
10 000Kč
Včelaři
15 000Kč
TJ Sokol
36 500Kč
Snails Kunovice
5 000Kč
(žáci ZŠ Babice se účastní Školní softbalové ligy)
Klub důchodců
30 000Kč
SRPŠ při ZŠ v Babicích
8 000Kč
Zahrádkáři
200 000Kč
FC Babice
200 000Kč

OPRAVA ZÁBRADLÍ – v březnu byla provedena
oprava zábradlí mostku přes shybku u Baťova kanálu.
Došlo k narovnání a zpevnění zábradlí a také k vyplnění spáry mezi ním a cyklostezkou. Práce provedla
firma Jiří Martinek.

Doufejme, že epidemiologická situace dovolí tyto
finanční prostředky v plné míře využít.

Společenská kronika 2020 – 2021
Narození 2020
Elis Kaňovská
Samuel Kovář
Mia Hejdová
Eliška Vydarená
Pavlína Mačková
Mariana Vaculová
Šarlota Kotačková
Antonín Körber
Mia Suchá
Stela Keňová
Michaela Laholová
Patrik Mikoška
Bára Vorlová
Eliška Vorlová
Sofie Štulířová

Jubilanti 2021
95. let
Jarmila Tománková
90. let
Marie Lacinová
85. let
Vlasta Býčková
Marie Váverková
Jaroslav Macháček
Danuška Snopková
Marie Klajnová
Eva Novotná
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80. let
Milada Cablíková
Miroslav Korvas
Milan Havala
Antonie Stolaríková
Josef Daněk
Helena Býčková
Anna Macháčková
Františka Gablasová
Marie Palánková
Jarmila Maňásková
Jana Šustalová
Bohumír Matoušek
Antonín Polášek
Jiřina Pavlicová
Nejstarší občankou obce je
Jarmila Tománková (95 let).
Dalšími občany obce, kteří
se letos dožívají více než 90
let, jsou:
Zdenka Pešlová (94 let)
Ludmila Kolomazníková (92 let)
Jana Řezníčková (92 let)
Ludmila Obdržálková (92 let)
Marie Čevelová (91 let)
Marie Retlová (91 let)
Antonín Cablík (91 let)
Všem jubilantům přejeme do
dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody
Babický
ý zpravodaj
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Spoluobčané,
se kterými jsme se museli
v roce 2020 rozloučit:
Milada Babáčková
Milan Stryja
Jiří Bajaja
Bohumila Vašíčková
Ludmila Čevelíčková
Helena Vranková
Anna Hanáčková
Jindřiška Karasová
Ludmila Jordánová
Pavel Škráček
Marie Jurásková
Karel Zátorský
Františka Káňová
Zdenka Klimková
Josef Machuča
Marie Mrázová
Jiřina Ryšánková

Počet obyvatel k 1. 1. 2021
je 1761.
Průměrný věk v obci
je 42,76 roku.

Jaro/2021

Tříkrálová sbírka 2021
Udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a podpořit ty,
kteří potřebují naši pomoc. K tomu vybízí všechny lidi
dobré vůle každoročně Tříkrálová sbírka. Ta letos z důvodu pandemie probíhala v jiné podobě, než jsme
byli zvyklí. Přispívat se mohlo (kromě jiných možností)
i do staticky umístěných pokladniček v místním farním kostele, na obecním úřadě a v obou prodejnách
COOP. Navzdory počátečním pochybnostem, se nakonec podařilo vybrat v naší obci celkem 32 041Kč.
K soupisu vybraných částek za jednotlivé obce - viz.
příloha, hlásila místní Charita na začátku února dalších
202 522Kč přes on-line koledu. Ta navíc pořád pokračuje až do 30. 4. 2021. Kdo by chtěl ještě přispět má
možnost prostřednictvím www.trikralovasbirka.cz,

Jaro/2021

nebo bankovním převodem, případně složenkou na
č. ú.: 66008822/0800, variabilní symbol pro Charitu
UH je 77707031. Další možnost je přes mobilní telefon na tel. číslo 87777, se zadáním: DMS KOLEDA 30,
60 nebo 90, případně pro pravidelné měsíční příspěvky: DMS TRV KOLEDA 30, 60, 90.
Závěrem si dovoluji připojit pro všechny dárce
a dobrodince citáty: „Člověk nikdy nebyl bohatý tím
co má, ale tím co dal“ Josef Poláček - český afrikanista.
„Někdy dobro konáme z vlastního sobectví, protože
se pak sami cítíme lépe“ Fridrich Nietzsche. Nebo:
„Lidská solidarita se kalí v těžkých dobách“ autor neznámý.
Marcela Pojkarová, organizátorka sbírky v Babicích
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Aktuality z Pečovatelské služby a DPS v Babicích
Na tomto místě by redakce ráda zveřejnila ještě
Pečovatelská služba Babice získala z „Programu
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlín- jedno poděkování, tentokrát právě našim pracovniského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb cím z Pečovatelské služby.
na území Zlínského kraje pro rok 2021“ podporu ve
výši 842 980,- Kč.
Poděkování

Ve Zlínském kraji bylo v uplynulých týdnech zahájeno očkování obyvatelů domů s pečovatelskými
službami vakcínami proti koronaviru prostřednictvím mobilních týmů. Babický Dům s upravitelnými
chráněnými byty navštívil 2. března mobilní očkovací tým z Uherskohradišťské nemocnice.

Děkujeme děvčatům z Pečovatelské služby
Babice za pomoc, kterou nám poskytly. Jejich
profesionální přístup, ochota a laskavost, se
kterou ke své práci přistupují, je příkladná. Poděkování patří také Obci Babice za to, že službu
provozuje a pomáhá nejen svým seniorům či
zdravotně postiženým, ale i těm v okolí. Přejeme hodně zdraví a síly do práce, která je tolik
důležitá.
Rodina Hanákova a Ludvova z Jalubí

Prostory Domu s upravitelnými chráněnými byty
jsou z větší části bezbariérové. Protože je ale stále co
zlepšovat, byly do koupelen bytů pořízeny přenosné
podpěry, které zvyšují bezpečnost pohybu na tomto
místě.
Rádi bychom poděkovali panu Petru Hübnerovi
(společnost ON AIR, spol. s r. o., www.nafis.cz) za poskytnutí daru - nanofiltračních šátků NAFIS a nanoroušek.
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KNIHOVNA
Začátek roku 2021 neznamenal žádnou pozitivní změnu v provozu knihovny. Ten je stále omezen na půjčování a vracení knih bezkontaktním
způsobem, knihy je nutno si objednat dopředu
buď telefonicky, nebo na e-mailu knihovny. Tento
způsob funguje dobře, čtenáři už si zvykli, někteří
si vybírají sami, jiní nechávají výběr na knihovnici. Pochopitelně je velký zájem o novinky, kterých
máme stále dost, protože nákup nových knih se

nezastavil. Na mnohé nejžádanější tituly jsou několikanásobné rezervace či pořadníky, dostane se
ale na všechny.
Doby výpůjček se prodloužily, což platí i u časopisů, ve kterých máme pestrou nabídku titulů jak pro
dospělé, tak i dětské čtenáře. Pro ně nově přibyla
Tlapková patrola a Mašinka Tomáš, oblíbené Ledové
království je už stálicí nabídky.

Doba kamenná v Babicích
Mnozí z vás už někde viděli malované kamínky
nebo je třeba i sami malují a sbírají. Pro ně i pro ty,
kteří to ještě nezkusili a chtějí se přidat, pořádá místní knihovna spolu s Klubem maminek kamínkovou
výzvu s názvem DOBA KAMENNÁ V BABICÍCH. Kdo
chce, může kamínky namalovat (maluje se nejlépe
akrylovými barvami, následně je dobré povrch přelakovat třeba bezbarvým lakem na nehty), na zadní
stranu nakreslit směrovací číslo a text dle fotografie
a zanést je do 7. dubna ke knihovně do připraveného boxu. V knihovně je označíme a před víkendem
10. - 11. dubna je rozmístíme po zastavěné části Babic. Soutěžním úkolem bude najít co největší počet
označených kamínků, vyfotit je z obou stran a fotku
poslat do 14. dubna na e-mail knihovny. Tři nálezci
největšího počtu kamínků získají sladkou kamínkovou odměnu. Kamínky si nálezci budou moci nechat
nebo je třeba poslat někam dál do světa.

Trénink paměti v době covidové
Trénink paměti v knihovně byl loni vzhledem
k omezením kvůli pandemii zastaven, a ani na začátku letošního roku nebyla situace v tomto ohledu lepší. Protože ani Klub důchodců nemůže zatím
obnovit svoje pravidelná setkání, vznikl nápad pořádat tréninky paměti dálkovou formou právě pro
Klub důchodců a propojit je tak alespoň na dálku
společnou aktivitou. V knihovně tedy připravuji kaJaro/2021

ždých 14 dní obálky s pracovními listy, které členky
výboru klubu rozvážejí seniorům domů. Případní
další zájemci (nejen z řad seniorů) se mohou informovat v knihovně a pro obálky si přijít přímo tam.
Nyní se ještě přidají zájemci z Patnáctky. Celkem se
tedy do trénování zapojilo asi 50 zájemců.
Knihovnice Ivana Bičanová
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Klub maminek při knihovně Babice
Vánoční svátky ještě ani nezačaly a už jsme byly
obdarovány. O překvapení se postaraly maminky
z Klubu. Poděkovat přišly knihovnici Ivě Bičanové
za přívětivé zázemí, které našemu Klubu v knihovně vždy poskytne. Také Páji Procházkové, hnacímu
motoru Klubu, která akce vymyslí, zorganizuje, namotivuje a jde do nich po hlavě. Obě vyrábí a sbírají
loutky, proto jsme jejich koníčka podpořily a sbírky
rozšířily. Na mne také jedno sobotní dopoledne čekala banda dětí s krabicí u dveří. Řekněme za komunikaci a prezentaci Klubu veřejnosti jsem byla obdarována sadou štamprlek s vygravírovaným logem
Klubu a domácím vaječným likérem. Že bych byla
sběratelkou štamprlek?! :) Připily jsme si na zdraví
a popřály si úspěšný a pohodovější nový rok. Všem
maminkám ještě jednou moc děkujeme.
Nový rok však nezačal, jak jsme si přály. Na výlety
jsme vyrazily jen s Pájou a doposud jen 3x. Využily
jsme množství sněhu a udělaly si okruh se sáněmi
v Chřibech (sv. Klimentek - Kazatelna - skála Kozel Cimburk). Další týden jsme se přehouply jen pár kilometrů dál a udělaly si okruh kolem Holého kopce.
Se zimou jsme se rozloučily v Beskydech na Pustevnách. O to řádněji, jelikož teploty se pohybovaly hluboko pod bodem mrazu.
Výletů s dětmi pramálo, příprava na ně však
stoprocentní. V lednu maminky utvořily dva týmy
a zapojily se do AKCE SRDCE, kde startovným podpořily handicapovanou Adélku. Cílem bylo za celý
měsíc naskákat přes švihadlo s dalšími týmy z celé ČR
20 000 000 přeskoků. Naše dva týmy přispěly necelými 200 000 přeskoky, což je skvělý výsledek.
Rozjetá sokolka Pája se rozhodla, že rozhýbe nejen babické děti, ale i nás. A tak vznikl MÁMATON.

Od 21. 2. 2021 do 11. 4. 2021 denně virtuálně závodí
15 maminek třeba v počtu kroků, naběhaných kilometrech, ve skocích přes švihadlo, v čase stráveném
na procházce a výletech, v naspaných hodinách
nebo dnech bez mlsání. Pro tuto příležitost jsme si
nechaly vyrobit i odznáčky, aby bylo vidět, že na cyklostezce s kočárkem neřádíme jen tak, a že se tato
aktivita promítne v tabulce, kterou denně vypisujeme.
Na ruku MÁMATONU šla opět AKCE SRCE, kde
tentokrát naše dva týmy sbírají pro Adélku celý březen co nejvíce kroků. Organizátoři vyzvali účastníky
dohromady ke 100 000 000 kroků, ale už v půlce
března bylo splněno. Hranice se tedy posunula na
200 000 000 kroků.
A co je ještě nového? Máme nová klubová trička.
Hned druhý den od rozdání se babická sekce zmobilizovala a před knihovnou jsme se nechaly zvěčnit.
Dále jsme přijaly pozvání zapojit se do projektu „Akční s dětmi”. Maminka z Čech vytvořila web
www.akcnirodice.cz a sepsala knihu s výlety nejen
s kočárkem. Oslovila nás (@matkycestounecestou),
zda bychom si nevzaly na starosti východní Moravu.
Postupně tak na web sepisujeme a popisujeme výlety právě třeba z Chřibů, Bílých Karpat, nebo i Vizovických a Hostýnských vrchů. Pokud by Vám tedy scházel tip na výlet s dětmi v blízkém okolí nebo třeba
tip na dovolené v Čechách, mrkněte na tuto stránku.
Teď už nezbývá než doufat, že počet výletů letos
nezůstane na třech, že třeba vytáhneme kolo a podíváme se s dětmi zase kousek dál. Jeden poklad
jsme totiž již v katastru našly a je otázka, jak dlouho
ty naše malé piráty udržíme na souši.
Za Klub maminek Mája Úředníčková

Hledání pokladu
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Chřiby-Cimburk

Chřiby-Kazatelna

Klubová trička

Pája a král
Jaro/2021

Knihovnice Iva a čert

Mámaton 2021

U Máji
Babický zpravodaj
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola zdraví všechny čtenáře!
Přinášíme Vám proběhlé akce, nejprve se však
ještě ohlédneme za rokem 2020.
Mateřinkou se koncem roku vznášela vůně skořice a vanilky, rozsvítily se vánoční stromečky a v dětských očích zářila radost a nadšení z Vánoc.
Ve středu 16. prosince proběhl „Tradiční vánoční
jarmark“, který připravila paní učitelka Dominika.
Proměnila třídu Sluníček do vánoční atmosféry starobylých Vánoc. Každá třída si mohla jarmark projít,
a připomenut si tak klasickou atmosféru Vánoc.
Čtvrtek 17. prosince patřil Vánočním besídkám,
které bohužel proběhly bez přítomnosti rodičů.
O tuto akci jsme však nemohli rodiče připravit, besídky tak mohli zhlédnout ze záznamu - videa.
Páteční den 18. prosince jsme věnovali koledová-

Karneval

ní, kdy děti navodily vánoční atmosféru obyvatelům
DPS i paní starostce.
Rok 2021 jsme zahájili návštěvou místního kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde děti zhlédly krásný ručně vyřezávaný betlém. Dále si poslechly a zazpívaly
tradiční koledy. Paní Batůškové děkujeme za pěkný
program, který pro děti připravila.
V pátek 18. února navštívili MŠ princezny, princové, čarodějové a mnoho dalších krásných postav,
konal se totiž Karneval. Děti si tento den velmi užily,
zažily hodně legrace, her a soutěží.
Nyní se budeme těšit z jarních dnů, plných sluníčka a dobré nálady.
Závěrem přejeme všem občanům Babic krásné
Velikonoce a pohodové jarní dny.
Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ

Karneval

Karneval
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Karneval

Koledování

Karneval

Návštěva kostela

Koledování
Jaro/2021
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Distanční výuka v roce 2021
V roce 2021 se mělo po vánočních prázdninách
nastoupit do škol v pondělí 4. ledna. Ovšem to už
byla epidemická situace natolik závažná, že bylo
opět nařízeno uzavření všech typů škol, a to až do
odvolání. Nakonec mohli nastoupit k prezenční
výuce od 4. 1. 2021 pouze žáci první a druhé třídy,
pro které byl zajištěn i provoz dvou oddělení školní družiny. Všichni žáci museli dodržovat zvýšená
hygienická opatření a po celou dobu pobytu ve
škole nosit roušky.
Kvůli stále rostoucímu počtu nakažených osob
v České republice byl však od 1. 3. 2021 nařízen
úplný přechod všech žáků na distanční výuku.
Tedy i žáků první a druhé třídy. Toto opatření mělo
platit tři týdny. Následně však bylo prodlouženo.
Snad do období po Velikonocích. A potom? Vrátí
se do školy jen vybrané ročníky? Budou moci nastoupit všichni žáci? K trvalé prezenční výuce či

jen k rotačnímu způsobu (týden ve škole, týden
doma)? S rouškami či respirátory a s pravidelným
testováním? Zatím žádné bližší informace nemáme.
Distanční výuka je sice dobrý způsob, jak zůstat
s žáky v trvalém kontaktu v době, kdy není možné
prezenčně docházet do školy, ale jak praví jedno
moudré české přísloví: „Čeho je moc, toho je příliš.“ Několik měsíců trvající výuka na dálku už je
pro všechny vyčerpávající, žáci se cítí frustrovaní,
sami neustále mluví o tom, že by se chtěli vrátit do
školy. A proč? Chtějí se vidět a potkávat se svými
učiteli a hlavně spolužáky naživo. Schází jim sociální kontakty. Při online hodinách často říkají, že si
uvědomili, že při přímé výuce ve škole jim mohou
učitelé zprostředkovat daleko více informací, více
na ně dohlédnout, zodpovídat jejich případné dotazy, poskytovat jim okamžitou zpětnou vazbu.

Informace k zápisu dětí do první třídy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo školám instrukce k letošnímu zápisu do prvních
tříd. Každoroční zápisy proběhnou (stejně jako již
loni) distanční formou. Tedy bez osobní účasti dětí
ve škole. Konkrétně v ZŠ Babice to bude v době od
12. do 30. dubna 2021. Zákonní zástupci dětí škole
pouze odevzdají žádost o přijetí k základnímu vzdě-

lávání. Ředitel školy pak ve správním řízení rozhodne
o přijetí. Pokud rodiče budou žádat o odklad povinné
školní docházky pro své dítě, musí k žádosti přiložit
ještě doporučení školského poradenského zařízení
a odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa. Veškeré podrobnosti k zápisu jsou vystaveny
na webových stránkách školy www.zsbabice.cz.

Přijímací řízení na střední školy
Žáci devátého ročníku se pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy, protože ani je v současné nevyzpytatelné době tato důležitá životní událost
nemine. Původně vyhlášený termín konání přijímacích zkoušek (12. a 13. dubna 2021) již byl změněn,
a to na 3. a 4. května 2021. Žáci 5. ročníku, kteří budou
chtít zkusit přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia,
mají termín stanoven na 5. a 6. května 2021. Aby se
Jaro/2021

mohli všichni cítit alespoň trochu klidněji, dostali od
MŠMT ujištění, že jim bude na napsání testů z českého jazyka a matematiky prodloužena časové dotace,
a to o 10 minut (z českého jazyka) respektive 15 minut
(z matematiky). Bližší informace jsou opět na webových stránkách školy www.zsbabice.cz v sekci Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022.
Mgr. Jitka Škrabalová
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Školní družina
Letošní měsíce leden a únor byly bohaté na množství sněhu. S našimi prváky a druháky jsme měli to štěstí, že jsme mohli být ve škole a společně si ho užívat při procházkách, bobování a stavění sněhuláků. Děti
z obou oddělení školní družiny začaly pracovat na výtvarných tématech pro Fond ohrožených dětí.
Vychovatelky ŠD

S naší základní i mateřskou školou spolupracuje již delší dobu ZUŠ Rudolfa Firkušného z Napajedel. V tomto článku představujeme formy této spolupráce a přinášíme i další informace pro ty,
kteří mají zájem rozvinout své výtvarné či hudební vlohy.

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla
Jsme uměleckou školou, která poskytuje vzdělání Škola sídlí v renovované budově starého kláštera v cenve výtvarném a hudebním oboru. Příští rok oslavíme tru města, má bohaté prostorové i materiální zázemí.
70 let své existence. Učí u nás 25 pedagogů – absolVýtvarný obor se zabývá malbou, grafikou, kresbou,
ventů konzervatoří, hudebních a výtvarných akademií. počítačovou grafikou, keramikou; žáci pracují se sklem,
strana 18
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smaltem, vytváří trojrozměrné
práce, koláže atp.
Hudební obor nabízí celou
škálu klávesových, smyčcových, strunných, bicích, dechových nástrojů a zpěv. Děti
hrají jak sólově, tak v orchestru, komorních souborech,
jazzových či bigbeatových
kapelách, v cimbálové muzice
nebo zpívají ve sboru.
Přípravná výchova se učí v Napajedlech, protože
má své specifické požadavky, ale především kvůli
mladším žákům jezdí naši učitelé i k vám, do Babic.
Učí se zde i hudební nauka. V pozdějších ročnících
je už vyučování vázáno na další předměty, a to na
soubory, sbory, orchestr atp. vyučovaných v Napajedlech.
Po absolvování I. stupně (přípravný ročník plus
7 let), stejně jako II. stupně (4 roky), žáci ukončí studium Absolventským koncertem v nádherné Klášterní
kapli – Koncertní síni R. Firkušného nebo Absolventskou výstavou v moderním prostředí Muzea Napajedla.

Zázemí nám v Babicích poskytuje základní škola,
se kterou máme výbornou spolupráci. Vstřícná je
vůči nám i mateřská školka, kam jezdíme s hudebními ukázkami za dětmi, a malí školáčci na oplátku
navštěvují naše hudební pořady pro školky.
Naši žáci mají velkou výhodu. Získávají humanitní
vzdělání, kladný vztah k hudbě a výtvarnému umění. Právě v současné situaci se ukazuje, jak velký dar
je to, když se mohou ve volném čase věnovat svému
koníčku: zahrát si, zazpívat, vytvořit výtvarné dílko.
Pokud chcete obohatit své děti o hodnotné zájmy a zajímáte se o studium na ZUŠ R. Firkušného Napajedla, prohlédněte si naše stránky
www.zusrf.cz, případně nás oslovte telefonicky nebo
e-mailem.
Na webových stránkách najdete také přihlášku.
Vyplňte ji třeba už teď. Na konci školního roku proběhne přijímací řízení, o kterém každého zájemce
budeme na začátku června informovat.
Lenka Hanáčková,
ředitelka ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Koncert táborového orchestru

S. Kunert diriguje táborový orchestr

Pro maminky - Babice
Jaro/2021

K. Kočičková, Babice
Babický zpravodaj
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SPOLKY
Zahrádkáři
„Únor bílý, pole sílí“, říká pranostika, která se letos
vyplnila k nemalé radosti zahrádkářů i dětí. Jinak se
bohužel z důvodu koronavirové pandemie nemohly
v průběhu podzimu a zimy plnit žádné plány, které
jsme pro toto období měli připraveny.
Tak například chyběla podzimní výstava ovoce
a zeleniny, adventní výstava s posezením u cimbálu,
v plánu byl i košt vína, ale také jsme se zatím nemohli
sejít ani na výroční členské schůzi.
Co můžeme kladně hodnotit, je poměrně dobrá
páleničářská sezóna. Díky loňské nadprůměrné úrodě
peckovin byl o jejich zpracování v naší pálenici zájem.
Pálili zde lidé nejen z Babic, ale i okolních obcí a měst.
Také se po delší době zase vařila povidla a hojně se
moštovalo.
Velký dík patří našim páleničářům panu Františku
Čevelovi z Huštěnovic a panu Josefu Bednářovi z Jalubí. V této nelehké době nás nenechali „na holičkách“
a přestože svým věkem patří už do „rizikové skupiny“,
zvládli vše s přehledem a hlavně ve zdraví. Děkujeme!
Tak, jak si děti musely zvyknout na distanční výuku
a mnoho lidí na práci z domu, i pro fungování naší organizace se stal telefon a počítač důležitým spojením
nejen mezi členy výboru. Řešily se věci důležité i méně
důležité, často bylo dobré si jen tak zavolat a popovídat si o běžných věcech. Takto jsme si sdíleli nejen maličkosti všedních dnů, ale předávali i zprávy a úkoly,
které bylo nutné řešit ohledně činnosti spolku.

Jednou ze zpráv byla i ta o úmrtí našeho dlouholetého člena pana Jana Grebeně, který byl roky oporou
výboru naší organizace, ochotným vždy pomoci, dobrým rádcem, na něhož bylo vždy spolehnutí a hlavně
byl dobrým člověkem, který měl pro nás vždy úsměv
a dobré slovo. Bude nám chybět jeho příjemná společnost. I touto cestou děkujeme za všechno, co udělal nejen pro babické zahrádkáře. Čest jeho památce!
V této době se slova „plán, bude, uděláme“ vyslovují jen s nejistotou.
Od Obce Babice jsme dostali dotaci, kterou bychom chtěli spolu s vlastními prostředky použít na
nutné rekonstrukce.
Peníze použijeme na opravu střechy pálenice, která už to nutně potřebuje, další „plánovanou“ investicí by byla rekonstrukce moštárny, a také vzhledem
k naší snaze ušetřit za energie, výměna oken ve sklepních prostorách Krájanky.
Věříme, že bude líp, že se situace brzy dostane do
normálu, že budeme zase normálně žít, a že bude možnost uspořádat i naše obvyklá společenská setkávání
při různých příležitostech, na což se všichni jistě těšíme.
Sledujte tedy naši vývěsku, všechny novinky a kontakty najdete na našich webových stránkách, které
jsou: https://czs-babice.webnode.cz/.
Přejeme všem pěkné jarní dny a radost nejen ze
zahrádek, ale hlavně pevné zdraví.
Babičtí zahrádkáři

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Babice
Vážení čtenáři, spoluobčané,
nacházíme se v nelehké době, která s sebou přináší útlum v mnoha ohledech. Ale v případě fungování naší hasičské jednotky mám zásadní novinku.
Do jednotky se přidal už na konci minulého roku
sloužit občanům ve funkci hasič nový člen jednotky,
pan Marian Zelina. Dnes, i po relativně krátké době
jeho fungování si troufám napsat, že je pro jednotku
velkým přínosem. Ukázal se jako spolehlivý člověk
s chutí pomáhat, když je to potřeba, a se zapálením
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pro hasičinu, což dokazuje také jeho nulová absence
u zásahů, školení a veškerých činností jednotky. Marian už byl i „pokřtěn ohněm“ u dvou ostrých zásahů.
V předchozím článku jsem Vám popsal, co musí každý nový hasič všechno absolvovat, nyní jsou ale stále
všechny kurzy a školení ze strany HZS pozastaveny
kvůli pandemii, takže absolvování odborných kurzů
má Marian v tuto chvíli teprve před sebou.
Dále Vám zde sdělím pár zajímavých okamžiků
z uplynulé doby.
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Prověřovací cvičení a instrukčně metodické zaměstnání babické jednotky
Říká se „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“
a „opakování matka moudrosti“. V případě odborné přípravy hasičů je to jedna ze zásad, jak udržovat a zvyšovat dovednostní a vědomostní úroveň
hasičů, za což je odpovědný v každé jednotce její
velitel. Pravidelně máme školení každý první pátek v měsíci, ale čas od času je nezbytné zařadit
odbornou přípravu, jejíž obsah není možné kvalitně proškolit během pár hodin, ale časově si nárokuje skoro celý den. Taková odborná příprava
se nazývá instrukčně metodické zaměstnání (dále
jen IMZ). Tentokrát jsme celodenní IMZ věnovali
problematice požárů v uzavřených prostorách.
Vše se uskutečnilo sobotu 13. 12. 2020. Sraz byl
v 8:00 na zbrojnici a mělo se jít od rána cvičit do
opuštěné kovodílny do areálu Pomoraví a.s. Babice. Vše ovšem začalo již v 07:32, kdy jsem připravil
prověřovací cvičení právě ve zmíněném prostoru. Jednalo se o reálné zakouření filmovým kou-

řem a dýmovnicemi prostor oné opuštěné budovy, v jejímž interiéru se nacházela 80 kg figurína
a propanbutanová tlaková láhev. Byl vyhlášen poplach se všemi náležitostmi a naši hasiči přijeli tak,
jako k reálnému zásahu. To, že se jedná o cvičení,
zjistili až po příjezdu na místo, kde jsem jim sdělil cíle cvičení. Cílem bylo v takřka nulové viditelnosti provézt průzkum v dýchací technice uvnitř
zakouřené budovy, nalézt a vytáhnout onu figurínu, tlakovou láhev, vytvořit podmínky pro hašení
požáru a nakonec provést odvětrání zakouřených
prostor. Vše probíhalo jako u ostrého zásahu. Po
ukončení cvičení jsme už na místě zůstali, dostavil
se za námi zbytek jednotky, a výše uvedený soubor činností v zakouřené budově si postupně ve
dvojicích vyzkoušeli úplně všichni členové jednotky. Vše bylo doprovázeno i teoretickým výkladem
k této problematice. O náročnosti výcviku není
třeba psát, ale je nutno dodat, že to zvládli všichni.

Babičtí hasiči na Štědrý den navštívili dětský domov
Dne 24. 12. 2020 v dopoledních hodinách jsme
navštívili dětský domov v Uherském Hradišti. Vše
bylo domluvené s paní ředitelkou dětského domova
dopředu. Přítomnost hasičů na Štědrý den v dětském
domově byla pro děti očividně vítaným zpestřením,
s dětmi jsme si povídali, ukázali jim naše hasičské
auto a také jsme jim předali pod vánoční stromeček

dárky. Dárky byly většinou sportovní vybavení nebo
obdobné užitečné předměty, na jejichž koupi jsme
dostali tip od paní ředitelky, každé dítě tedy dostalo
od hasičů svůj dárek. Chtěl bych upřesnit, že peníze
na nákup dárků byly z výdělku za sběr šrotu, za který
Vám všem ještě jednou děkujeme. Všichni jsme měli
z této akce velmi dobrý pocit.

Zásahová činnost
Co se zásahů týče, nezahálíme, stále jsme potřeba, přehled o zásazích se dočtete níže ve svodce. Nedávno jsme zasahovali u větší události, až
v Ostrožské Lhotě. Hořelo tam v průmyslovém
objektu v silážní věži. Na místě zasahovalo 12 hasičských jednotek a celý zásah trval zhruba 24 hodin. Naši hasiči na pokyn velitele zásahu prováděli
vyskladňování uloženého materiálu v silážní věži,
v dýchacích přístrojích. Byla to činnost velmi náročná na fyzičku.
Dnes bych se rád podělil o úhel pohledu na jednu
takovou záležitost. Občas slýchávám dotazy typu:
„Vždyť jste jeli jenom na spadený strom, to jste museli houkat?“ nebo: „Sjíždíte se na tu zbrojnici jako
šílenci a přitom tam nakonec ani pořádně nehořelo a byla to jenom prkotina....“ Podívejme se na to
Jaro/2021

takhle, například spadený strom přes celou komunikaci může bránit průjezdu třeba záchrance nebo
policii, kteří potřebují projet k akutnímu případu
nebo například lidem, kteří jedou do práce, a pozdní
příchod jim může způsobit nemalé problémy. Nebo
kontrola místa po menším požáru - často se stane,
že lidé zvládnou požár do příjezdu hasičů uhasit, ale
mnohdy jsme po příjezdu zjistili další skrytá ohniska, která by mohla způsobit opět požár, pokud by se
nezlikvidovala. Zkrátka dokud na místo zásahu nepřijedeme, nemůžeme vědět, do jaké míry je situace závažná. Jedeme vždy s vědomím, že nás někdo
potřebuje. Pokud by se jednalo opravdu o něco, co
s prací hasičů nesouvisí, tak by taková žádost byla na
tísňové lince 150 zamítnuta a nám by tudíž poplach
nikdo nevyhlásil. Takže tolik k tomu.

Babický zpravodaj

strana 21

Zásahová činnost od minulého článku k dnešnímu dni
Datum vzniku

Typ události

Popis typu

Místo události

3.10.2020 12:22

Technická pomoc

Odstranění stromu

Košíky

6.10.2020 11:46

Dopravní nehoda

Úklid vozovky

Huštěnovice

13.10.2020 12:56

Technická pomoc

Odstranění stromu

Huštěnovice

20.10.2020 13:26

Technická pomoc

Odstranění stromu

Babice

29.10.2020 15:25

Požár

Výškové budovy

Napajedla

27.11.2020 4:40

Požár

Kontejner

Babice

8.12.2020 17:17

Požár

Odpad

Napajedla

13.12.2020 7:32

Požár

Prověřovací cvičení

Babice

21.2.2020 5:08

Požár

Osobní automobil

Staré Město

10.3.2021 11:01

Požár

Průmyslový objekt

Ostrožská Lhota

Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví.
Velitel jednotky Marek Miksa

Marian Zelina

Návštěva dětského domova
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Práce s termokamerou

Vstup do zakouřeného objektu

Skupinové foto z celodenního výcviku 13. 12. 2020
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TJ Sokol Babice
Potíme se v katastru se Sokolem
Současná situace nám stále neumožňuje zahájit
pravidelná cvičení nebo pořádat hromadné akce.
Protože bychom se ale pořád měli udržovat v dobré
fyzické kondici, přichází Sokol se sportovní výzvou
pro všechny s názvem Potíme se v katastru. Pravidla
a podmínky jsou podrobně popsány v plakátu výzvy, proto zde zmíním jen to základní. Soutěží se ve
třech kategoriích. 1. kategorie - můžete malovat chů-

zí – stanovit si a projít trasu, která z ptačí perspektivy
bude tvořit nějaký obrazec. 2. kategorie - soutěživé
typy mohou co nejrychleji projít či proběhnout trasu
ve tvaru ryby. 3. kategorie - milovníci dlouhých procházek mohou zkusit ujít co možná nejdelší trasu
v rámci katastru.
Těším se na vaše výkony!
Za TJ Sokol Babice Pája Procházková

KULTURA A SPORT
Velikonoce ináč
Asi nikdo nevěříl tomu, když byla v loňském roku
zakázaná šlahačková obchůzka a vůbec celé svátky
jara enom tak z povzdálí prošly kolem nás, že neco
podobného zažijeme eště podruhé. Za ten rok sa
událo mnohé, přesto mám pocit, že zme v jistém
směru furt ve stejném bodě. Nebudu sa rozepisovat o tom, jak nahlédám na trasování, testování,
očkování. Tady su zastáncem toho, že každý má
právo na svůj názor, ale také je každého povinnosťů
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zohledňovat aj ty druhé. A toto si myslím, že je naším lidským úkolem v tomto období. Snažit sa najít
společnů cestu přes rozlišnosti názorů. A také udržat v sobě chuť – až přijde čas – obnovit to, co vzalo
za své. Naše starodávné tradice – hrkání, šlahačku,
hody. Přeju nám všeckým, ať v příštím roku zase uslyšíme v ulicách hrkače. A když to letos nepujde – co
zopakovat loňské hrkání po zahradách a dvorkoch?
Dědek babický

Babický zpravodaj
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Z FARNOSTI
A Josef bambula…?
V neděli 21. března se po dvou letech konala pouť
ke sv. Josefovi, jehož svátek připadá na 19. březen.
Její letošní průběh provázely tři zvláštnosti. Tou
první bylo zachování pravidel, která stanovila vláda
pro náboženská shromáždění mimo budovy. Tou
druhou skutečnost, že také vzhledem k současnému dění vyhlásil papež František na letošek Rok sv.
Josefa, protože tento Ježíšův pěstoun je odedávna
považován za přímluvce v obtížných situacích. A třetí odlišností, která ze dvou předchozích vyplývá,
bylo to, že naprostá většina účastníků zůstala doma
a v duchu doprovázela malou skupinku, která se skutečně vydala z kostela k soše sv. Josefa ve Žlebech.
Pomohly jim v tom texty, které byly v dostatečném
počtu připraveny předem. Sympatickou shodou
okolností bylo, že celá trasa tohoto malého putování
je na katastru naší obce, takže ji nebylo třeba kvůli
omezením upravovat.
Kdyby to byla procházka, muselo by se říct, že
počasí jí vůbec nepřálo – těsně po začátku jara se

na čas vrátil sníh i mráz. Ale protože k pouti patří
překonávání obtíží, nevlídné počasí mohlo být naopak impulsem k uvažování o tom, jak chci životem jít a proč. Ostatně i nenápadně statečný Josef,
který mimo jiné neváhal zachránit rodinu emigrací,
je v odvážném hledání životních cest imponujícím
vzorem. Píseň, jejíž slova si nadpis vypůjčil, se totiž
právě v tom mýlí...

Nejen o kočičkách
Něžně, skromně a trochu kouzelně působí květy kočiček. Když
je uvidíme na březích potoků či
řek, hned víme, že jaro tady bude
brzy. Neodmyslitelně patří také
k symbolům velikonočních svátků.
Jejich užívání vychází z vyprávění evangelia, podle kterého vítali Ježíše přicházejícího
do Jeruzaléma jeho obyvatelé
palmovými ratolestmi. Ty nejsou
v našich zeměpisných šířkách dostupné. Původně se tak světily zelené větvičky, které nahradil zvyk
německého původu – kočičky.
Součástí liturgie je jejich žehnání
na Květnou neděli, která se v některých jazycích nazývá také PalJaro/2021

mová. Následující rok se pak staré
kočičky pálí a jejich popelem se
uděluje popelec.
Přestože se i letošních Velikonoc
dotkla řada omezení, podstatné
zůstává. A tak i z našeho kostela si
účastníci bohoslužby na Květnou
neděli odnášeli posvěcené jívové ratolesti, aby je dali na obvyklé
místo a těšili se z nich po celý následující rok. Věřme, že bude dobrý. Ono to vlastně záleží hodně i na
nás samotných. Na naší ohleduplnosti, dodržování stanovených
pravidel a v neposlední řadě také
ochraně přírody, protože bez ní
bychom nemuseli mít v budoucnu
třeba ani ty kočičky.
Babický zpravodaj
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Velikonoce
Jsou okamžiky, kdy je člověk rád, že se zavřou
dveře, a on konečně může být chvíli sám. Ale když
k té chvíli přibude další a pak další a potom ještě
mnoho jiných a dveře se stále neotvírají, stane se samota osamoceností.
Zkušenost uplynulých měsíců změnila leccos
a pro někoho se třeba i obyčejná cesta do obchodu
stala společenskou událostí – protože doma jsou zas
jen ty čtyři zdi, a i když se v nich nacházejí lidé, tak
přesto (při vší úctě a lásce k nim) změna přijde vhod.
Velikonoce připomínají křesťanům obojí. Osamocenost v naprostém extrému, když Syn visící na kříži

z posledních slov křičí na Otce: „Bože můj, proč jsi mě
opustil?“ (Mt 27, 46). Ale také samotu jeho žáků a přátel, kteří pro samý strach zamkli a netuší, co bude,
a tak jim k první chvíli vděčné samoty přibývají další, až samota hrozí stát se osamoceností. Navzdory
zámkům ve dveřích i srdcích ale mezi nimi najednou
stane ten dosyta Osamocený a před osamoceností
je uchrání prostými slovy: „Pokoj vám!“ (Jan 20, 19).
Pokoj, který chrání před osamoceností, jako plod
letošních Velikonoc všem obyvatelům Babic ze srdce
přejí
P. Tomáš Káňa a j. Pavel Černuška

Termíny bohoslužeb
Uvádíme plánované termíny velikonočních bohoslužeb a zpřístupnění kostela. Z platných opatření plyne, že se všechna tato setkání
mohou konat, ale s omezeným počtem účastníků. Pokud by došlo ke
změnám, budou uvedeny na nástěnce u kostela. Prosíme v této věci
čtenáře o shovívavost.
Květná neděle (28. března):
Středa Svatého týdne (31. března)

Také v našem kostele jsou
už déle než rok jinak věci,
které bývaly po staletí stejné, a tak vedle prázdné kropenky je naopak připravena
dezinfekce.

7:15hod.
9:00 – 18:00hod.

(Na 31. březen každoročně připadá adorační den babické farnosti. Po
uvedenou dobu bude kostel otevřen k soukromé návštěvě, den uzavře
požehnání v 18 hodin.)
Zelený čtvrtek (1. dubna):

18:30hod.

Velký pátek (2. dubna):

15:00hod.

Bílá sobota (3. dubna):

19:00hod.

(K soukromému ztišení bude kostel přístupný od 9 hodin do večera.)
Boží hod velikonoční (4. dubna):

7:15hod.

Pondělí velikonoční (5. dubna):

7:15hod.

Noc kostelů
Plánovaným termínem pro Noc kostelů je pátek 28. května 2021. Po loňské pozitivní zkušenosti s programem, který nabízel především ztišení, zamyšlení, povzbuzení nebo rozhovor a setkal se s velmi dobrým
přijetím, bude letošní program koncipován obdobně. Přesná podoba programu závisí na případných omezeních, která budou v době konání Noci kostelů platit.
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Moudrost našich předků
Stařík sázel jabloně. Říkali mu: „K čemu ty jabloně
sázíš? Na plody se musí dlouho čekat a ty už z nich
nesníš ani jablíčko.“ Stařík řekl: „Však je budou jíst
druzí a ti mně poděkují.“
Mnozí si vzpomenou, že tato slova napsal
L. N. Tolstoj. Prostý příběh, který je na dnešní dobu
málo akční. Proč chránit přírodu a starat se o ni, proč
sázet stromy a čekat mnoho let na jejich první plody? Chci jablko? Koupím si ho. A hned. Netrpělivost
je naše typická vlastnost. Ale co to letošní jaro zkusit
změnit? Zasadit strom či keř. Zasít hrášek, ředkvičku,
mrkev. Těšit se na zářivé květy aster, ostálek, hledíků,
na voňavou mátu, meduňku či levanduli. Jarní období je přímo ideální k tomu, abychom se do toho
pustili. A když se nám podaří do setí, sázení, přesa-

zování a následné péče o rostliny zapojit i děti, dáme
jim dobrý příklad a smysluplně využijeme společně
strávený čas.
O lidské zodpovědnosti za sebe i svět kolem nás,
o úctě ke všemu živému a o ochraně přírody, kterou
chápe jako náš společný domov, hovoří i encyklika
papeže Františka z roku 2015 s názvem Laudato si´.
Ne nadarmo si současný papež zvolil své jméno podle Františka z Assisi, známého milovníka a ochránce
života v jakékoliv podobě. Naši předkové toho o ekologii mnoho nevěděli, ale naprosto přirozeně se snažili všechno živé chránit a pečovat o to. Také proto,
aby mohli vše předat dalším generacím v dobrém
stavu. Zkusme to i my.

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

Jarní
Zatímco čas v dnešní těžké době běží pořád
dopředu, naše vzpomínky zůstávají stále na svém
místě, tam, kde se staly a kde jsme dostali tu jedinečnou šanci je prožít. Díky vzpomínkám si z těchto
jednotlivých, šťastných okamžiků můžeme seskládat celý svůj dosavadní život. Je to něco jako když
se přidá kapička ke kapičce a narodí se déšť, když se
den s dalším dnem spojí do času, když se díky slovu
přidanému k dalším slovům zrodí komunikace anebo když se naše drobné pozornosti a laskavosti v samotném celku rozrostou do přátelství a lásky.
Jsme tak rozdílní a přece tak jedineční. Někdo
miluje Vánoce s horou sněhu, jiný prázdniny a dovolenou se spoustou tepla a sluníčka. Já bych třeba
naordinovala celoroční jaro. Ta síla prvního, i když
mnohdy ještě zubatého sluníčka, které nám po
chladných zimních měsících okamžitě dodá ztracenou energii. Ta chvíle, kdy stromy začnou kvést
a vonět, louky rozkvetou a celá příroda se probouzí
a my spolu s ní. To je moje doba, když vyhlížím cokoliv křehkého, co se statečně dere ven z ještě stuJaro/2021

dené země na povrch a vzhlíží ke sluníčku. Poslední
zbytky chladu už nejsou tak silné, starosti se člověku
najednou zdají být menšími a nálada je pozitivnější.
Když každé jaro vykvetly na kopečku za Valerovým fialky, trhávali jsme je mamince a ona je dávala
do štamprlky na poličku v kuchyni k fotce babičky.
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Sněženky jsme mamince zase kupovali v Prostřední ulici nebo na náměstí v Uherském Hradišti, podle
toho, kde zrovna stála za malým skládacím stolečkem
tetička a nabízela je svázané do malé kytičky. Na Velikonoce se tatínek vypravil na vrbové prútky. Doma
je pak na dvoře provázkem uvázal ke klice od dveří,
přistrčil si stoličku a začal plést karabáč. Jako dítě jsem
tehdy nechápala, že ví, kam a který, jak obratně prútky
přehazuje sem tam, jak je trpělivě proplétá a utahuje
a jaký nádherný karabáč z toho na konci pokaždé byl.
Tatínek měl rád přírodu a vždycky, když se vracel
s károu ze záhumenky nebo třeba jenom ze hřiště
z fotbalu, tak nám natrhal polní kvítka a stáhl je do
kytičky stéblem trávy. Dal si vždycky takovou práci je
zkombinovat i s různými lístky trávy, vždycky nás to
potěšilo. Já to teď dělám také a je to úplně něco jiného, než když si člověk koupí kytičku už navázanou.
Polní kvítka ve větším vymizela. Prý se ale naštěstí
znovu začalo osévat polními travinami a kvítím,
a jsem tomu opravdu ráda. V dětství to byla taková krása, louka pokrytá kobercem různobarevných
drobných kvítků a ta vůně, těch broučků a včel, které
měly kde sbírat pyl, a louka jimi jen hučela.
Maminka nás naučila zase úplně jiné věci, třeba
na Velikonoce nabarvit vajíčka v cibulových slupkách nebo olejová vajíčka. Na Velikonoce napekla

koláčky pro šlaháče a nachystala spoustu bonbonů
a sladkostí. Jak taky ne, vždyť tři holky v domě o Velikonocích, to dalo nějakého chystání. Dělala se vajíčka s voskem za pomoci tužky, do které se zapíchl
špendlík, a ten jsme namáčely do nahřátého vosku
a nanášely na vajíčko. No a pak se barvilo. Někdy
jsme použily barvičky z obchodu nebo pomohla příroda, a to pak byly odstíny, každé vajíčko byl originál.
A co teprve, když přišli kluci na pomlázku. Některé už jejich pověst předcházela. Doteď se směju, jak
jsem se jednou jako malá schovala ve strachu před
klukem, který k nám chodil každý rok a byl skutečně hrozně surový. Proto jsem se tehdy schovala dolů
pod umývací stůl. Maminka kluka pustila dál a on
chodil z pokoje do pokoje a nic. Já ani nedutala a on
mě nenašel. Příští rok už k mému štěstí radši nepřišel.
Kořeny zkrátka může mít člověk i tam, kde se sice
nenarodil, ale je tam šťastný, je tam jeho srdce a kde
je rád. A právě s Babicemi mám spojené ty nejkrásnější vzpomínky – v tomto případě ty velikonoční.
A přestože letošní Velikonoce zřejmě nebudou tak
veselé jako jindy, i tak naše obec nabízí krásná místa, na která lze o svátcích zajít na procházku a načerpat energii pro nadcházející náročné měsíce. Příští
rok už si to snad vynahradíme.
Jitka Machálková

Ferdinandka
Pokud jste šli v zimě nebo v jarních měsících na
hřbitov, mohli jste sledovat při práci různé zemní
stroje, bagry, nakladače, auta. Pokračovaly zde stavební práce na tolik očekávané stavbě dálnice D55.
Dokonce zde archeologové našli několik žárových
hrobů z mladší doby bronzové (asi 1300 až 1500 let
před naším letopočtem) a u Babic okraj původního
sídliště. Pozorní si také mohli všimnout, že se něco
děje i na dráze. Podél celé trati ve škarpě byla vykopána rýha pro uložení zabezpečovacího kabelu, na
trolejovém vedení se mění izolátory, propojky a odpojovače, některé vlaky jezdí pomalu. Nepříjemné
bylo také časté čekání u přejezdu. Souvisí to s pracemi, kdy dojde ke změně napájecího napětí v úseku
trati Nedakonice – Říkovice. Stejnosměrná soustava
3 kV bude nahrazena střídavou napájecí soustavou
25 kV 50 Hz. Zakázku realizují firmy Elektrizace železnic a Automatizace železniční dopravy. Dokončení prací se plánuje v roce 2023.
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Protože letos můžeme vzpomenout výročí
180 let, kdy v roce 1841 projel přes Babice první vlak
v úseku trati Břeclav – Přerov na tehdejší Ferdinandce (Severní dráha císaře Ferdinanda), zastavme se
u historie železnice v naší obci. Vždyť u ní pracovalo
dosud téměř sto třicet lidí z Babic.
Staniční budova, která byla postavena v roce
1909, se tehdy jmenovala Babice, později Babice –
Huštěnovice. V roce 1962 byla přejmenována na
železniční stanici Huštěnovice, i když huštěnovické domky jsou vzdáleny téměř 500 metrů a babické jsou v těsné blízkosti nádraží. Budova však stojí
v katastru obce Huštěnovice. V roce 1985 byla trať
Přerov – Břeclav elektrifikována s tím, že v úseku trati
Přerov – Nedakonice je v troleji stejnosměrný proud
napájený napětím 3 000 voltů a v úseku Nedakonice – Břeclav střídavý proud napájený napětím
25 000 voltů a kmitočtu 50 Hz. K modernizace trati
Druhého železničního koridoru a zvýšení rychlosti
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přes Babice až na 160 km/hod došlo po roce 2000,
kdy bylo ve stanici Huštěnovice vybudované ostrovní nástupiště a podchod. Poslední významná změna
nastala v roce 2012, kdy se změnil levostranný provoz na trati na pravostranný.
Po roce 2023, kdy má být dokončena změna napájení troleje, již přes Babice neuvidíte jet stejnosměrné zeleně natřené lokomotivy. Budou zde jezdit
pouze elektrické lokomotivy střídavé, dvousystémové lokomotivy, případně motorové lokomotivy.
Za zmínku určitě stojí to, že na tratích napájených
střídavým napětím 25 kV nastává daleko častěji, že
nějakého vandala lezoucího po vagonech zabije
nebo zraní elektrický proud. Tito lidé si myslí, že když
se troleje (drátu) nedotknou, tak se jim nic nemůže
stát. Vzduch je sice za běžných podmínek nevodivý
pro elektrický proud, ale pokud se k sobě přiblíží
na velmi krátkou vzdálenost dvě místa, mezi kterými je elektrické napětí, může i vzduchem elektrický
proud začít procházet. To pak můžeme pozorovat
jako jiskru nebo elektrický oblouk. Člověk, který by
se na vagón postavil, je uzemněný a tím velmi zkrátí
vzdálenost mezi trolejí a uzemněnou částí. Může se
tedy stát, že elektrický proud prorazí vzduch a bude
procházet přes tohoto člověka. Bezpečná vzdálenost pro přiblížení uzemněného předmětu k troleji
je podle norem 1,5 m pro napětí 25 kV.
Proč vlastně celá tato přestavba probíhá a jaké
má historické souvislosti? Na území České republiky existují historicky dvě napájecí soustavy: stejnosměrná soustava 3 kV v severní části ČR a střídavá
soustava 25 kV 50 Hz v jižní části ČR. Mezi hlavní
výhody střídavé soustavy s napětím 25 000 V patří
podstatně nižší ztráty elektrické energie v trolejovém vedení a to, že vedením stejného průřezu je
možné při vyšším napětí přenášet větší výkon a tím
zlepšit propustnost a využitelnost tratí pro více vla-
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ků. Proto Ministerstvo dopravy v roce 2016 schválilo
dlouhodobou koncepci přechodu na střídavou soustavu. Naše trať je první, kde tento přechod začíná,
především proto, že se připravuje elektrifikace trati
Otrokovice – Zlín, která už bude napájena také střídavou soustavou.
Velká elektrifikace hlavních tratí v Československu začala po druhé světové válce v té době v Evropě
nejběžnější stejnosměrnou napájecí soustavou zpočátku s napětím 3 000 V. Tato soustava byla zvolena
také pro elektrifikaci významné trati Děčín - Praha
– Česká Třebová – Ostrava – Valašské Meziříčí – Žilina – Košice – Čierná nad Tisou, která trvala 15 let.
V 50. letech 20. století se začala v Evropě prosazovat elektrifikace soustavou se střídavým napětím
25 000 V, která se díky rozvoji nového oboru - polovodičové elektrotechniky – ukázala jako výhodnější a dodnes nejefektivnější. A tak v roce 1959 bylo
rozhodnuto, že tento systém bude zaveden i u nás.
Protože se ale současně dokončovala stejnosměrně
napájená trať z Děčína do Košic, byla rozdělena Československá republika na severní a jižní část a hranicí
byla právě tato trať. U tratí jižněji už byla pro elektrifikaci zvolena střídavá soustava a na každé trati spojující severní a jižní část se musel umístit přechodový
bod mezi těmito soustavami, na naší trati je to zatím
v Nedakonicích, ale v rámci změny popsané v tomto
článku se přechodový bod přesune do Říkovic.
Zprovoznění dálnice D55 se dotkne nás všech
a ocení ji zřejmě každý Babičák. Změnu trakční soustavy sice příliš běžní cestující nepoznají, neprojeví
se totiž zvýšením rychlosti na železnici. Ale významně přispěje k energetickým úsporám, o jejichž potřebnosti se stále více mluví.
Miloslav Maňásek (bývalý strojvedoucí)
a Miroslava Maňásková (učitelka
fyziky a fanoušek železniční dopravy)
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BABIČTÍ (48)
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.

Matěj Krajča: „V jednoduchosti je krása“
Vždycky jsem obdivovala lidi, kteří umí něco vyrobit vlastníma rukama a jsou manuálně zruční. Jsem
ráda, že se výrobky „hand made“, tedy vyrobeno ručně, dostávají do většího podvědomí a hodně lidí jim
dává přednost. A řemeslníků, kteří se vrací k tradicím,
přibývá.
Jedním z nich je Matěj Krajča, čtyřiadvacetiletý
muž, který upsal svou duši kůži. Ta jej okouzlila natolik,
že z tohoto materiálu dovede vyrobit snad všechno.
Byla by škoda se o tomto (původem Babičákovi)
nedozvědět víc.

Proč zrovna výroba obuvi a kožených doplňků?
To je zajímavá otázka. Popravdě já vlastně sám nevím. Od dětství jsem se věnoval výtvarce na ZUŠ UH
a to se poté odrazilo na tom, že jsem se přihlásil na
UMPRUM. Reálně jsem ale netušil, do čeho jdu a buďme upřímní… kolik studentů po základní škole ví,
čemu a jaké škole se chce věnovat.

Jak vzpomínáš na studium? Splnilo Tvá očekávání nebo Tě něco zaskočilo?
Studium bylo fajn, měl jsem supr spolužáky. Jezdívalo se na výlety do zahraničí, např. Francie, Berlín,...
Jaký je obor, který jsi vystudoval? A kde?
po památkách a umění, což bylo skvělé.
Studoval jsem na Uměleckoprůmyslové škole
Jak říkám, nevěděl jsem, do čeho jdu, takže očekáv Uherském Hradišti. Vystudoval jsem zde obor De- vání jsem neměl.
Co mě zaskočilo? Asi zjištění, že něco ušít není zas
sign obuvi, přesněji Design obuvi a módní doplňky.
tak složité, jak jsem si předtím myslel. Ano, člověk se
musí první naučit šít, poznat materiály, naučit se vyrobit si na výrobek šablony, mít nějakou představu
v hlavě, ale nakonec je to vše jen o troše zručnosti
a nápadu.
Vždycky mě fascinovalo, jak může někdo ručně
ušít boty. Vyrobil jsi nějaké pro sebe? A jak se Ti
v nich chodilo?
Já to mám tak pořád. Každá věc, kterou někdo
ušije, nebo ušiji já, mě ve výsledku fascinuje a mám
z toho velkou radost, protože vím, že si s tím dá člověk
práci, dá do výrobku myšlenku a kousek sebe. A nemusí jít jen o boty.
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Na škole jsme šili jen modely a většinou jen půl pár
skrz materiál a hlavně čas. Ale jednou jsem si boty pro
sebe ušil a chodit se v nich dalo. Ale mám je vystavené v dílně jako památku na první boty, které jsem si
ušil. Do budoucna, až budu mít volnou chvilku, bych
si chtěl ještě nějaké botky určitě vyrobit.
Co je Tvá priorita? Kabelky, peněženky, pouzdra…?
Neřekl bych, že se jedná o prioritu, ale věnuji se
jen taškám, kabelkám, opaskům, peněženkám a jiné
malé galanterii. Na škole jsme se galanterii věnovali
méně a já jsem si díky tomu k těmto výrobkům našel
cestu. Zjistil jsem a dopracoval se k různým postupům
a variantám, co se dá změnit a jde udělat jinak, lépe.
Boty jsou oproti galanterii náročnější, hlavně časově a také finančně. Potřeboval bych několik desítek
obuvnických kopyt, na kterých se boty vyrábí, a další
komponenty a to je momentálně nereálné. Možná
se k obuvi někdy vrátím, docela by mě lákala krojová obuv, ale momentálně mě víc baví galanterie. Ale
když už jsme u toho kroje, časem bych chtěl zkusit
i např. krojový opasek.

ní, nebarvenou kůži v různých tloušťkách, kterou sám
dobarvuji podle přání zákazníka
Ale využívám i ,,hotovou” kůži. V tomto případě,
ale nemívám představu, je to spíš o tom, co mi v daný
moment padne do oka.
A poznáš hned, že právě ten či onen kus kůže
bude dobrý a takový, že se z něj bude vyrábět
„jedna radost“?
Myslím, že ano. Už vím, co na jaký výrobek potřebuji, tloušťku, tažnost. Ale taky se může stát, že mi
padne nějaká kůže do oka a až poté vymýšlím, co
z daného materiálu bude.

Kde bereš inspiraci? Zákazníci jsou jistě různí
a s různými přáními. Setkal jsi se opravdu s něčím
originálním, kdy sis řekl: „Toto neudělám!“? A pokud ano, jak to dopadlo?
Inspiraci... asi je to jen v mé hlavě. Něco mě napadne, poté si danou myšlenku předělám na papír a to je
moment, kdy se rozhodnu, zdali je myšlenka reálná,
jestli jsem s návrhem spokojený a výrobek se mi líbí.
Nejsem nijak omezen, tudíž mám širokou škálu výrobků, které můžu vyrábět. Od opasků, kabelek, baOdkud bereš kůži? A v jakém stavu ji dostaneš? tůžků až po např. rytířské kožené brnění. Zajímavých
Už třeba nabarvenou tak, jak potřebuješ?
a originálních přání bylo určitě hodně, ale nikdy se neI když to moc lidí neví, po Baťovi nám v okolí zůsta- jednalo o výrobek, který bych nebyl schopen vyrobit.
lo několik koželužen, např. v Otrokovicích nebo na Va- Ano, řeknu si: „Tohle bude oříšek, ale půjde to!”.
lašsku, kde je velký výběr a vždy najdu, co potřebuju.
Těch variant, v jakém stavu kůži můžu mít, je hodPřišel někdo, že je proti výrobkům z kůže, ale
ně. Buď můžu mít kůží v barvě s různými úpravami, že se mu Tvá práce líbí a chtěl by mít něco od Tebe,
potisky, ražbou, anebo kůži vyčiněnou, nebarvenou, jen z nějakého jiného materiálu – třeba koženky?
surovou. Na většinu mých výrobků používám přírod- Uděláš to nebo neslevíš ze svých zásad?
Ne, s nikým takovým jsem se zatím nesetkal.
Toto je zásada, ze které opravdu neslevím. Vyrábím
jen z pravé, poctivé, přírodní kůže a koženku opravdu
v lásce nemám. Kůže je jiná. Má svůj život, styl, osobitost. Každý kožený produkt s majitelem žije, stárne
s ním, nabývá na kráse a je věčný. A proto mám kůži
tak moc rád.
Doma sis vybudoval dílnu. Jenže to je jen odrazový můstek. Co stroje?
Ano, dílnu mám. Ale nepovažoval bych to za odrazový můstek. Já totiž nikdy nechci tady ten můj ,,projekt” mít jako hlavní práci, to by mě nebavilo. Mám
dílnu jako koníček a zábavu. Díky tomu jsem schopen
vyrábět a vymýšlet nové výrobky. Ohledně strojů:
mám šicí stroj, ještě z dob Bati a nemůžu si jej vynachválit. A co se týče dalších úprav, snažím se využívat
jen staré, ruční praktiky.
Jaro/2021
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Na Tvém Facebooku můžeme vidět Tvé práce.
Co jde na odbyt nejvíce?
Na mých sociálních sítích Facebooku, Instagramu a v budoucnu snad i na webových stránkách je
a bude možné vidět mé výrobky.
To se těžko říká. Ale pokud bych měl vybrat, tak
nejvíc jsou žádány opasky. Každý výrobek má něco
specifického, ale opasky jsou pro mě stejně nejoblíbenější záležitostí.

Když si tak prohlížím Tvé výrobky, je vidět, že jsou
dělány s pečlivostí, přemýšlivostí a je cítit - i s láskou.
A také, že se držíš svého „v jednoduchosti je krása“.
Tak si říkám, jak je dobře, že tady značka, pod kterou vyrábíš, tedy Krajca Handmaker, je.
Přejeme tedy, ať Ti řemeslo, které sis vybral, přináší stálé naplnění.
Děkujeme za rozhovor.
Marie Dostálková

Vzpomínání na pana Jana Grebeně
„Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte…“. Jedna z písniček, kterou měl pan Jan Grebeň rád. A nebyla to jen láska k písničkám, co obohatila jeho život,
který byl spjatý s rodnými Babicemi. Byl členem několika organizací, kde ochotně a poctivě pomáhal.
Jmenujme hlavně zahrádkáře a Tělocvičnou jednotu
Sokol. U zahrádkářů byl dlouholetým pokladníkem
a členem výboru, stejně tak v Sokole, kde zastával po
jeho znovuobnovení organizace stejné funkce.
Povídání s panem Grebeněm vyšlo v Babickém
zpravodaji 4/2019, kde jsme se dozvěděli o jeho
vztahu nejen k Sokolu, ale i několik zásad, kterými
se v životě řídil. Nedá nám k nim nepřipsat: hlavně
skromností. Tak vždy působil a také milá byla jeho
hloubavost a zájem o všechno kolem – jakoby se
u něj ztrácel pojem věk. Přitom pan Grebeň byl nejstarším z babických mužů, posledním z ročníku spolužáků narozených v roce 1928, který byl zajímavý
tím, že v něm bylo 25 chlapců. Rovněž jeho profesní
život byl spojen s Babicemi – byl zaměstnán v tehdejší Frutě, dnešním HAMÉ. Vždy v ekonomickém
úseku, naposled jako ekonom závodu. V důchodu
pak několik let pracoval při obci, kdy se staral o sečení a úklid obce. Bylo vidět, že Babice měl rád a záleželo mu na tom, aby se tady dobře žilo nejen jemu,
jeho rodině, ale nám všem. Ostatně významný byl
jeho podíl na vzniku některých publikací o Babicích,
kdy poskytl vzpomínky svého otce-legionáře a také
své. A když jsme potřebovaly nějaké starší vzpomínky pro zpravodaj, vždycky jsme si říkaly: „Zajdeme za
panem Grebeněm, on nám to osvětlí.“
Bývalý starosta Miloslav Maňásek vzpomíná na
setkávání nejstarších ženáčů, kteří se scházeli po
několik let před svátky velikonočními, vánočními
nebo hody, aby si zazpívali. Pak se obecní úřad, kde
zpívání probíhalo, rozezněl mužnými hlasy, v nichž
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byla cítit láska k životu a našemu kraji. Mezi zpěváky Zdeňkem Bartoníkem, Tondou Cablíkem starším,
Ladislavem Kodrlou, Tondou Čevelou, Jindrou Huťkou, Janem Čevelou, Jaroslavem Foltýnkem starším,
Oldřichem Janečkem, zněl také hlas Jana Grebeně.
„A často přišel s nějakou starou slováckou písničkou,
na kterou už jsme všichni zapomněli,“ dodává Miloslav Maňásek.
Pan Jan Grebeň zemřel v únoru tohoto roku. Zanechal tady hodně vzpomínek a nejen za ně mu patří poděkování.
redakce
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BABICKÝ MÍSTOPIS (5)
Minule jsme ukončili procházku po obci na Zběhoch u sochy P. Marie. Tato socha stávala na Ceronech, v místě, kde je dnes sběrna kovů, vedle Bajajového č. p. 310. V padesátých letech byla zrušena, sokl
byl přemístěn do zahrádky manželů Šohajkových
(č. p. 341) a socha P. Marie byla pořízena nová. Sochu
zhotovili žáci kamenické školy v Hořovicích. Původní socha bývala jiná – barevná. Co se s ní stalo nevím, snad se
některý čtenář rozpomene a doplní nám její osud. Vedle
domku č. p. 150 stával ještě jeden dům, který byl zbourán, a prostranství odkoupily Stavební stroje. Za těmito
domky tekl Kudlovický potok. V domku č. p. 141 bývala
pekárna u Večeřů. Na rohu Zběhů a Souhrad stojí dům
č. p. 95 – tam bydleli a prodávali obuv manželé Chmelovi.
Později tam byly kanceláře SELPA, ale co bylo náplní této
organizace nevím. Také v té budově bývala správkárna
obuvi. Po boku tohoto domku stojí kříž z roku 1762 – je
to nejstarší kříž v Babicích. Tam se obyvatelé Babic loučili
se svými zemřelými, když se ještě pochovávalo ve Spytihněvi. Původní hřbitov ve Spytihněvi byl kolem kostela,
z části se dnes nachází pod hlavní silnicí, z části je zastavěn kulturním domem a zbytek kryje zelená plocha
kolem kostela. Ostatky našich prapředků tam zem ukrývá dodnes. Když byla zřízena farnost v Babicích, tak u tohoto kříže v Souhradech vítal pan farář smuteční průvod z Kudlovic, aby jej doprovodil do kostela a poté na
místní hřbitov. Naproti kříže je rodný dům dominikána
Pavla Škrabala, který byl pravděpodobně nejvzdělanější
babický rodák. V padesátých letech byl z politických důvodů vězněn a po propuštění brzy na následky nelidského zacházení v kriminálu zemřel. V Souhradech stávala
Valentova kovárna, kde pan Fabián Valenta svou prací
a umem dal základ Stavebním strojům. Dále za vzpomínku stojí zmínka o domě č. p. 177, kde bydlel první
lékař, který se za první republiky usadil v Babicích. Byl to
doktor židovského původu, MUDr. Glik, který se s rodinou těsně před válkou vystěhoval do Palestiny. Po něm
převzal tuto ordinaci doktor Kostelník. Také na zubního
dentistu pana Daňka, který tam bydlel po rodině pana
doktora Kostelníka nelze zapomenout. U hlavní silnice,
když se budeme dívat směrem k Ceronům, je restaurace
Sport z počátku šedesátých let minulého století. Na protější straně stojí požární zbrojnice, ta se také v rámci akce
„Z“ budovala koncem padesátých let. Ostatní stavby
jsou nové. Přejdeme-li hlavní silnici, po levé ruce máme
dům, který si postavil, a také tam ordinoval pan doktor
Petrželka, později pan doktor Bychler. Před námi zůstává
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Kříž s lípou na rohu Zběhů a Souhrad

Lávka u mlýna r. 1941

Motorest Sport

Kovárna Valenta v r. 1939
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Severní železná dráha císaře Ferdinanda I., která vedla
z Vídně do Krakova a do provozu byla uvedena kolem
roku 1840. Dnes je to hlavní železniční koridor Přerov –
Břeclav. Za dráhou – na Dílech, je bývalá Mykoprodukta,
tam se pěstovaly žampiony a za minulého režimu tam
našlo mnoho babických žen práci. Nyní je v tomto objektu výroba nábytku pana Hejdy. Nedaleko za dědinou
v trati zvané Čtvrtky, máme společně s Kudlovicemi hřbitov, který byl vybudován v roce 1926 a smuteční síň, kterou v akci „Z“ vybudovali občané Kudlovic. Tolik z osobní
vzpomínky jednoho z Babičáků.
Při cestování minulostí Babic bude snad pro mladší generaci zajímavé vrátit se před rok 1940 do míst,
která byla hranicí mezi Babicemi a dřívější osadou

Zaměstnanci kovárny u kříže v Souhradech

Cerony. V této době ještě přímá silnice vedoucí na
Spytihněv nebyla, ale vedla přes obec, tj. ulicí Zběhy a Záhumení. Na zmíněné hranici byla vybudována „Zástava“, což byl vodní tok, který poháněl mlýn
p. Horčice. Voda tekla korytem značně vyvýšeným,
než je dnešní okolní terén a za mlýnským kolem padala do Jankovického potoka, který tekl při silnici
přes celé Cerony. Tento potok byl v 80. letech minulého století sveden od Sušic do Kudlovského potoka
tekoucího přes Zběhy. Oba se pak stékaly přibližně
v místech dnešní lávky u hřiště. V potocích bylo tehdy
možné zahlédnout drobné ryby a vzácně se vyskytovali i raci. Větší vody pak přinášely do potoka čistý
písek, který lidé využívali k menším opravám domů.
Vraťme se ale k Zástavě. Její vyvýšená poloha s přilehlou mlýnskou zahradou poskytovala příležitost
dětem zejména v zimě k sáňkování. Vždyť to byl nejdelší kopec v Babicích! Na obou březích Zástavy rostly stromy, převážně objemné, ale nízké vrby, některé
s vykotlanými kmeny. Na hrázi u silnice stál zděný
transformátor. Silnice vedla od Ceron přes most a mírnou zatáčkou se svažovala do dědiny. Socha p. Marie
stála původně v kopečku, po pravé straně silnice. Aby
bylo zachováno mlýnské právo na vodu, a přitom trasa nové silnice srovnána, byl náhon sveden pod silnici
a na druhé straně voda vystoupla opět do původního
vyvýšeného koryta. Tento stav trval až do ukončení
činnosti mlýna tj. cca do r. 1950. Pak došlo postupně
ke zrušení Zástavy, zplanýrování terénu, stavbě domu
Vojtěškových a úprav potoků do dnešního stavu.

MUDr. Glik

Transformátor u Zástavy
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NA ZIMNÍCH TOULKÁCH OKOLO BABIC
Letošní zima konečně nebyla na sníh skoupá. Kdo se vypravil na zimní procházku po Babicích a okolí, mohl
se těšit z následujících pohledů.
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ZIMNÍ RADOVÁNKY
Ze sněhové nadílky mají vždy největší radost děti. Fotografie z mateřské školy i školní družiny, pořízené začátkem tohoto roku, tuto skutečnost beze zbytku potvrzují. I dospělí však podlehli kouzlu „ladovské“ zimy
a vyrazili do přírody na výlet či třeba bruslit na „Baťák“.

Bruslení na Baťáku

Klub maminek na Radhošti

V zahradě mateřské školy

Na školním hřišti

Ve školní družině

Mateřská škola

V zahradě základní školy
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