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STALO SE
24. 4. 2021 Ukliďme Babice
Naše obec se zapojila do
akce Ukliďme Česko - Ukliďme
Babice. Účastníci akce obdrželi
při příchodu do sběrného dvora pytle na odpadky, rukavice
a plán své sběrné trasy. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a pomohli s úklidem naší obce.

30. 4. 2021 Pietní akt
V předvečer 76. výročí osvobození naší obce
uctili radní obce spolu s paní starostkou položením věnce k pomníku padlým ve II. světové
válce památku všech, kteří v této válce zahynuli.
Poté položili kytici k pomníčku Miloslava Čevely
u mostu Dvojáku a uctili také jeho památku. Právě zde utrpěl 1. 5. 1945 těžké zranění, kterému
podlehl.
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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané, čtenáři Babického zpravodaje.
Konečně tady máme slunečné
letní počasí, na které jsme docela dlouho čekali. A dočkali jsme
se. Čeho se ale letos nedočkáme, jsou slibované oslavy výročí
800 let od první písemné zmínky
o obci. Ty se měly uskutečnit již
vloni, ale zasáhla nám do toho
pandemie Covid-19. V letošním
roce ještě nebyla situace nato-

lik příznivá k hromadným akcím,
a proto vedení obce rozhodlo, že
bude rozumné oslavy odložit na
neurčito. A tak můžeme oslavit
třeba 805 let… V rámci Babického kulturního léta již plánujeme
akce a já pevně věřím, že se na
nich společně setkáme.
Přeji vám všem pohodové léto
plné sluníčka a odpočinku.
Martina Horňáková,
starostka obce

OÚ informuje
KOMUNÁLNÍ ODPAD - POZOR ZMĚNA!
NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU OBCE BABICE
Obec Babice má nové číslo účtu u Komerční banky: 123-2466730207/0100
Svoz odpadu probíhá každý čtvrtek v sudém týdnu
tj. 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7.10., 21. 10.
SVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou první středu v měsíci: 7. 7.,
4. 8., 1. 9., 6. 10. Pytle na plasty dostanete výměnou za
naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná již v 7:00hod.
Ke svozu odevzdávejte pouze pytle zcela naplněné.
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zapojit,
můžete si je vyzvednout na obecním úřadě v kanceláři starostky.

chyňský 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 do 17hod. a v sobotu od 8 do 11hod.
STAVBA DÁLNICE - Z důvodu zahájení stavby
dálnice dochází k různým dopravním omezením.
Dlouhodobě je uzavřena stezka mezi Babicemi
a Kudlovicemi a také komunikace ve Struze.
Současně dochází ke zvýšenému pohybu stavební
mechanizace v úseku Babice - Staré Město. Prosíme
tedy občany o dodržování dopravního značení - především snížení rychlosti.

Je možné třídit také drobný kovový odpad – vršky
PRONÁJEM SMUTEČNÍ SÍNĚ – upozorňujeme
od nápojů, plechovky, víčka od jogurtů. Kontejnery
na tento odpad najdete ve dvoře nákupního středis- pozůstalé, že pokud chtějí pro smuteční obřad vyka, ve sběrném dvoře a nově také v Chalůpkách a na užít prostory smuteční síně, je nutné si domluvit
nejprve nájem prostor na obecním úřadě v Babicích.
Ceronech u Müllerového.
Není možné domlouvat užití prostor bez souhlasu
Důrazně žádáme občany, aby větší množství vlastníka a může se i stát, že v uvedenou dobu se
odpadu neukládali vedle kontejnerů v obci, ale koná již jiný obřad.
přivezli je přímo do sběrného dvora.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je 29. 9. 2021.
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Příspěvky
posílejte na knihovna@babice.eu
Ve sběrném dvoře je možné odevzdávat použitý kuLéto/2021
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Usnesení č. 14/2020
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 19. 5. 2021
Usnesení č. 1/14/2021
taškou, bytem Smaragdova 443/15, 154 00 Praha 5
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo – Slivenec.
M. Horňáková, M. Maňásková, I. Káňová, program
Usnesení č. 7/14/2021
jednání, vedení diskuze ke každému bodu proZO Babice schvaluje Kupní smlouvu na koupi čásgramu zvlášť, návrhovou komisi M. Úředníčkovou
ti (id. 1/8) pozemků p. č. 656/2, 656/3, 656/4, 656/5,
a ověřovatele zápisu M. Maňáskovou a J. Vranku.
657/1, 660/2, 660/3 vše v k. ú. Babice u Uherského
Usnesení č. 2/14/2021
Hradiště za cenu 300Kč/m2 se Slávkou Tyrkasovou,
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti rady bytem Havlíčkova 140, 285 31 Nové Dvory.
obce.
Usnesení č. 8/14/2021
Usnesení č. 3/14/2021
ZO Babice schvaluje prodej části pozemku
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření p. č. 1142/3 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Babice u Uherč. 2/2021.
ského Hradiště za cenu 100,-Kč/m2 Radkovi Janečkovi, bytem 687 03 Babice 213.
Usnesení č. 4/14/2021
ZO Babice schvaluje Smlouvu o narovnání škody
Usnesení č. 9/14/2021
způsobené provozní činností s Ředitelstvím silnic
ZO Babice schvaluje prodej části pozemku
a dálnic ČR.
p. č. 496/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště za cenu 100,-Kč/m2 Anně Maňáskové,
Usnesení č. 5/14/2021
bytem Pod Lipkami 359, 686 01 Uherské Hradiště.
ZO Babice schvaluje koupi části pozemků
p. č. 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 657/1, 660/2 a 660/3
Usnesení č. 10/14/2021
v areálu ČOV Babice vše v k. ú. Babice u Uherského
ZO Babice schvaluje Kupní smlouvu na koupi po2
Hradiště za cenu 300,-Kč/m .
zemků p. č. 1171/1 o výměře 1161 m2 a p. č. 1170/162
o výměře 4 m2 oba v k. ú. Babice u Uherského HradiUsnesení č. 6/14/2021
ště s MUDr. Blankou Kühndlovou, bytem Okružní č.
ZO Babice schvaluje Kupní smlouvu na koupi čásev. 1888, 251 68 Kamenice – Olešovice.
ti (id. 1/24) pozemků p. č. 656/2, 656/3, 656/4, 656/5,
657/1, 660/2, 660/3 vše v k. ú. Babice u Uherského
Usnesení č. 11/14/2021
Hradiště za cenu 300,-Kč/m2 s Ing. Miroslavem KoZO Babice bere na vědomí informace z bodu č. 9.

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. Celkové náklady přístavby byly 8 735 347Kč. Stavbu provedla
firma VHS Břeclav. Koncem května proběhla kolaudace a vše je již v tuto chvíli připraveno na zahájení
nového školního roku. Pro veřejnost se uskuteční
v pátek 27. srpna 2021 Den otevřených dveří, na
který jste všichni srdečně zváni.
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REKONSTRUKCE INTERIÉRU PROVOZNÍCH
PROSTOR – KULTURNÍ DŮM – Koncem února byly
zahájeny práce na opravě prostor bývalé kavárny
(pekla) a přilehlých dvou pater v kulturním domě.
Stavbu provedla firma PaPP Uherské Hradiště.
V těchto dnech je stavba dokončena a zbývá už jen
prostory vybavit nábytkem. V nejbližších měsících
by pak vše mohlo začít sloužit zamýšlenému účelu
– pořádání společenských akcí či rodinných oslav.
Současně s úpravou vnitřních prostor se připravuje i úprava přilehlého venkovního prostředí tak,
aby zde vzniklo příjemné místo k posezení.

Léto/2021
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SMUTEČNÍ SÍŇ – část smuteční síně byla pronajata Pohřební službě Velgo Staré Město. Z tohoto důvodu bylo potřeba nevyužívané prostory zrekonstruovat. Byla zde provedena oprava elektroinstalace a dojde také k výměně původních oken v části budovy směrem k parkovišti. Výměnu provede firma Decro
Bzenec. V letních měsících je ještě naplánovaná oprava šikmého stropu v prostorách smuteční obřadní
síně z důvodu výskytu plísně.

Vítání občánků
Rozvolnění protiepidemických opatření konečně umožnilo uspořádat po delší době také vítání
občánků. Vzhledem k velkému počtu narozených
dětí proběhlo ve dvou termínech, a to v sobotu
5. 6. 2021 a pak v sobotu 12. 6. 2021.
5. 6. 2021 byli v obřadní síni obecního úřadu
slavnostně uvítáni do života tito noví občánci: Mia

5.6.2021
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Hejdová, Antonín Körber, Mia Suchá, Stela Keňová,
Patrik Mikoška, Sofie Štulířová, Bára Vorlová a Eliška
Vorlová.
Za týden nato, v sobotu 12. 6. 2021 byli v obřadní síni slavnostně přivítáni Kristián Mikoška, Lukáš
Vaďura, Liliana Lipoldová, Viola Dobešová, Michaela Laholová a Daniel Rybenský.

5.6.2021
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5.6.2021

12.6.2021

12.6.2021

12.6.2021

Projekt „Přívesnické tábory a dětský klub v Babicích“
S blížícím se létem finišuje příprava tradičních
babických přívesnických táborů, které se konají
v rámci projektů Dětský klub a přívesnické tábory
v Babicích a Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II. Letos tak na babické děti čeká celkem pět
pětidenních přívesnických táborů různého zaměření (všeobecný, výtvarný, hudebně-dramatický
a přírodovědný). Na čtyřech táborech se uvolnilo
několik míst, takže zájemci o účast mají stále šanci. Bližší informace o termínech táborů a aktuální

obsazenosti je možné získat na webu obce Babice
v části Obec > Školství > Dětský klub a přívesnické
tábory nebo u místostarostky (email: mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

24. 4. 2021 Ukliďme Česko – Ukliďme Babice
V minulém roce přišli členové folklorního souboru
Kalina s myšlenkou zapojit se do dobrovolnické akce
Ukliďme Česko, která se koná od roku 2014 v různých
místech České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek společně v jednom dni. Vloni se tento úklid v Babicích konal 27. září
a zapojili se do něj převážně členové Kaliny a Kalinky.
Letos babický úklid zorganizovala rada obce a oslovila k účasti všechny spolky. Do úklidu Babic a okolí se
Léto/2021

tak v sobotu 24. dubna 2021 zapojilo 60 dobrovolníků
(38 dospělých a 22 dětí) z řad rodin s dětmi, zástupců
spolků (myslivců, zahrádkářů, rybářů, SRPŠ, Klubu důchodců, sokolů) a zastupitelů. Obec zajistila pytle a rukavice, které si dobrovolníci vyzvedávali mezi 9 – 10 h
u obecního úřadu. Odtud vyrazili na některou z jedenácti připravených tras, na nichž byla určena místa,
kde mohli dobrovolníci nechávat pytle s odpadem.
Svoz naplněných pytlů v průběhu odpoledne zajistili
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zaměstnanci obce. Dobrovolníci v obci a v jejím okolí
vysbírali přibližně 75 pytlů odpadků. Největší množství odpadků bylo u Žlebů, jen v příkopě podél cesty
od sochy sv. Josefka ke hnojišti bylo nasbíráno téměř
40 pytlů různých odpadků (plastů, plechovek, železa, textilu). Je to zarážející, když v dnešní době jsou
v Babicích i v okolních obcích umístěné kontejnery
na tříděný odpad a otevřené sběrné dvory, kam mohou občané zdarma nebo za mírný poplatek odpad
odvážet. Bohužel už po pár dnech se různé pohozené
odpadky začaly po Babicích znovu objevovat ...

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
Další akcí, jejímž smyslem bylo prospět veřejnosti, byla humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, která se v naší obci uskutečnila v termínech
14. a 17. 4. 2021. Děkujeme všem, kteří darováním
nepotřebných oděvů, obuvi, bytového textilu,
hraček či jiných potřeb pomohli těm, kteří jsou
v nouzi.

Poděkování
Včelaření je krásný koníček. Bez včel by naše zahrady a políčka měly mnohem menší úrodu. Díky
několika přátelům jsme měli možnost nahlédnout
pod pokličku tohoto, pro nás až magického, koníčku. První cesta ke včelkám byla plná neznámého
a dá se říci, že svým způsobem i adrenalinu. Krůček po krůčku jsme se dostali až k prvnímu vytáčení medu, který s láskou a náležitou hrdostí darujeme svým blízkým. S jakousi jistotou, již teď,
začátkem června, můžeme říct, že letošní úroda
vypadá mnohem lépe než v předchozích letech.
S náležitou péčí a radostí se o naše včely budeme
strana 8

starat dále a do budoucna plánujeme rozšíření
včelstev, neboť jak jeden z nejvýznačnějších vědců dvacátého století konstatoval: „Když vymřou
včely, lidstvu zbydou jen čtyři roky života“ (Albert
Einstein).
Martin Dvořák děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace z Programu RP08-21 Podpora včelařství
ve Zlínském kraji.
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KNIHOVNA
Doba kamenná v Babicích
Začátkem dubna proběhla v obci akce místní
knihovny a klubu maminek s názvem Doba kamenná v Babicích.
Zájemci nejprve mohli malovat kamínky (sešlo
se jich 361), které byly označeny logem soutěže
a pořadovým číslem kvůli identifikaci a o víkendu
10. - 11. 4. 2021 umístěny po obci. Nejlepší hledači
našli kolem 60. kamínků. Na ně i na všechny ostatní, kteří poslali fotky se svými nálezy do knihovny,
Léto/2021

čekala sladká odměna v podobě čokoládových kamínků. Žasli jsme nad tím, jak nápaditě a precizně
byly kamínky pomalovány, některé byly opravdu
malým uměleckým dílem. Asi pár z nich skončí jako
ozdoba dětských pokojíčků, doufáme ale, že některé poputují i dál do světa a udělají radost dalším
dětem. Všem nálezcům gratulujeme a také moc
děkujeme těm, kteří nám tolik kamínků do soutěže
namalovali!

Babický zpravodaj
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1. 6. 2021 Pasování prvňáčků na čtenáře
Díky rozvolnění hygienických předpisů byla konečně možnost uspořádat tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Toto pasování proběhlo v rámci
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do
kterého se naše knihovna každoročně zapojuje.
S žáky 1. třídy jsem si na úvod povídala o tom, jak
to v knihovně funguje, jak jsou knihy pro ně rozděleny a jak se mají chovat ke knížkám, pak následoval pohádkový kvíz a povídání o pohádkách
a pohádkových knížkách. Děti také ukázaly, jak
dovedou číst, aby je mohla paní starostka pasovat
na čtenáře knihovny. Pak proběhlo pasování, při
kterém paní starostce pomáhala třídní učitelka Jitka Schmuttermeierová. Spolu s pasovací listinou
dostaly děti projektovou knihu První školní výlet,
symbolickou průkazku do knihovny a drobné dárky, protože se akce konala právě v Den dětí. Dárkem byla také brožura s názvem Moje první knížka, do níž jsem jim nakreslila všechny skřítky a víly,
kteří v knihovně jsou. Děti si je mohou vybarvit
a na prázdné listy na konci malovat i psát. Závěrem
měly děti možnost podívat se po knihovně, jaké
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knížky a časopisy tu na ně čekají a mohly si také pohrát se skřítky a vílami.
V době uzávěrky zpravodaje probíhají ještě besedy s dětmi z MŠ a s dalšími třídami prvního stupně ZŠ, o kterých se zmíním v příštím čísle.
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Letní hledačka „Za babickým pokladem“
Od srpna do září chystám ve spolupráci s klubem
maminek letní hledačku s názvem Za babickým pokladem. O co půjde? V obci a blízkém okolí obce
budou na 15. stanovištích umístěny panely se zajímavými informacemi z historie obce. Na každém
panelu bude vždy jedna otázka, týkající se uvedeného textu. Odpověď si účastník hledačky zapíše
do soutěžní listiny s mapkou stanovišť, kterou obdrží v knihovně. Kromě toho bude na každém stanovišti i jeden hravý úkol pro radost těch menších,
takže na procházku po historii obce může vyrazit

klidně celá rodina. Všechna stanoviště nebude nutno projít naráz, můžete si udělat i několik kratších
procházek. Jen bude třeba odevzdat správné odpovědi v knihovně do konce září. Všichni účastníci obdrží odměnu a navíc postoupí do slosování
o ceny. Kromě toho získají možnost vidět babický
poklad na vlastní oči - ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti nám na podzim jen pro nás poklad
krátkodobě vystaví.
Knihovnice Ivana Bičanová

Klub maminek při knihovně Babice
O rozjezdu MÁMATONU jsme psaly minule. Skoro dva měsíce 14 mamin svádělo nelítostný boj
mezi náručí dětí a běžeckými botami. Byly dny zalité sluncem, kdy jsme se na cyklostezkách prakticky
vznášely, ale také dny, kdy jsme děti doslova vláčely
„na hrbu“ proti větru a sněhu. Pro některé to bylo
příjemné zpestření brzkých jarních dnů, pro jiné po
několika letech konečně chvilka jen pro sebe a získání nového koníčka. Výkony byly opravdu heroické, tady jsou nejlepší denní rekordy: 50 352 kroků,
24 km běh, 38,89 km na kole, 15 311 přeskoků na
švihadle, 11 hod. spánek, 9 hod. procházka, 2 hod.
25 min cvičení doma.
Koncem března jsme vyrazily na hradišťský Rochus. Pro některé maminky to byl první větší spo-

Beach v Babicích
Léto/2021

lečný výšlap, při němž zjistily, že to jde, a že děti
nejsou překážkou aktivit. Kočárky zdolaly uhlazený
asfalt i rozbahněný terén a odměnou nám byl krásný výhled do kraje.
Otevření zoologických zahrad pro nás bylo signálem k dalšímu, dlouho plánovanému výletu do
ZOO Lešná. Myslely jsme si, že budeme téměř samy
bloudit mezi pavilony, místo toho jsme se prodíraly davy a téměř jsme se nepotkávaly. Snad to bylo
díky počasí, které nám na všech výletech velmi přálo.
Další výlet za zvířátky měl cíl v ZOO Olomouc.
Tam už se dalo pohybovat volněji než na Lešné,
byla však škoda, že se ještě nedalo jít do lanového
centra. To tedy navštívíme příště.

ZOO Zlín

Rochus
Babický zpravodaj
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Pohodovým výletem v krásné přírodě se ukázal
ten do Podzámecké zahrady v Kroměříži. Pro děti
byli největším zážitkem pávi. My jsme zase ocenily
pohodlné cesty pro kočárky, kdy jsme je nemusely
nikam strkat, tlačit a tahat.
Dubnové akce zakončilo pálení čarodějnic,
z pandemických důvodů pouze ve velmi úzkém
kruhu. Přesto jsme se vyřádily na převlecích i maskování a pálení jsme si s dětmi pořádně užily.
Expozici Živé vody na Modré jsme v květnu naopak měly samy pro sebe. Byl to obrovský zážitek,
děti nechtěly odejít z vodního tunelu a cítily se
v něm jako ryby ve vodě.
Náš letošní první společný výlet vlakem, který jsme
si ještě dobrovolně „zpestřily“ cestou a setkáním dvou
skupin, byl do ZOO Hodonín. Logistika ale zafungovala a v Hodoníně jsme se všichni v pořádku sešli.
Největší atrakcí v ZOO bylo krmení koz s použitím automatu na krmivo, první letošní cukrová vata ale taky
bodovala. Objevily jsme navíc novou dobrou restauraci, a tak výlet neměl chybu.
Během pandemie a uzavření zoologických zahrad
jsme se je snažily podporovat alespoň na dálku, a to
prostřednictvím virtuálních závodů v běhu. Naši malí
závodníci to vzali velmi vážně, do běhů se opravdu
„položili“ a podařilo se jim získat první místa ve svých
kategoriích. Trasa běhů byla 200 nebo 500 m a ukázalo se, že se dá zdolat za 5 minut, ale i za 30 minut.
S příchodem veder nastala naše společná „koupací sezóna“. Navštěvujeme se na střídačku v bazéncích a testujeme, jaká je u koho voda.
První letošní narychlo zorganizovaná mateřská
dovolená na kolech byla na trase Choceň – Ústí nad
Orlicí – Letohrad. Naše trojice mamin s dětmi ujela
102 kilometrů a parádně si to užila. Měly jsme i neplánovaný zážitek – požár lokomotivy. Spolucestující ve vlaku byli toho názoru, že nejsme úplně normální, když cestujeme ve vlaku s dětmi i koly. No, to
je věc názoru, že.
Ostatní členky klubu se nechtěly nechat zahanbit, a tak vytáhly také kola a vyrazily alespoň na
zmrzlinu do Uherského Hradiště. Na dětském hřišti v parku Bastion se děti vyřádily a unavily tak, že
cesta domů proběhla pohodově. Některé maminy
toho využily a protáhly si cestu až do Napajedel.
V Babicích máme beachvolejbalové hřiště, a tak
by bylo škoda jej nevyužít. Scházíme se na něm ke
hře podle počasí, většinou v úterý a čtvrtky dopoledne. Zveme všechny, kteří mají zájem, aby přišli
mezi nás!
Za klub Pája, Míša a Mája
strana 12

Podzámecká zahrada

ZOO Olomouc

V Uherském Hradišti

ZOO Hodonín

Živá voda na Modré
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Postupný návrat k prezenční výuce ve škole
S pozvolným snižováním počtu nových případů onemocnění covidem-19 se začala upravovat
i pravidla školní výuky. Jednotlivé třídy žáků se řídily harmonogramem rozvolňování, který průběžně aktualizovalo MŠMT. Tak se mohli od 12. dubna
vrátit do školy žáci 1., 2. a 5. třídy. Sice jen rotačně
(týden ve škole, týden doma na online výuce), ale
i to byl znatelný posun k lepšímu. Od 19. dubna pak
přišli žáci 3. a 4. třídy. Žáci druhého stupně (konkrétně osmáci a deváťáci) začali s rotační výukou
10. května. Jako poslední nastoupili od 17. května
žáci 6. a 7. tříd. Ti už ale předem věděli, že jako první nebudou muset absolvovat rotaci. Od 24. května
pak skončil rotační systém pro všechny žáky a vý-

uka se obnovila v plném rozsahu. Některá omezení
stran zákazu zpěvu či pohybových aktivit však trvala až do konce května. Museli jsme oželet veškeré
hromadné akce. Po celou dobu pobytu v prostorách školy platila povinnost nosit chirurgické roušky či respirátory. Ve vyučovacích hodinách jsme je
mohli sundat až od 15. června. Testování antigenními testy (samoodběry) bylo zpočátku povinné
dvakrát týdně pro všechny. Od 3. května se mohli
žáci prvního stupně testovat už pouze jednou týdně a od 24. května na stejnou frekvenci přešli i druhostupňoví žáci. Závěr školního roku se blíží téměř
běžnému režimu, na který jsme zvyklí. Třídy prvního stupně už mohly navštívit (samozřejmě za dodržení všech hygienických nařízení) programy pořádané paní Ivanou Bičanovou v místní knihovně,
deváťáci připravili pro své menší spolužáky tradiční
pohádkový závod zaměřený na sport, vědomosti
a dovednosti, na venkovním sportovním areálu se
soutěžilo ve vybíjené, pravidelně (pokud to počasí
umožnilo) jsme některé vyučovací hodiny trávili ve
školní zahradě, na sportovním areálu za školou či
na družinovém hřišti. Věříme, že na úplném konci
školního roku se budeme moci sejít všichni společně, i když s rouškami, na závěrečném rozloučení
v sále školy. Moc si přejeme, aby v září začal nový
školní rok tradičním způsobem a omezení zasáhla
do života školy co nejméně.
Mgr. Jitka Škrabalová

Pasování prvňáčků na čtenáře
Léto/2021

Babický zpravodaj

strana 13

Pohádkový běh

Školní družina
V letošním roce jsme se již tradičně zapojili do
Den dětí jsme ve školní družině oslavili společnou
projektu Fondu ohrožených dětí pro podporu zaří- pohybovou hrou s luštěním. Všichni jsme na závěr
zení Klokánek.
získali sladkou odměnu.
Vytvořili jsme s dětmi ve školní družině obrázky
Vychovatelky ŠD
na tato témata: MOJE HRAČKA, OBLÍBENÁ POHÁDKA, U NÁS DOMA, ZIMA.
Zaslané obrázky budou využity pro Kalendář
FOD 2022 a nabízeny k prodeji v Galerii pro Klokánek nebo v E-shopu FOD. Obrázky od dětí ze škol
v ČR na podporu projektu Klokánek přinesly za čtyři
roky částku téměř 150 tisíc korun a pomáhají dětem,
které se ocitnou ve složité situaci a nemohou nadále
zůstávat ve svém dosavadním prostředí. Máme radost, že se naše děti učí pomáhat jiným dětem.
strana 14
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři!
Přelom zimy a jara přinesl uzavření mateřských
škol, kdy se 1. března uzavřely z důvodu většího
výskytu onemocnění Covid-19 všechny mateřské
školy. Tuto dobu jsme využili k provedení několika
úprav. Proběhla dezinfekce celé budovy i zahrady
MŠ a následné úklidové práce v přístavbě. Byla „zřízena“ nová prádelna, do které se pořídila profesionální pračka i sušička.
Od 12. 4. se mohly do MŠ vrátit děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů IZS, neslo
to však podmínku ve formě povinného testování dětí i zaměstnanců. Bylo nutné zřídit „testovací
místnost“, což obnášelo spoustu komplikací. Místo
k tomu určené bylo zaměstnanci školy upraveno
tak, aby se zde děti cítily co možná nejpříjemněji.
Za jejich odvahu je čekaly různé odměny.
Od 10. 5. bylo umožněno všem dětem navštěvovat MŠ. S tímto datem bylo zrušeno i povinné testování dětí.
Závěrem školního roku proběhlo pár kulturních
a společenských akcí.
Ve čtvrtek 20. 5. do naší MŠ zavítaly paní učitelky
ze ZUŠ Napajedla s hudební besedou. Děti se se-

známily s hudebními nástroji a doprovodily hudební nástroje zpěvem.
V pondělí 1. 6. proběhla na školní zahradě oslava
MDD. Děti si prošly pohádkovou zahradou, kde plnily úkoly, za které byly sladce odměněny.
Úterý 15. 6. patřilo zábavnému vystoupení
Mgr. Břetislava Vojkůvky s programem „ Pro radost“.
Toto vystoupení mělo velký ohlas nejen u dětí.
Protože se blíží konec školního roku, a ten se
vždy nese v duchu slavnostního rozloučení s předškoláky, kteří byli ve čtvrtek 17.6. „Pasováni na školáky“. Tato slavnost proběhla na školní zahradě za
přítomnosti paní starostky a rodičů. Tento slavnostní den byl zakončen „Nocí v MŠ“. Děti byly odvážné, zvládly večerní prohlídku MŠ, hledání pokladu
a před půlnocí všechny plné dojmů a zážitků statečně usnuly.
Do konce školního roku nás ještě čekají dvě kulturní akce.
Závěrem přejeme našim milým budoucím školákům hodně úspěchu v dalších studijních letech!
Za kolektiv MŠ přeji všem krásné slunné léto!
Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ

Den dětí

Noc v MŠ

Noc v MŠ

Nové spotřebiče

Vstup do testovacího prostoru

Testování
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Noc v MŠ

Pro radost

ZUŠ

Pasování

SPOLKY
Zahrádkáři
Přestože se stále potýkáme s nelehkým obdobím způsobeným koronavirovou pandemií, příroda
si žije svým přirozeným životem a zahrádky a pole
je potřeba obdělávat tak, jak to vyžadují. A také se
zajímat o krajinu, ve které žijeme, i o její budoucnost, k níž jistě patří také pozemkové úpravy.
Většina zahrádkářů, a samozřejmě i ostatních
občanů, má v Babicích anebo v okolí nějaký ten
menší či větší pozemek. Proto uvádíme informace
o pozemkových úpravách, které by měly v budoucnu proběhnout.

Pozemkové úpravy v Babicích
V polovině června téměř osm set lidí obdrželo
do vlastních rukou úřední dopis od Státního pozemkového úřadu. Je v něm oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště
a pozvánka na Úvodní jednání, které se uskutečnilo
dne 29. 6. 2021 v sále Kulturního domu v Babicích.
Pozemkové úpravy se v naší republice provádí
již třicet let. Dosud vyřešily téměř 1/3 zemědělLéto/2021

ského půdního fondu, vybudovalo se 3,5 tis. km
polních cest, provedla se opatření ke zvýšení protierozní a protipovodňové ochrany (meze, protipovodňové příkopy, hráze, vodní nádrže, rybníky,
mokřady) a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledek pozemkových úprav v podobě nové digitální katastrální mapy (DKM) rovněž slouží k obnově
katastrálního operátu.
Pozemkové úpravy v Babicích byly zahájeny již
v roce 2011 z důvodu připravované stavby rychlostní silnice D55, která dotčeným územím probíhá.
S posunem zahájení stavebních prací se posouvalo i samotné zahájení prací na pozemkové úpravě.
Zpracovatelem návrhu pozemkových úprav v Babicích je na základě výsledku výběrového řízení firma
Geocart CZ a.s. se sídlem v Brně, která začala v roce
2020 s etapou přípravných prací.
Na úvodním jednání byly prezentovány obecné
informace o průběhu řízení o komplexních pozemkových úpravách, přítomní účastníci byli seznámeni s předběžným obvodem pozemkové úpravy,
který bude následně v druhém červencovém týdnu
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komisionálně (se zástupci obce, zpracovatele, katastrálního úřadu a pozemkového úřadu) vyšetřen
s vlastníky v terénu. Dále byl na úvodním jednání
zvolen tzv. sbor zástupců vlastníků, který se zejména podílí na přípravě návrhu Plánu společných zařízení, který následně schvaluje zastupitelstvo obce
na veřejném zasedání.
Pozemkové úpravy po jejich realizaci přinesou
prostorové a funkční uspořádání pozemků, zlepšení životního prostředí, snížení nepříznivých účinků
povodní a sucha. K tomu právě přispívá navržený
Plán společných zařízení, který zahrnuje opatření
ke zpřístupnění pozemků vlastníků (polní cesty),
vodohospodářská opatření (vodní nádrže, mokřady, odvodňovací příkopy, poldry), protierozní opatření (průlehy, větrolamy) a opatření pro ochranu
a tvorbu přírody a krajiny (biocentra, biokoridory,
doplňková zeleň). Návrh plánu společných zařízení
v Babicích je bohužel limitován stávající malou vý-

měrou pozemků ve vlastnictví obce a státu. Proto
bude snahou obce Babice vykoupit pro účely pozemkových úprav další výměru zemědělské půdy
od vlastníků, která by zaručila umístění prvků plánu
společných zařízení na pozemcích obce.
Dokončení pozemkových úprav a zápis nové
katastrální mapy do katastru nemovitostí lze podle
stávajícího harmonogramu očekávat ke konci roku
2024. Následně může dojít k realizaci opatření plánu společných zařízení. O postupu prací vás budeme průběžně informovat.
Pokud se týká naší spolkové činnosti naší organizace, je bohužel v současné době „utlumená“.
Nemohli jsme uspořádat tradiční plánované společenské a kulturní akce. Ale věříme, že bude lépe,
a už teď se těšíme na setkávání.
Přejeme všem pěkné prožití léta, radost z přírody a každého zdánlivě obyčejného dne.
Babičtí zahrádkáři

Rybáři
Dětský rybářský kroužek 2021
Vážení kamarádi, přátelé a milovníci Petrova cechu.
Minulý rok byl pro všechny více než složitý ve všech
směrech a to už od samotného jara. Všichni jsme byli
pod pomyslným tlakem, kterým nás „ COVID “ tížil den
ode dne více a více. Do konce roku tomu nebylo jinak.
Zákaz střídal zákaz, nařízení střídalo nové nařízení,
čím dál více a zmatek, který to mnohdy vyvolávalo,
nebyl malý. Prošli jsme si tím všichni společně, a nejen
při šití roušek nebo dodržování „domácího vězení“,
takže nebylo vlastně o čem psát.
Po příchodu nového roku se situace nezlehčila ani
pro nás dospělé a pro naše děti už vůbec ne! Mám
možnost Vám všem teď sklonit hlubokou poklonu za
trpělivost a ohleduplnost s jakou jsme tohle všechno
zvládli! Ne jen dodržováním zajímavých opatření, ale
také starostmi okolo takzvané distanční výuky našich
ratolestí. Sám jsem si to užil víc, než jsem myslel, že
zvládnu. Ale mělo i své světlé stránky, opakování českého jazyka se hodilo a zjistil jsem, že existuje i dělení
se zbytkem!
Avšak i přes všechny nástrahy minulého a z velké
části letošního roku se nám podařilo zorganizovat
dětský rybářský kroužek v novodobé tzv. ON-LINE postrana 18
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době a pomoci tak dětem, připravit se na závěrečné
zkoušky z nabytých a nově získaných znalostí z oblasti rybářského práva a životu kolem našich vod.
Za tuhle aplikaci vděčíme především panu Adamovi Skovajsovi a Ondřeji Hrubošovi, kteří stojí za jejím zrozením a vývojem. Právě oni dokázali, že tradiční kroužek mohl proběhnout v nové netradiční formě.
Aplikace je přizpůsobena a upravena tak, aby provedla děti přehledně obrovským množstvím informací,
které je potřeba si osvojit a znát k závěrečným testům
a k následnému získání prvních rybářských povolenek k lovu ryb.
Letošní termín závěrečných zkoušek připadl na
poslední květnový den, tedy 31. 5. V tento den byly
děti pozvány na „naši“ základnu do Uherského Hradiště, kde proběhly dvě zkoušky. Tradičně byla jedna
z poznávání ryb a vodních živočichů, ta druhá sebou
nesla test s otázkami zaměřenými na znalosti bližších
podmínek výkonu rybářského práva. V tento den se
na „Mařackém“ sešlo 29 dětí. Všechny děti prospěly
na výbornou a ve své zkoušce obstály naprosto bez
problémů.
Za Babice jsme měli v tomto kroužku 13 dětí a jsme
na ně neskutečně hrdí, že i v tomto, pro všechny novém on-line prostředí, kterého měly děti jistě plné
zuby ze školy, byly schopné si na potřebné informace
najít chvilku a naučit se vše, co nová aplikace nabízí.
Ještě jednou všem dětem skládáme hluboké poklony, gratulujeme jim a přejeme, aby se jim dařilo
i na dále nejen u vody. Na vysvědčení samo sebou
samé jedničky!

Kurz 2021

Kurz 2021

Poslední „pytlácká“
V neděli 6. 6. 2021 jsem si sezval 13 dětí z babického kroužku na kanál u mostu na dvojku. Dětí se nakonec sešlo pouze pět, ale o to větší pozornost jsem jim
mohl věnovat. Tyto děti byly úplně první, které nám
absolvovaly celý kurz ON-LINE! Znalosti jsem prověřil různými dotazy, týkajícími se vědomostí získaných
v kurzu a děti odpovídaly a snažily se soustředit. Ovšem touha po posledním pytláckém nahození byla
přece jen silnější a poté, co jsme si ukázali základní vázání rybářských háčků a vysvětlili ještě pár maličkostí,
přišla chvíle lovu.
Lov probíhal na plavanou za přítomnosti jejich dospělých doprovodů.
Během dopoledne nás přišla navštívit i rybářská
stráž, pan Jaroslav Šustal, který ještě dětem vysvětlil,
co to vlastně znamená rybářská stráž, co po nich bude
vždy chtít předložit, a co po nich může chtít prokázat.
Vysvětlili jsme si s dětmi, jak se musíme chovat při příLéto/2021
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chodu rybářské stráže, a také to, jak se musí rybářská
stráž prokazovat, jak vypadá odznak s průkazem. Za
přítomnosti RS se došel na břeh ukázat krásný třiceticentimetrový karásek, který nám dovolil si na něm
ukázat vyproštění háčku, měření, šetrné zacházení
a následné vrácení do vody. Další ryba už se nechytla.
Doufám, že i v tak složité době jsem udělal dětem
alespoň malou radost, kterou jsem ještě podpořil
předáním drobných dárečků od nás - MS Babice, od
našeho partnera pro dětský rybářský kurz a dětské
rybářské závody – Nástrahy.cz, ale hlavně také Soni
Hanákové, která pro všechny děti nejen v kroužku, ale
i pro každé dítě na závody vyrobila krásné marcipánové kapříky!
Všem tedy ještě jednou nevýslovné díky a přeji jen
to nejlepší, pevné nervy a mnoho krásných zážitků od
vody!

Dětské rybářské závody
Každoroční dětské rybářské závody připadly tento
rok na sobotu 12. 6. 2021.
Počasí nám svatý Petr připravil opravdu krásné
a velmi teplé. Závody letos provázelo pár malých změn
oproti minulým ročníkům, a to především v tom, že
se letos poprvé museli závodníčci sjet k vodě před
zahájením závodu dříve, aby se stihli zaregistrovat na
Domku u Přívozu. Při registraci každé z dětí, a nejen
závodníčci, obdrželi jednoho úžasného marcipánového kapříka, za které bych chtěl znovu moc poděkovat Soně Hanákové, která nám pro děti tyto kapříky
připravila. Jako další bylo pro každé z dětí připraveno
malé občerstvení na závod v podobě ovoce dle výběru a chuti, například borůvky, meloun, mandarinky,
kiwi, hrozny atd. Ovoce nám letos zajistil pan Miroslav
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Poslední pytlácká
Piskač, za což mu mnohokrát děkujeme! Dále děti
dostaly malé pití a každé si mohlo vybrat dle chuti
i z cukrovinek, které nám letos poskytla firma Nestlé
Česko - závod SFINX Holešov, patří jí obrovské díky!
Po dobu celého závodu bylo zajištěno pro děti občerstvení a pití zdarma v bufetu na Domku u Přívozu,
a pro jejich dospělý doprovod samozřejmě také. Závod probíhal nově v nadstaveném čase od 8:00 do
14:00hod., dříve byl pouze do 12hod. Na závody se
sjel krásný počet 39 dětí ze širokého okolí a obsazena byla téměř všechna lovná místa na revíru Babice 2,
kde se závody každoročně konají.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: Kapr – 1. - 3. místo, Amur - 1. místo, Bílá ryba – 1. místo.
Minulý rok byla udělena i Cena pořadatele a letošní ročník tomu nebylo jinak, a to zaslouženě!
KAPR: Kapr 58 cm - 1. místo – Ema Pospíšková
Kapr 49 cm - 2. místo – Prokop Földvary
Kapr 49 cm – 3 místo - Marie Kylhofová
AMUR: nebyl chycen
BÍLÁ RYBA: Karas 40 cm – 1. místo – Matěj Kylhof
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Cena pořadatele byla udělena Pavlu Čevelovi za
nádherného bolena dravého, v délce krásných 67 cm!
Ceny letos byly opět krásné a bohaté. Chtěl bych
tímto složit velké díky především pánům Matějkovi
a Havlíčkovi z firmy Nástrahy.cz za poskytnutou podporu letošních dětských závodů, a za jejich sponzorské dary, kterých si moc ceníme. Děkujeme! Dále bych
chtěl poděkovat Členům výboru MRS p. s. Uherské
Hradiště za zajištění mnoha dalších darů pro děti.

Léto/2021

Konec a vyhlášení výsledků závodu bylo už v duchu rybářského počasí, kdy se zatáhlo, začalo pršet
a nesly se k nám pozdravy od blížící se bouřky. Poté
jsme se všichni rozjeli vyprávět zážitky a pocity ze závodů ke svým domovům.
Vítězům upřímně gratulujeme a těšíme se na vás
všechny zase příští rok!
Matěj Žálek za Moravský Rybářský Svaz, p.s.
Uh.Hradiště MS Babice
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19. – 20. 6. 2021
Tradiční rybářské závody
Tento víkend proběhly v Babicích opět naše tradiční rybářské závody. Vše začalo v pátek přípravou
bufetu, cen, tomboly a všeho, co máte na závodech
tak rádi. Bohužel stalo se to, že nás potrápil výčep
a spousta z vás se nám snažila pomoci, aby si mohla
v předvečer závodů dopřát nejen studeného zlatavého moku, ale i tak známé a oblíbené žluté, točené sodovky, které nikdo neřekne jinak než „Kombajnérka“.
Celou situaci se podařilo nakonec zachránit, a to
za pomoci našich myslivců a obce. Chtěli bychom
jim tak poděkovat za to, že nás nenechali ve štychu,
a pomohli nám tuhle nepříjemnost vyřešit. Večer se
tak nesl v duchu letního posezení s přáteli a v myšlenkách si rybáři procházeli taktiky na nadcházející
24. hodinový závod. Organizátoři byli připraveni, jak
jen to bylo možné, a v bufetu bylo připraveno občerstvení v podobě grilovaných klobásek, pečené krkovičky a mnoha dalších pochutin.
V sobotu brzy ráno jsme si prošli poslední věci, na
které už v pátek nezbylo po horkém a prosluněném
dni dostatek sil, a již v 6:30 se pro všechny rybáře otevřela registrace do závodů, které jsme se stejně jako
loni zhostili já s bratrem. Celkem se nám v ranních
hodinách přihlásilo nečekaných 70 rybářů, kteří byli
po celé„dvojce i jedničce“. Odpoledne pak přibyl ještě
jeden, takže celkem bylo 71 závodících. Desátá ranní pak celý závod odstartovala zazněním klaksonu,
první náhozy začaly dopadat na vodu, a klání mohlo
začít. Rozhodčími pro letošní rok jsme byli opět my,
bratři Žálkovi, a vyměnili jsme tak registraci za kartu
označující rozhodčího a měřící podložku, se kterou
jsme poté obcházeli a evidovali úlovky až do samotného konce závodů.
Byla to mnohdy opravdu řehole, a to především
v poledních a popoledních časech, kdy jsme vyráželi
v ostrém slunečním žáru a vysokých teplotách za rybáři, kteří právě ulovili rybu, proto děkuji bratrovi za
podporu a ochotu vzdát se času s rodinou a pomoci
mi. S ohledem na počasí jsme se snažili reagovat co
možná nejrychleji a ryby kontrolovat co nejdříve po
ulovení. Celou dobu jsme na to ale nebyli sami. Obrovské díky patří panu Šustalovi jako členu rybářské
stráže, který byl k dispozici stejně jako naši rozhodčí
non-stop celé závody. Dohlížel v obou revírech na
pořádek a na dodržování pravidel závodu, ale i rybářského řádu. Původně jsme měli mít dva porybné,
bohužel se nám to nepovedlo, ale pan Šustal projevil
velkou laskavost, a svou velkou lásku k rybařině, a zůstrana 22
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stal s námi od začátku až do konce. Jaro, díky moc!
Ale teď už pojďme na to, co všechny jistě zajímá
nejvíce - co se vlastně chytlo a kdo vyhrál. Tak tedy,
na břeh se podívalo i přes neskutečně vysoké teploty velké množství kaprů přesahujících 55 cm, těch
menších jsme se ani nedopočítali. Ten největší, vítězný „pan kapr“ se nám představil hned hodinu po zahájení závodů. Byl to nádherný „šupík“ o váze 18,2 kg
a délce 92 centimetrů a ujal se vedení. Tento pantáta si
své prvenství udržel a Dušan Dostálek, který se s kaprem utkal a nakonec ho i přemohl, se mohl těšit mnoha
gratulacím a celkovému vítězství v tomto ročníku tradičních rybářských závodů! Gratulujeme, Dušane!
V průběhu dne se pak pochytalo mnoho krásných
vítězných ryb. V noci se pak ještě podařilo zdolat tři
sumčí dorostence, z nichž jeden byl vrácen vodě, další
dva se přeli o vítězství. Kategorie pro letošní rok byly
stejné jako loni – KAPR 1. – 3. místo, AMUR 1. místo,
ŠTIKA 1. místo, SUMEC 1. místo a CANDÁT 1. místo.
Po půlnoční kontrole a kratičkém odpočinku se
nám závod přiblížil do samotného konce, a v nedělním horkém dopoledni úderem desáté, zazněl ukončovací/poslední klakson a závod byl zakončen. Rybáři
se poté přesunuli na základnu, rozhodčí udělali sumarizaci a vypracovali výsledky, které byly :
KAPR
1. místo – Dušan Dostálek
kapr 92 cm, váha 18,20 kg
2. místo – Vojtěch Řezníček
kapr 66 cm, váha 3,50 kg
3. místo – Marek Gregor
kapr 64 cm, váha 4,20 kg

SUMEC
1. místo – Marek Gregor
sumec 88 cm, váha 4,45 kg
Gratulujeme vítězům!!
Na závěr musím poděkovat Vám všem, kteří jste
se podíleli na přípravě a průběhu celých závodů,
pomohli nám jak osobně, tak formou sponzorských
darů. Mezi hlavní partnery našich závodů patří :
Obec Babice, Obec Huštěnovice, Miroslav Veselý
– poháry, e-shop NÁSTRAHY.CZ - RedBass, Mikbaits,
KovinFish s.r.o., Coffeespot Babice, RP Chytil a MRS p. s.
Uherské Hradiště.
Chtěl bych také poděkovat členům mysliveckého
spolku, jmenovitě Radku Lapčíkovi ml. a Tomáši Fuskovi za technickou pomoc, dále Jaroslavu Šustalovi,
Rostislavu Řezníčkovi, Leoši Žálkovi, Soně Hanákové,
Zdeňku Fuskovi a všem členům výboru MS Babice!
V příštím roce se na vás budeme opět těšit a děkujeme za vám přízeň. Sledujte nás také na našem facebooku: Rybáři Babice, kde najdete kompletní seznam
sponzorů letošních závodů a fotogalerii. Přejeme vám
krásné zážitky od vody a mnoho nezapomenutelných
rybářských úspěchů!!!
Matěj Žálek za MS Babice
při MRS p. s. Uherské Hradiště

AMUR
nebyl chycen
ŠTIKA
nebyla chycena
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Klub důchodců
Letošní první setkání klubu
důchodců se uskutečnilo v areálu
Muzea Na Mýtince v našem tradičním čase setkávání, ve čtvrtek
odpoledne. Byli jsme rádi, že jsme
se mohli po dlouhé době opět
vidět, a tak odpoledne u kávy
a výborných opékaných klobásek rychle utíkalo. Naše pozvání
přijala a mezi nás přišla i paní starostka, kterou jsme poprosili, aby
vyhlásila vyhodnocení křížovkářské ligy a předala ceny vítězům.
Doufáme, že další setkání klubu, které plánujeme na čtvrtek
9. 9. 2021, se bude moci uskutečnit v kulturním domě, kdy rybář
Milan Býček přijde pohovořit
o historii a činnosti babických rybářů. Všem přejeme krásné prožití letních dní.
Výbor klubu důchodců
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Kalinka
Nepříznivá situace posledního roku nám od loňského října nedovolovala aktivně rozvíjet naši činnost. Proto jsme s radostí přivítali, když v polovině
května bylo konečně možné se začít scházet, alespoň v menších skupinkách. A tak si znovu mohly
přijít zatančit a zazpívat děti ze základní školy, nyní
rozdělené do třech skupinek průměrně po sedmi
dětech. Abychom dostáli platným opatřením, scházeli jsme se netradičně venku – na hřišti za základní
školou. Na dětech byla hned od začátku vidět radost
ze společného setkání i z toho, že nezapomněli písničky a tanečky, které jsme se učili v minulosti. Věříme, že se zákaz naší činnosti už opakovat nebude,
na podzim tak bude možné obnovit schůzky i nejmladších dětí z Kalinečky. A že děti budou moct brzo
předvést rodičům i veřejnosti to, co se naučily.
Znovu začal společně nacvičovat také pěvecký
sbor. Bohužel nám kvůli pandemii nevyšlo v březnu nahrávání CD, které se již rok plánovalo. V daný
víkend jsme si na nahrávání vzpomněly a vyfotily se, co místo něj děláme. Některá se pustila do
jarního úklidu, jiná zase do příprav na blížící se
Velikonoce atd. Samozřejmě nálada nebyla veselá. Zlepšila se se začátkem rozvolnění, kdy jsme
dostaly netradiční nabídku. Nebyla pěvecká, ale
taneční! Skupina Leon, jejímž bubeníkem je Babičák David Šenkeřík, nás oslovila, zda bychom
nechtěly být součástí jejich nově připravovaného
videoklipu k písni „Pod hvězdama“. S nadšením
jsme souhlasily a výsledek protančeného odpoledne na pohodovou letní píseň si můžete vyhledat
na YouTube.
Zkoušet máme v plánu celé léto, jelikož je akcemi nabité. S videoklipy se roztrhl pytel. O další spolupráci nás požádala cimbálová muzika Tramín, se
kterou bychom měly v červenci nahrávat dvě naše
série písní.
S každým rokem se z jedné naší členky stane
vdaná paní. Letos se šňůra nepřetrhne a v babickém kostele zazpíváme kamarádce, člence sborku,
ale také vedoucí Kalinečky Peťce Obdržálkové.
Čtrnáct dní nato, 7. 8. 2021, budeme vystupovat
již tradičně v rámci Mýtinkafestu, kde bychom chtěly představit pár písniček z připravovaného CD.
A v září si přejeme, abychom se na víkend přestěhovaly do nahrávacího studia ve Veselí nad Moravou a 13 novinek konečně zvěčnily.
Mirka a Mariana
Léto/2021
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KULTURA A SPORT
Monika Železníková – Mistryně České republiky
S Monikou Železníkovou jsme
měli v Babickém zpravodaji rozhovor v roce 2019, kdy jsme psali
o jejím velkém sportovním talentu. Dnes je jí třináct let a sport je
stále tím, co ji hodně baví a v němž
má spoustu úspěchů. Tím posledním bylo vítězství na mistrovství
České republiky v kategorii mladších žákyň v přespolním běhu,
které proběhlo v Táboře letos
v druhé polovině dubna za přísných epidemiologických opatření.
Všichni běžci a běžkyně ve všech
kategoriích museli podstoupit vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Mladší
žákyně běžely dvoukilometrovou
trasu. Závod se běžel na travnaté
rovinaté trati, na které byla terénní vlna, která se v každém okruhu
dvakrát přebíhala. Hned od startu
si Monika vybudovala asi 30 metrový náskok, který si udržela až do
cíle. Její výsledný čas byl 7:49. Stříbrná Anna Josková z Dukly Praha
byla o šest sekund pomalejší, třetí
místo obsadila Tereza Lapáčková
(AC Čáslav, 7:57). Monika běhá za
klub AC Slovácká Slávia a stále se
věnuje také biatlonu, kde reprezentuje klub v Halenkovicích. Jak
říká, svého vítězství si hodně cení,
protože mezi 98 běžkyněmi byly
i svěřenkyně trenérek Lídy Formanové a Jarmily Kratochvílové, tedy
závodnic, které jsou v české atletice opravdu pojmem.
Monice posíláme velkou gratulaci a věříme, že o ní i jejím bratrovi Liborovi, který se také věnuje
běhání a vyhrává nemálo závodů,
v budoucnu ještě hodně uslyšíme
strana 26
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Z FARNOSTI
Změna ve farnosti
P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D., administrátor exkurendo pro Římskokatolickou farnost Babice u Uherského Hradiště, oznamuje, že se 4. července 2021
bude loučit s farníky při nedělní slavnosti patrocinia kostela sv. Cyrila a Metoděje. Otec Tomáš zůstává nadále farářem ve Spytihněvi a administrátorem
strana 28

v Halenkovicích. Důvodem ke změně je zohlednění
jeho zdravotních potíží. Velmi děkuje za všechny
chvíle společně prožité, zvláště pak za přijetí a pomoc srdečných a obětavých farníků. Novým duchovním správcem se stává P. Mgr. Stanislav Matyáš
(dle dekretu od 1. 7. 2021).
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Noc kostelů

Den farnosti

28. května se babická farnost
opět připojila k celostátní Noci
kostelů. Otevřel se nejen babický
kostel, ale také nově budovaná
kaple v Kudlovicích. Každé místo
mělo svůj vlastní program. V Babicích byl vzhledem k okolnostem velmi komorní. Ve svíčkami
nasvíceném kostele se mohli přítomní ponořit do tónů varhan,
zapojit do četby starozákonních
žalmů či vyslechnout písně v podání tria Duo ze Spytihněvi.

Bude-li to jen trochu možné,
chystá se na začátek měsíce září
Den farnosti. Proběhne podle
aktuálních okolností, ale věříme,
že i letos nám bude dáno se příjemně setkat, zazpívat si nebo se
jen do krásných písní zaposlouchat, ale především mít čas na
sebe navzájem. Pozvání všem,
kdo je přijmou, platí na neděli
5. září 2021. Bližší informace budou zveřejněny ve druhé polovině srpna.

Přišlí
Vyprávěla jedna starší dáma z nedaleké vesnice, že je jí dodnes smutno, když si vzpomene, jak
od první do poslední třídy sedávala v lavici sama.
Důvod to mělo jediný: byli „přišlí“, jak se tam tehdy říkávalo. Pár týdnů před jejím nástupem do první třídy se totiž jejich rodina přistěhovala. A i když
to bylo jen z vedlejší obce a v té nové měli velkou
část rodiny, byli „přišlí“. Ne měsíc, ne rok, ale celých
osm let… Že tatínkovu živnost využívala celá obec?
Od toho se tam přece stěhoval – a zůstal nadosmrti „přišlý“. Že si maminka i při péči o osm dětí,
které postupně do mladé rodiny přicházely, našla
čas a sílu na pomoc těm, kdo potřebovali? Přesto
zůstala jenom „přišlá“? Že dcera svým povoláním
přesáhla hranice vesnice stejné jako stovky jiných
a patří dnes k jejím významným rodákům? Pořád je
prý „přišlá“.
Tento příběh o lidské hlouposti a omezenosti
může vést k rozhořčení, ale to nikomu neprospěje.
Může vést k pohrdání, ale tím člověk jen sklouzne
na úroveň, s níž původně nesouhlasil. Může ale
také vést k poučení: že ti, kdo přicházejí, mohou být
i nenápadní, a přesto přinášejí cosi nového, co by tu
bez nich nebylo.
Patří-li mezi státní svátky naší země Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, nemusí to být
jen trapná formalita, které si mnozí přivykli kvůli
povinné účasti na prvomájových průvodech. Může
to být pozvání se zastavit a s vděčností se zamyslet
nad tím, co tihle dva „přišlí“ ztratili ve svých skvěLéto/2021

le rozjetých kariérách v centru moci a co díky této
ztrátě přinesli na periferii říše. Protože psát a číst ve
svém jazyce poezii a slavit v něm bohoslužby, to
bylo do té doby vyhrazeno v Evropě jen těm, kdo
uměli latinsky a řecky.
Až půjdete kolem našeho cyrilometodějského
kostela, můžete na ně také zavzpomínat... A třeba
zakusit i trochu optimismu, protože minulost může
být poučením pro budoucnost, do níž mnozí teprve přijdou.
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BABIČTÍ (49)
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.

„Narodil jsem se jako sběratel,“ říká o sobě Ivan Bitomský
A hned po prvních pěti minutách našeho společného rozhovoru jsem mu dala za pravdu. Neboť Ivan Bitomský má velkou sběratelskou duši.
Obdivuji to, protože já osobně jsem v životě nic
pořádně nesbírala a vždycky mě fascinoval zápal lidí, co se nadchli pro různé věci, které nejen
shromažďovali, ale i o nich hodně věděli. Takový
je i Ivan, s nímž jsme si povídali nejen o jeho nevšední sbírce tvořené několika desítkami lihových
vařičů, ale také o dalších zajímavých exponátech
z různých oblastí.
Dochované staré lihové vařiče jsou vzpomínkou na doby, kdy se běžně užívaly. Vlastnictví
těch úplně prvních bylo výsadou bohatších rodin,
protože bylo zdrojem možností si na něm uvařit
a nemuset roztápět kamna. Pro jejich tehdejší
vyšší cenu si jej mohli dovolit opravdu jen ti zámožnější. Postupně se stávaly tyto vařiče běžnou
součástí domácností a v takových padesátých letech minulého století jej vlastnila snad každá rodina. Nejběžnější značkou byl například PRAGUS
777/2 vyráběný v Československu. I tento má Ivan
ve své sbírce.
Kdy a proč ses začal věnovat sbírání lihových vařičů?
Jako snad každý kluk v dědině, i já jsem měl jedno z oblíbených míst hraní - zgarbáky. Tedy smetiště, která bývala u každé obce, a tam se vyvážely
nepotřebné věci. My, Chalůpčané, jsme nejčastěji
chodili na zgarbiště, co bývalo u Jedničky (pozn.
mrtvé rameno řeky Moravy). Ještě teď cítím to
klukovské nadšené rozechvění, s nímž jsme tam
přicházeli a těšili se, co můžeme objevit. Jednou
jsem tam našel torzo z několika spojených želez.
Byl jsem zvědavý, co to může být, a tak jsem jej
přinesl domů k prozkoumání. Můj taťka hned věděl, že se jedná o vařič na lihový pohon, a protože
byl vyučený hodinář a měl v sobě pečlivost a postrana 30

Ivan Bitomský
dobné nadšení jako já, pomohl mně vařič zrenovovat. Úplně mě okouzlilo, když jsme jej dovedli
k funkčnosti a uvařili si na něm čaj. Začal jsem
se zajímat o jeho historii, kdy jsem se dozvěděl,
že tato značka MEVA se vyráběla v době první
republiky a že ten, který držím v ruce, pochází
z roku 1910. I když mně bylo čtrnáct let, v duchu
jsem vzdal hold lidem, co jej vyrobili, protože
v jeho jednoduchosti jsem najednou uviděl tolik
krásy a hned jsem si říkal, že by bylo dobré pátrat
po dalších.
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A jak se Ti tedy dařilo? Rozrůstala se hned
Tvoje sbírka nebo bylo obtížné nové exponáty
získávat?
Ještě tak čtyři kusy jsem našel na smetištích,
ale pak už jsem se poptával po lidech. Nebylo to
sice nějak intenzivní hledání, protože jsem na ně
neměl tolik času, a také jsem měl několik dalších
zájmů. Základ sbírky tvořilo zprvu jedenáct vařičů, které jsem sesbíral a postupně opravil. Ale je to
jako třeba při sbírání známek: když má člověk jednu a vidí, že někde je jiná, co by chtěl mít, tak jej
to žene za další a další. Prostě „s jídlem roste chuť.“

obchodování prostřednictvím internetu. Převážnou část do sbírky jsem koupil například díky portálu Aukro, kde probíhají i aukce. Bohužel v současné době se nedají historické lihové vařiče už
lehce koupit. Dá se říct, že jsou rozebrány, anebo
jsou jejich ceny tak vysoké, že bych do jejich koupě nešel.

Kolik vařičů jsi tedy sesbíral?
Mám jich celkem osmdesát od dvaceti čtyř různých značek. Jako například: MARS, WIKTORIN, PRIMUS, SVIS, MEVA, FRA-MO, R. DITMAR, MOTORLET
PRAHA … . Nejvíc se vyráběly vařiče pro vojáky, a pak
pro běžné použití v domácnosti. Vesměs jsou to krásTakže jak to bylo s těmi dalšími?
Velký boom nastal po Sametové revoluci, kdy né kousky. Jako například takový dvouplotýnkový
začaly „blešáky“. To jsme je s manželkou objížděli EREBUS. Ten jsme často používali i při kempování. Je
a získal jsem opravdu hodně kusů. Později přišlo nejen rychlý, ale i úsporný. Vždyť jeden litr lihu nám
vydržel na čtyři dny, a to jsme vařili tři jídla denně.
Navíc je to bezpečné vaření. Ještě teď, když třeba vypne elektrika, jej můžeme využít. Anebo občas jen tak
z nostalgie si na něm uvaříme vodu na kávu.
Takže vařiče v Tvé sbírce jsou funkční?
Ne všechny. Řekl bych, že jen tak třicet procent
z nich. Ve většině případů bylo totiž obtížné je dát
do takového stavu, aby byly i v provozu. Jedná se
opravdu o staré kusy, u kterých jsem byl hlavně rád,
že jsem je vůbec seskládal podle dokumentace,
když se ji podařilo získat. Bohužel řada součástek,
která by je oživila zcela, už prostě neexistovala.
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Ale i tak jsou to krásné kousky, jak jsem viděla. Udivovaly mě nejen jejich tvary, ale také
velikosti. Jaký je ten největší?
Největší a nejtěžší, který mám, má 12 kg. Naopak
tím úplně nejmenším je vařič, co mně přišel poštou
v obálce a má rozměr 10x10 cm a váží jen několik
dekagramů. Přesto je plně funkční. Samozřejmě vedle vařičů vyrobených z litiny vypadá velice, velice
skromně. Přesto je pro mě stejně cenný jako každý
druhý ze sbírky. Možná i tím, že každý má svou historii a můžeme si představovat ty, jež na něm vařili
a pro které byl pomocníkem. Občas se mně podaří
dozvědět i rodinné příběhy, které povypráví původní majitelé. Takovou raritou v mé sbírce je vařič
z mosazi, který byl vyroben ručně. Je to nádhera.
Líbí se mi, jak máš sbírku obohacenu i o další věci vztahující se k vařičům. Jako různé staré
návody, jak je používat, nákresy vařičů, vtipné
průpovídky.
Babický zpravodaj
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To už k tomu jaksi patří a třeba ty návody jsou někdy opravdu nejen vtipné, ale i kouzelné. Jako například ten, jak se má správně vařič plnit. Dočteme
se: „Nepotřebujete nálevku a přece nepřelejete. Když
se totiž nádržka vařiče naplní až k ohnutému hrdélku
ponořené zátky, přestane líh sám z láhve téci. Je to pohodlné, úsporné a zajímavé.“ Rad na tomto návodu je
víc a končí větou: „Cenné rady ... sbírejte a uschovejte.“
Byla to opravdu jiná doba.
Říkáš o sobě, že ses musel sběratelem narodit.
Co Tě vede k takovému tvrzení?
Vždycky jsem rád shromažďoval nejrůznější věci.
Začínalo to známkami, vršky od piva, krabičkami od
zápalek (různé série), obaly od žvýkaček, čokolád …
No, a teď jsem se zaměřil na turistické plíšky. Jsou obdobou turistických známek. Tak když nějaké zajímavé
místo navštívím, zakoupím si (pokud jej mají) plíšek na
památku. Turisté si je dávají na hole, s nimiž putují. Já
mám takovou jednu symbolickou, co se pomalu zaplňuje „pozdravy“ z míst, kde jsem byl. Ale je na ní ještě
dostatek místa – to čeká na dobu, až budu v důchodu
a s manželkou začneme putovat po naší krásné vlasti.
Já bych Ivanovo povídání doplnila ještě o jednu
sbírku, kterou má. Vlastní totiž několik hudebních
nástrojů: kytaru, klarinet, bendžo, ukulele, mandolínu, heligonku, basu. A nejenom, že je má, ale všechny bravurně ovládá. Pobavilo mě, když vyprávěl, jak
k tomuto došel: „Když mě bylo takových čtrnáct patnáct let, vystupoval v Babicích zpěvák Bob Frídl, který se doprovázel na kytaru. Bylo to něco, co jsme teh-

dy všichni doslova hltali,“ vysvětlil Ivan a pokračoval:
„Já jsem si říkal, toto se musím naučit. Taťka, který
ovládal hru na housle, kytaru a mandolínu mě sice
v mém rozhodnutí podporoval, ale učitelé v ZUŠce
(pozn. základní umělecké škole) už ne. Prostě s hraním na něco se musí začínat v raném věku. Pak přišla
náhoda. Učil jsem se v Hodoníně v oboru kamnář krbař, a tam měli dobrou dechovou kapelu, do které
potřebovali klarinetistu. Já jsem se přihlásil, že bych
to zkusil. Tak mě vzali na hudební školu při učilišti.
Rok a půl jsem chodil nejen na klarinet, ale i na koncertní kytaru. Bohužel nikdy jsem se nenaučil noty.
Vždycky jsem zahrál to, co jsem odposlouchal. Tak to
bylo i na vojně, kterou jsem strávil u posádkové hudby. Naštěstí celé dva roky si nadřízení nevšimli, že
nehraji podle not, ale jen z hlavy. Vyhráli jsme i řadu
soutěží a rád na tu dobu vzpomínám.“
Po vojně hrával Ivan se skupinou Hezouni, v níž
byl například Pavel Jurák, Zdeněk Fronc, Jožka Bříštěla, bratři Vaňkovi. Vystupovali na různých akcích,
ale hráli i jen tak pro radost.
Na hudbu nezanevřel ani v současné době. Hraje
s kamarády z Kostelan nad Moravou.
Když jsem se na závěr našeho povídání ptala, které jsou jeho největší koníčky, odpověděl: „Na prvním
místě je to muzika, pak ty moje vařiče a pěstování
sukulentů.“ Tak se znovu potvrdilo, že Ivan je opravdu člověk, který umí využít každou chvilku a radovat
se z věcí zdánlivě obyčejných.
Děkujeme za rozhovor a přejeme stálý elán do
každé činnosti.
Marie Dostálková
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BABICKÝ MÍSTOPIS (6)
Když u Formánkového – na Dílech (poslední dům po pravé straně
směrem na Kudlovice) odbočíme
na družstevní vozovku, dostaneme se k mostu pod dráhou. Tomuto mostu se říkalo Dvoják, to proto,
že měl dva oblouky. Pod jedním
obloukem tekl Halenkovický potok, zvaný také Travníčkový nebo
Vrbka, tím druhým jezdily povozy
a chodili chodci. Později byl postaven nynější most. Na původním
mostě bývala plastika vojáka, kterou věnovali spolužáci Umělecko
– průmyslové školy z Uh. Hradiště svému spolužákovi Miloslavu
Čevelovi, který tam v květnu roku
1945 utrpěl smrtelný úraz a na
jeho následky zemřel. Za dráhou
tuto tragédii připomíná malý pomníček. Plastika z mostu je nyní
v zahradě domku u přívozu, kde se
také říká U partyzána. Ale s touto
plastikou to nemá nic společného.
Snad by stálo za zvážení vrátit ji na
původní místo. Když bez úrazu přejdeme hlavní silnici, dostaneme se
k objektu bývalého JZD. Tento ob-

Díly

Pomníček u Dvojáku

Kříž na Záhumení r. 1924
Léto/2021

Vlevo dnešní pošta
Babický zpravodaj
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jekt je z padesátých let minulého
století. Prvopočátky družstva byly
velmi těžké, ale i veselých příhod
bylo nespočet. Postupem doby
a s nástupem mechanizace se lidem velmi ulevilo. Sice těžká práce
jim zbyla i nadále, ale tíha zodpovědnosti se přesunula na technické kádry. Později se družstevníci
měli velice dobře. Dostali se do lázní, na rekreace – nejen v Čechách
a na Slovensku, ale také v zahraničí. Je škoda, že po revoluci dopadlo
zemědělství, jak dopadlo. Nyní je
v tomto objektu mnoho různých
firem. Chodníčkem při plotě objektu se dostáváme na Záhumení.
Tato ulice je z doby první republiky
a z doby poválečné. Za zmínku stojí, že přibližně v místech, kde stojí
dům č. p. 343, bývala obecní váha.
Říkalo se tam na Koňské hlavě. Na
Záhumení u Dovrtělů se vyráběla
betonová střešní krytina. Pan Horák v č. p. 229 opravoval postroje
na dobytek. V domě č. p. 253 býval
po emigraci původních majitelů
zemědělský útulek a později školka pro děti. Dále po levé straně vidíme Krájanku – zahrádkářské zařízení, kde se konala nejedna oslava,
svatba, co dobrot se tam navařilo
a napeklo. V zadu je pěstitelská pálenice. Opodál je plácek, na kterém
děti hrají kopanou. Naproti chaloupka „Na Mýtince“, kde je dnes
babické muzeum. V tom domě
v minulosti žil pan Formánek, který
dovedl vyřezávat překrásné věci ze
dřeva. Ještě za mého dětství v tom
domě byly vchodové dveře, ručně
vyřezávané, domnívám se, že dnes
jsou v depozitáři Slováckého muzea. Kousek dál bývala Babáčkova
stolárna - z této rodiny bylo a je
několik stolařů. Vedle je prodejna
potravin Jednota. Dříve to bývala Maňáskova hospoda. Tam se
mimo dennodenní návštěvy štamgastů odbývaly schůze, zábavy,
plesy, svatební muziky a podobstrana 34

ně. Vedle bydleli Bubíkovi, ti měli
obchod s potravinami a pekárnu.
Již při pomyšlení na jejich chleba
a rohlíky se sbíhají sliny v puse.
Také, pokud byla pekárna v provozu, se tam pekly svatební koláčky.
U Mrázků bývalo řeznictví, později
sběrna mléka. To už mnohým dnes
nic neříká. Sběrna mléka byla místnost, kde každý den donášeli sedláci čerstvě nadojené mléko. Každý
sedlák měl předpis dodávek, to je
– kolik musel odevzdat mléka, va-

jec, vepřového a hovězího masa,
obilí, máku, brambor, řepy aj. Tyto
dodávky byly zavedeny v době
II. světové války. Z každé konve
mléka se bral vzorek a podle tučnosti mléka se platilo. A znovu
jsme na místě u pošty, odkud jsme
se na procházku naší obcí vydali na
začátku. Všem děkuji za pozornost
a věřím, že i vy se přidáte se svými vzpomínkami – vždyť je o čem
psát!

Záhumení

Záhumení č. p. 121
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STALO SE
12. 6. 2021 Dětské rybářské závody
Závody se konaly jako každoročně na revíru Babice 2, letos se zúčastnilo 39 dětí. O průběhu a výsledcích se můžete dočíst v rubrice Spolky – Rybáři.

2012

2013

2014

2015

19. – 20. 6. Tradiční rybářské závody
Tyto závody, konající se jako vždy na revíru Babice 1 a 2, trvaly obvyklých 24 hodin, tedy od 10:00hod
sobotního dopoledne do 10:00hod nedělního dopoledne. Závodů se zúčastnilo 71 rybářů, výsledky
a podrobný popis akce si opět můžete přečíst v rubrice Rybáři.

2016

2017

2018

2019

Léto/2021
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LÉTO V BABICÍCH
Následující obrázky svědčí o tom, že léto už je tady, a my se můžeme těšit z krásných rozkvetlých záhonů
nebo truhlíků v obci. Nabízíme vám fotografie některých z nich.

strana 36

Vydává: Obec Babice, 687 03 Babice 508, IČ: 00290777, v nákladu 400 Ks vydáno 30. 6. 2021
Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 4x ročně
Redakční rada: Ivana Bičanová, Marie Dostálková, Marie Šuranská.
Babický zpravodaj najdete na internetové adrese: www.babice.eu, e-mail : knihovna@babice.eu
zpravodaj
Reg. číslo: MK ČRBabický
E 20161. Neprošlo
jazykovou úpravou.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

Léto/2021

