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STALO SE
30. 6. 2021 Rozloučení s deváťáky
Poslední den školního roku zve paní
starostka žáky 9. třídy spolu s třídní učitelkou a ředitelem školy do obřadní síně
obecního úřadu ke slavnostnímu rozloučení, při kterém jim přeje hodně sil do dalšího
studia a úspěchů v životě. Se spolužáky se
přišli rozloučit také prvňáčci, které vedli jejich starší spolužáci v záři poprvé do školy.
Žáci dostali na závěr akce dárky a své poslední vysvědčení z rukou třídní učitelky
Mgr. Marty Eibensteinerové.

7. 8. 2021 Mýtinkafest
V sobotu 7. srpna se uskutečnilo již
tradiční vystoupení FS Kalina Na Mýtince.
Účinkující doprovázela CM Tramín z Buchlovic, pozvání přijal i DPS Kalinka z Babic
a Mužský sbor Folklorního studia Buchlovice. Po programu následovala beseda
u cimbálu. Počasí akci přálo, a tak si milovníci folklóru přišli jistě na své.
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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
máme tady další číslo Babického zpravodaje. Letní slunečné dny
jsou za námi, je tu podzim. A když
se řekne podzim, u nás v Babicích
se nám jistě vybaví Slovácké hody
s právem. Na ty se letos po roční
„nucené“ přestávce opravdu tě-

šíme. Věřím, že vše proběhne tradičně tak, jak má.
Přeji vám všem krásné, ať už
slunečné či deštivé, podzimní dny
prožité hlavně ve zdraví.
Martina Horňáková,
starostka obce

OÚ informuje
NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU OBCE BABICE otevření odevzdat pracovníkovi sběrného dvora.
Obec Babice má nové číslo účtu u Komerční Olej bude dále využit jako druhotná surovina a vy
banky: 123-2466730207/0100
přispějete k ochraně životního prostředí. Služba je
bezplatná
KOMUNÁLNÍ ODPAD
NEBEZPEČNÝ ODPAD – ve sběru nebezpečného
Svoz odpadu probíhá každý čtvrtek v sudém týdodpadu dochází ke změně. Tento je možné do sběrnu t. j. 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
ného dvora vozit pouze v dny, kdy probíhá jeho sběr.
Není možné jej ve sběrném dvoře dlouhodobě sklaSVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou již první středu v měsíci: 3. 11., dovat. Od nového roku bude mobilní sběr proto probíhat 4x ročně.
1. 12.
Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné.
SBĚRNÝ DVŮR
Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke svozu připravit
brzo ráno, protože svoz začíná již v 7:00hod. Ke svozu
Od března do října je sběrný dvůr otevřen ve středu od 13 do 17hod. a v sobotu od 8 do 11hod.
odevzdávejte pouze pytle zcela naplněné.
Od listopadu do února je sběrný dvůr otevřený
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zapojit,
můžete si je vyzvednout na obecním úřadě v kance- pouze ve středu od 13 do 16hod.
láři starostky.
STAVBA DÁLNICE - Z důvodu zahájení stavby dálJe možné třídit také drobný kovový odpad – vršky
od nápojů, plechovky, víčka od jogurtů. Kontejner na nice dochází k různým dopravním omezením. Dloutento odpad najdete ve dvoře nákupního střediska, hodobě je uzavřena stezka mezi Babicemi a Kudlovive sběrném dvoře a také v Chalůpkách a na Ceronech cemi a také komunikace ve Struze. Současně dochází
ke zvýšenému pohybu stavební mechanizace v úseu Müllerového..
Důrazně žádáme občany, aby větší množství od- ku Babice - Staré Město. Prosíme tedy občany o dodrpadu neukládali vedle kontejnerů v obci, ale přivezli žování dopravního značení - především snížení rychlosti.
je přímo do sběrného dvora.
UZAVÍRKA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Upozorňujeme občany, že z důvodu stavby dálniVe sběrném dvoře je možné odevzdávat použitý
ce D55 bude v termínu od 11. 10. 2021 do 31. 12. 2024
kuchyňský olej.
Po vychladnutí je potřeba olej přes sítko trych- zcela uzavřena „družstevní“ cesta za Formánkovým
týřem nalít do PET lahve, dobře uzavřít a v době po most Dvoják.
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PRONÁJEM SMUTEČNÍ SÍNĚ – upozorňujeme
pozůstalé, že pokud chtějí pro smuteční obřad využít prostory smuteční síně, je nutné si domluvit nájem
prostor předem.
Není možné domlouvat užití prostor bez souhlasu vlastníka a může se i stát, že v uvedenou dobu se
koná již jiný obřad.
PEKLO - PRONÁJEM – od 1. listopadu je možné pronajmout pro soukromé oslavy nově zrekonstruované prostory v kulturním domě – Peklo. Cena
pronájmu je: pátek - neděle 3000Kč + vratná kauce
1000Kč, jednodenní akce po – čt 1000Kč, smuteční hostina 500Kč. Pronájem je možné rezervovat
u p. Šurmánkové na tel. 572 585 060 nebo e-mailem:
matrika@babice.eu

všech fungovat v tomto stavu co nejdéle.
DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY O ZÁKAZU HLUČNÝCH ČINNOSTÍ – žádáme občany, aby tuto vyhlášku dodržovali – týká se to nedělí a svátků – a činnosti
jako řezání dřeva, sečení trávy a podobné ponechali
na všední dny. V nejbližší době budou dobou klidu
např. 28. říjen nebo 17. listopad.
UPOZORNĚNI PRO OBČANY S ÚŘEDNÍ ADRESOU – upozorňujeme občany, kteří mají jako adresu
uvedenou adresu obecního úřadu (Babice č. p. 508),
aby si zajistili doručování pošty na adresu, na které se
fyzicky zdržují. Toto je možné vyřídit na pobočce České pošty. Pošta, která přichází na obecní úřad je automaticky vrácena odesílateli.

Prostory byly zrekonstruované za nemalou finančUZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
ní částku – proto věříme a doufáme, že se uživatelé
Uzávěrka zimního čísla zpravodaje je 6. 12. 2021.
budou chovat slušně a zařízení bude ke spokojenosti Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

USNESENÍ č. 15/2021
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 28. 06. 2021
Usnesení č. 1/15/2021
Usnesení č. 5/15/2021
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
ZO Babice schvaluje výsledek hospodaření obce za
M. Horňáková, F. Kunc a M. Litoš, program jednání, rok 2020 v částce 6 963 974,89Kč.
vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť,
návrhovou komisi M. Litoše a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 6/15/2021
J. Vranku a V. Kraváčka.
ZO Babice schvaluje účetní závěrku obce Babice za
rok 2020 sestavenou k 31. 12. 2020 – přílohy: Rozvaha,
Usnesení č. 2/15/2021
Příloha, Výkaz zisku a ztráty, FIN 2 – 12.
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce.
Usnesení č. 7/15/2021
ZO Babice bere na vědomí závěrečné účty VodoUsnesení č. 3/15/2021
vodu Babicko, Mikroregionu Staroměstsko, SdružeZO Babice schvaluje Zprávu č. 65/2020/EKO o výsled- ní obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
ku přezkoumání hospodaření obce Babice, IČ: 00290777 řece Moravě, Sdružení měst a obcí Východní Moraza rok 2020 provedenou pracovnicí KÚ ZK Ing. Janou vy, Slováckých vodáren a kanalizací za rok 2020.
Brázdilovou ve dnech 25. 5. 2021 – 28. 5. 2021.
Usnesení č. 8/15/2021
Usnesení č. 4/15/2021
ZO Babice bere na vědomí Zprávu kontrolního výZO Babice schvaluje Závěrečný účet obce Babice boru č. 1/2021 z provedené kontroly.
za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Územně samosprávný
Usnesení č. 9/15/2021
celek přijal tato nápravná opatření: ÚSC bude reZO Babice pověřuje finanční výbor kontrolou hosspektovat Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 pís. a) podaření MŠ Babice a ZŠ Babice s majetkem a finanča ČÚS 701.
ními prostředky obce za rok 2020. Termín provedení
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kontroly do 31. 8. 2021.
Usnesení č. 11/15/2021
Usnesení č. 10/15/2021
ZO Babice schvaluje finanční dar obcím postižeZO Babice pověřuje kontrolní výbor kontrolou Ve- ným tornádem Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves
řejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dota- a Hrušky, každé ve výši 250 000Kč.
ce z rozpočtu obce Babice uzavřených se spolky a organizacemi za rok 2020. Termín provedení kontroly
Usnesení č. 12/15/2021
do 31. 8. 2021.
ZO Babice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.

USNESENÍ č. 16/2021
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 22. 09. 2021
Usnesení č. 1/16/2021
Usnesení č. 6/16/2021
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo
ZO Babice bere na vědomí Zprávu finančního výM. Horňáková, M. Maňásková, A. Holubová, program boru z provedených kontrol v MŠ a ZŠ Babice.
jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu
zvlášť, návrhovou komisi J. Maňáska a ověřovatele
Usnesení č. 7/16/2021
zápisu M. Bezdíčka a M. Litoše.
ZO Babice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru 2/2021 z provedené kontroly veřejnoprávních
Usnesení č. 2/16/2021
smluv se spolky.
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce.
Usnesení č. 8/16/2021
ZO Babice schvaluje aktualizaci Programu rozvoje
Usnesení č. 3/16/2021
obce Babice 2020 – 2024.
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2021.
Usnesení č. 9/16/2021
ZO Babice pověřuje kontrolní výbor opětovnou
Usnesení č. 4/16/2021
.kontrolou faktur za nákup potravin a skladových kaZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést ret ve školní kuchyni se zaměřením na nákup polotostavbu s XXXXXXXX, bytem XXXXXX pro stavbu „Vo- varů a umělých dochucovadel za období 09–10/2021,
dovodní přípojka pro rodinný dům v Babicích XXXX“. skladby jídelníčku a četnosti nabídky dvou jídel. Termín provedení kontroly do 30. 11. 2021.
Usnesení č. 5/16/2021
ZO Babice schvaluje Smlouvu o právu provést
Usnesení č. 10/16/2021
stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro stavbu
ZO Babice bere na vědomí informace v bodech
„Babice, revitalizace veřejného prostranství Cerony“.
9 a 10.

Investiční akce
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Zvýšení kapacity MŠ a zkvalitnění
podmínek pro předškolní vzdělávání“
je název projektu, jehož realizací byla
vybudovaná jedna nová třída s kompletním zázemím pro děti i personál
– šatna, ložnice, sociální zázemí, výdejna jídla. Stávající kapacita tak byla
Podzim/2021
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navýšena o 16 míst na celkových 77. Stavba byla
zahájena v červnu 2020, ukončena v únoru 2021
a provedla ji firma VHS Břeclav. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 8 735 347,16Kč, z toho dotace
schválená Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši
3 799 097,50Kč, z vlastních zdrojů 4 936 249,66Kč,
vnitřní vybavení cca 800 000Kč. V květnu proběhla
kolaudace a 27. srpna Den otevřených dveří, kdy
byla přístavba slavnostně uvedena do provozu. Od
1. září tak slouží našim nejmladším dětem.
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PARKOVIŠTĚ U MŠ – současně s přístavbou
Mateřské školy došlo také k rozšíření parkovacích
ploch. Stejně jako přístavbu i tuto stavbu provedla firma VHS Břeclav. Stavba se uskutečnila v srpnu
a vyšla obec na 1 009 083,69Kč.
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REKONSTRUKCE INTERIÉRU PROVOZNÍCH
PROSTOR – KULTURNÍ DŮM – Od února do června 2021 probíhala rekonstrukce prostor bývalé kavárny (pekla) a přilehlých dvou pater v kulturním
domě. Stavbu provedla firma PaPP Uherské Hradiště. Obec zaplatila za rekonstrukci těchto prostor 2 792 691Kč. Koncem září byly firmou Bukotec Strážnice dodány nové stoly a židle v hodnotě
266 035,44Kč. Prostory jsou již vybaveny i spotřebiči za 62 600Kč, v současné době je objednáno
nádobí a dovybavuje se interiér. Prostory budou
veřejnosti k dispozici od 1. listopadu 2021.
Současně se připravuje i úprava přilehlého venkovního prostoru tak, aby zde vzniklo místo k posezení.

SMUTEČNÍ SÍŇ - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA
STROPU – v časti budovy směrem k parkovišti proběhla výměna oken. Práce provedla firma Decro
Bzenec a vyšly na 114 279Kč.
V samotné obřadní síni pak došlo k opravě stropu z důvodu výskytu plísně. Jednalo se o zazdění
oken nahoře u šikmého stropu a umístění nového
sádrokartonového podhledu včetně izolace na šikmé části stropu. Tyto práce provedla firma P. Škrabal Babice a vyšly na 150 554Kč.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE KE HŘBITOVU
– firma EG.D připravuje výměnu a pokládku elektrického vedení do země v ulici ke hřbitovu, a to
od hlavní silnice I/55 směrem ke hřbitovu po Němcovo. Obec současně s tím provede rekonstrukci
veřejného osvětlení. Práce tak vyjdou levněji. Projektová dokumentace je hotová. Realizace se předpokládá v příštím roce.
NÁKUPNÍ STŘEDISKO – VÝMĚNA DVEŘÍ – připravuje se výměna vstupních dveří budovy a také
vstupu do prodejny potravin. Dojde k zazdění venkovních vitrín, které jsou nevyužívané a ke zmenšení proskleného prostoru. Výměna by se snad mohla
stihnout ještě do konce tohoto roku.
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4. 9. 2021
Vítání občánků
Vítání nových občánků Babic
proběhlo v sobotu 4. září. V obřadní síni obecního úřadu byli
slavnostně uvítáni do života Eliáš
Dohnal, Karolína Ciranová a Oliver
Krňávek.

21. 9. 2021 Setkání jubilantů
Letošní setkání jubilantů, kteří v tomto roce oslaví
80, 85 nebo 90 let, se uskutečnilo v úterý 21. září v obřadní síni obecního úřadu. Paní starostka ve svém projevu poděkovala všem zúčastněným za jejich celoživotní práci, a do dalších let jim popřála hodně zdraví
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a spokojenosti. Program setkání svým vystoupením
zpříjemnily členky DPS Kalinka a děti z MŠ Babice. Pro
všechny bylo připraveno pohoštění, u kterého se povídalo a vzpomínalo. Jako upomínku na setkání dostali jubilanti pamětní list a také několik dárků.
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Nejstarší občanka Babic
Ve středu 22. září navštívila paní starostka Martina
Horňáková s blahopřáním
a dárky nejstarší občanku
Babic. Tou je paní Jarmila Tománková, která se letos dožívá 95 let.
K tomuto krásnému jubileu jí přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Aktuality z Pečovatelské služby a DPS v Babicích
Pečovatelská služba Babice získala z Programu
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021 podporu ve výši
100.600Kč.

7. září se uskutečnil Den otevřených dveří v Domě
s upravitelnými chráněnými byty a v Pečovatelské
službě Babice. Zahájila ho paní knihovnice Ing. Ivana Bičanová svou velmi zajímavou a do detailu připravenou besedou na téma 800 let historie Babic. Již
tradičně jsme v rámci tohoto Dne připravili posezení
v altánku na zahradě Domu, a protože počasí se na
poslední chvíli umoudřilo, opekli jsme také špekáčky. I když letošní setkání proběhlo spíše v užším kruhu, nebylo o nic míň příjemné.
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KNIHOVNA
Besedy s dětmi z MŠ
Ve středu 23. června přijaly pozvání do knihovny všechny třídy MŠ
a vystřídaly se v dětském koutku na
krátkých besedách. Uvítali je všichni skřítci a víly, kteří v knihovně bydlí, a tak se povídání točilo kolem
pohádek o nich a o čtení na dobrou
noc. Na závěr si děti poslechly jeden z příběhů o Maxipsu Fíkovi.
strana 10
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Besedy s dětmi z 1. stupně ZŠ
Těsně před koncem školního roku zavítali do
knihovny na besedy také žáci 1. stupně ZŠ. V pondělí 28. června to byli páťáci, pro které byla připravena „bojovka“ s hledáním knih ve fondu, s hledáním
indicií a tvorbou rozhovorů se slavnými osobnostmi, o kterých se letos učili. Také čtvrťáci měli v úterý
29. června podobnou „bojovku“, při které si mohli na vlastní kůži ověřit, zda se umí orientovat
v knihovně, a zároveň si vyzkoušet práci novináře
– reportéra. Pro třeťáky byla připravena beseda na
téma oblíbených dětských hrdinů – Mach a Šebestová a druháci měli na programu pohádky a příběhy o zvířatech.

Hledačka „Za babickým pokladem“
Celý srpen a září byly po obci a v jejím blízkém okolí rozmístěny panely babické hledačky s názvem „Za
babickým pokladem“. Každý, kdo měl zájem trochu
se projít, dozvědět se přitom něco zajímavého o Babicích a pobavit se, mohl projít 15 zastavení od Uhlisek přes nádraží, Sušicko, Cerony,
Lužu, Chaloupky a Domek u přívozu až na Mýtinku. Informace
na panelech měly za cíl seznámit
účastníky se zajímavostmi z historie obce a konkrétního místa, na
každém stanovišti jsem spolu se
členkami Klubu maminek připravila navíc hravý úkol pro menší
účastníky. Kdo si chtěl zasoutěžit,
vyzvedl si v knihovně hledačkový sešit a na všech stanovištích
postupně odpovídal na soutěžní
Podzim/2021

otázky. Pokud vyplněný sešit donesl do knihovny,
získal originální medaili a několik dárků, navíc postoupil do slosování o věcné ceny, které se uskuteční
v průběhu října. Výherce budeme informovat, navíc
pro všechny bude, doufejme, na podzim k vidění
onen stříbrný poklad, který je
uložen v depozitáři Slováckého
muzea v Uherském Hradišti. Tak
není divu, že se v knihovně registrovalo do hledačky více než
150 zájemců, i když skutečný
počet těch, kteří si zastavení
prošli, byl určitě vyšší. Pozitivní
ohlas akce mne příjemně překvapil a přiměl k rozhodnutí
uspořádat takovou hledačku
i příští léto. Tématem budou
pohádky.
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Recyklační tvoření
Týden knihoven si letos stanovil jako
hlavní téma Udržitelnost. S tím samozřejmě souvisí recyklace, a té jsme se věnovali v recyklačním tvoření z džínoviny
v úterý 5. října. Vyráběli jsme batohy, tašky, kapsičky na drobnosti či kabelky pro
děti. Džínovina je skvělý materiál, takže
ve tvoření budeme pokračovat i dál. Každý, kdo bude mít zájem o tvoření z džínoviny, může přijít v otevírací době do
knihovny, a s mou pomocí si může vyrobit něco pěkného i užitečného, a zároveň
odlehčit přírodě od odpadů.
strana 12
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Beseda se 6. třídou ZŠ
Recyklace a ekologie byly také ve
středu 6. října tématem besedy se 6. třídou. Povídali jsme si o tom, jak třídit odpady, jak a co recyklovat a vůbec, jak se
chovat zodpovědně k přírodě. Na závěr
čekal na děti malý dárek v podobě kapsičky z recyklované džínoviny a ukázka
šití kapsičky na šicím stroji. Besedy s dalšími třídami 2. stupně ZŠ na toto téma
připravuji.
Knihovnice Ivana Bičanová

Klub maminek
O letních prázdninách dovolenkoval také Klub
maminek. První setkání proběhlo 10. září Na Mýtince, kde jsme se společně s létem rozloučily a zahájily
naši podzimní sezónu výletů a besedování v knihovně. Na Mýtince jsme se poznaly s nováčky, maminka
Míša připravila pro děti stanoviště s úkoly, výtvarně
se tvořilo, Pája roztančila děti svými hitovkami na
kytaru a na oběd se opekly špekáčky. Typické dopoledne maminek, hlavně si ani na chvilku nesednout.
Za 14 dní jsme naplánovaly výlet kolem Bunče.
Ráno mlha a zima. To odradilo i poslední přihlášené
maminky. Vyrazily jsme tedy s Pájou samy. My totiž
za jiného počasí ani nevyrážíme. Přemýšlím, jestli
jsem někdy Páju viděla v kraťasech a nátělníku. Pája
je prostě do extrémních podmínek. Cílem byla Adamova rokle a studánka U růrky. Slunce se v kopečcích
ukázalo, ale cesta byla taková naše klasika… nekočárková, bahnitá, zarostlá. Navíc jsme plánované dva
atraktivní cíle ani netrefily. Zato Brázdilovu studánku
ano. Dle nevyšlapané cesty jsme tak trošku tušily, že
to nebude terno. Za poslední měsíce jsme se tam vydaly jen my a kančí rodinky rochnit. Ale je tam, už od
roku 1941, vyschlá. Dobrou náladu to ale nezkazilo,
jelikož s sebou Pája nesla dort. Stálo to za to.
Na sobotu 2. 10. jsme měli dopředu naplánovaný
výšlap. Přes Hradskou k Zuzančině studánce a zpět.
Tentokrát jsme přizvaly i tatínky. Počasí bylo skvělé.
Zodpovědnost za děti rozdělená mezi dva rodiče
nám dovolila vzít si i burčák a pleskačku. Každá rodina měla za úkol přinést bramboru a špekáček. Procházci navíc nesli trojnožku s kotlíkem a dřevo. Pod
skálou Budačinka se rozdělala polní kuchyně a začal
Podzim/2021

Klub Na Mýtince

Klub Na Mýtince
se tvořit gastro zážitek. Nevím, zda to bylo tou zásluhou, nebo ohněm… řeknu vám, lepší kotlíkový guláš jsem nejedla. Cesta zpět byla 2x rychlejší, protože
děti spaly.
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Pokud jsou v Babicích maminky, které chtějí
občas vyrazit i dál, než jen s odrážedlem na cyklostezku, nebo si chtějí jen tak poklábosit, přidejte
se k nám. Každý pátek mezi 10 a 12 hod. se vyskytujeme v knihovně. Nebo se přidejte do naší facebookové skupiny Klub maminek Babice, kde jsou
bližší informace ke konání akcí pro rodiny v obci
i v blízkém okolí. No a pokud nás raději chcete
sledovat jen z povzdálí, máme instagramový účet
matkycestounecestou, kde přidáváme fotky z akcí
Klubu a hlavně jsou zde námi otestované tipy na
výlety s dětmi.
Za Klub maminek Mája Úředníčková

Okolo Bunče

Klub na výšlapu

U Brázdilovy studánky

Vaření guláše

Ocenění babické knihovny a paní knihovnice
Dne 6. října byla ve Zlíně oceněna nejen babická
knihovna, ale i naše knihovnice. Knihovna od tohoto
dne nese titul KNIHOVNA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROKU
2021 a Ing. Ivana Bičanová se stala KNIHOVNÍKEM
ZLÍNSKÉHO KRAJE ROKU 2021.
Mnohokrát blahopřejeme a děkujeme paní Bičanové za práci, kterou dělá. A kdo sleduje dění v obci,
ví, že to není nejen knihovnická činnost, ale spousta
dalších věcí, jež obohacují kulturní a společenský život v Babicích.
Ivana Bičanová pracuje v knihovně od února
2016. Není to dlouhá doba, ale přesto už může hodnotit. Proto jsme jí položili několik otázek.
Co tě na Tvé práci těší nejvíce?
Jednak je to práce s knihami, které miluji, a také
je to práce s lidmi, která mne také baví a která je velstrana 14
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mi rozmanitá, protože i lidé jsou rozmanití. A rovněž
možnost zužitkovat mé koníčky, kterými jsou nejrůznější výtvarné aktivity, historie a etymologie (nauka
o vzniku slov a jmen).
Doba, kdy nám do životů vstoupil koronavirus,
je obtížná pro všechny. Jak se projevila v knihovně? Máš výrazný odliv čtenářů nebo naopak tím,
že jsme museli zůstávat doma, se lidi ke knihám
více vraceli?
Částečný odliv čtenářů jsem zaznamenala, ale spíše loni, kdy jsme měli i docela dlouho zavřeno, pak
zase otevřeno s omezeními, navíc se situace stále
měnila. Pro čtenáře nebylo jednoduché sledovat tyto
změny, navíc téměř nechodily děti, protože online výuka jim dávala dost zabrat a nebyl moc čas na cokoliv
jiného. Ale letos už se situace vrací do normálu.
A jak jsou na tom ti nejmenší? Pozoruješ, že
své první „čtenářské krůčky“ trénují na knihách
nebo spíše sahají pro procvičení prostřednictvím
počítače?
Co se týče nejmenších dětí, na besedách v MŠ
zjišťuji, že tu nejznámější českou klasiku určenou
pro ně docela znají právě z MŠ nebo ze čtení doma
s rodiči nebo prarodiči. A naše leporela jsou ideální
pro nejmenší děti na vlastní seznámení s knihou, to
počítač asi nikdy nenahradí.
Je něco, co Tě při knihovnické práci opravdu
„dostalo“ a na co vzpomínáš až s dojetím?
Vždy mne „dostane“, když mi nějaký malý čtenář
nakreslí obrázek nebo napíše vzkaz. Děti jsou v tom
úžasně bezprostřední a milé. Když jdu po vesnici
a nejmenší děti ze školky jdou na procházku nebo
s rodiči a volají na mne a pamatují si, že jsem knihovnice, tak mám radost, že si děti knihovnu a knihy
pamatují a budují si k nim pozitivní vztah, což je pro
jejich rozvoj klíčové. A snad nejdojemnější je, když
přijdou tihle „maloši“ nebo třeba prvňáčci či druháci
se třídou do knihovny a hned u dveří se jich na mne
několik zavěsí a obejmou mne. To mi pak opravdu
jdou slzy do očí.
V babické knihovně je přibližně 200 registrovaných čtenářů. Udělali jsme malou anketu a zeptali
se několika z nich na jejich vztah k naší knihovně.
A tady jsou odpovědi:
Pro mě je příjemné, že za tu dobu co do knihovny
chodím, zná paní knihovnice můj vkus a vždycky mně
dobře poradí při výběru knihy. Také oceňuji to, když ně-
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který titul není v babické knihovně, ochotně jej vyhledá
ve výměnném fondu a pokud jej mají, přiveze jej. Rovněž oceňuji aktivity, které paní Bičanová organizuje
pro děti. Jsou opravdu různorodé. Až si říkám: „Škoda,
že nejsem malá.“ Čtenářka, 56 let
Babickou knihovnu jsem vždycky vnímala jako stánek kultury. A mám radost z obou ocenění, které se jí
v říjnu dostalo. Chtěla bych také pochválit Kurzy paměti. Jsou vedeny profesionálně a líbí se mně, že v době,
kdy jsme nemohli přicházet osobně, nám posílala paní
knihovnice lekce procvičování paměti. Často je doručila osobně. Potěšila mě Babická hledačka, kterou jsem
prošla částečně s vnoučaty, částečně sama. Člověk šel
už mnohokrát místy, kudy nás hledačka vedla, ale myslím, že většina z nás neznala zajímavosti, na které nás
knihovnice vtipně upozornila. Děkuji. Čtenářka, 64 let
Vždycky jsem ráda četla a v důchodu mám na tuto
zálibu více času. Do knihovny chodím často a opravdu
hodně jsem ocenila, že v době, kdy jsem byla nemocná, mně paní knihovnice vždycky ochotně nachystala
knížky, o které jsem ji telefonicky požádala a dokonce
mně je několikrát přinesla. Děkuji ještě jednou za tuto
službu. Čtenářka, 71 let
Vždy když vstoupím do babické knihovny, dýchne
na mě velmi pohodová atmosféra. Je to tím místem, ale
také paní knihovnicí, která je pro toto prostředí jako dělaná. Klidná, usměvavá, s milým přístupem ať k dětem
nebo seniorům a ochotou kdykoliv a jakkoliv pomoci.
Kde jinde se v Babicích potká u společného koníčku tak
široké věkové spektrum?! A nemyslím tím jen četbu, ale
také třeba několikrát ročně pořádané tvořivé dílničky
nebo akce po obci. Jako třeba přes léto pořádaná Honba za babickým pokladem, kde se děti zabavily, já se
dozvěděla spoustu nových informací a o těch jsem si
vykládala se svým dědou. Jedna akce propojila 3 generace. Jsem ráda, že žiji v obci, kde máme knihovnu na
takové úrovni a DÍKY paní knihovnici. Čtenářka, 29 let
Proč ráda čtu? Asi proto, že mě to baví, ale také proto,
že si děj knihy můžu představovat jako film. Sama bych
se v dospělosti chtěla stát spisovatelkou či ilustrátorkou.
Proč chodím ráda právě do babické knihovny? Hlavně
proto, že jsou tam zábavné knížky a paní knihovnice
vždycky poradí. Jaké knížky si nejraději půjčuji? Rozhodně deníky. Například Deník malého poseroutky. Co je
nejzajímavějšího na knihovnických lekcích, kterých se
účastním se svými spolužáky? Hlavně to, že nám paní
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knihovnice doporučí knížky, ale je také fajn, když máme
rozchod a můžeme si s kamarády číst. Jak se mi líbí akce
pořádané knihovnou? Jsou skvělé. Nejlepší jsou dílničky,
ale ty teď mohly být naposled v roce 2019, takže doufám
a moc se těším, že letos už se opět budou moci uskutečnit. Babickou hledačku máme v plánu s rodiči absolvovat, ale zatím jsme to nestihli. Proč bych doporučila
chodit do knihovny svým kamarádům, ale třeba i dospělým? Protože čtení je zábavná, ale i zdravá činnost,
kterou určitě stojí za to vyzkoušet. A co bych popřála naší
paní knihovnici v souvislosti s jejím významným oceněním? Popřála bych jí hodně dalších úspěchů, rozhodně si
to zaslouží. – Čtenářka, 9 let
Do babické knihovny ráda chodím hlavně kvůli akcím, které se tam konají. Například Babická hledačka
se mi líbila moc. Také ráda čtu, protože se tak dozvím
spoustu zajímavostí. Třeba o koních a o psech. Nejčastěji si půjčuji Horseland a Harryho Pottera. U čtení se
uvolním a vypustím z hlavy všechny zlé myšlenky. Čtenářka, 9 let

Do babické knihovny chodím ráda, protože tam vždy
najdu knížku, kterou hledám na odreagování, například
při cestování na závody. To mi pak cesta ubíhá rychleji.
Nejraději si půjčuji knihy o osobnostech z oblasti sportu
(třeba o Věře Čáslavské či o Emilu Zátopkovi).
Babická knihovna je pěkně přehledná, je rozdělená na části pro děti, kde je i dětský koutek, pro mládež
a pro dospělé. Je tam i internet a kopírka.
Paní knihovnici bych chtěla poděkovat za to, že vždy
ochotně poradí, doporučí knížku, a když si chceme vypůjčit nějaký titul, který se v místní knihovně nenachází, ochotně nám jej objedná a zajistí odjinud. Skvělé
jsou také její akce: Levandulové odpoledne, Prázdninové hraní, Noc s Andersenem, Lampionový průvod,
Vánoční dílničky. Čtenářka, 13 let

Do babické knihovny chodím ráda, protože hodně
čtu. Nejraději si půjčuji knížky s tematikou fantasy. Akce
pořádané knihovnou se mi hodně líbí. Už jako malá
jsem je milovala. Třeba ta poslední – Babická hledačka
byla fajn, pěkně jsem se při ní prošla.
Moc ráda čtu, ale někdy se stane, že nemám náladu.
Paní knihovnici bych poděkovala za to, že je skvělá.
Už jsem přečetla asi 20 knížek a 16 z nich bylo z babic- Vždy, když jsem byla v knihovně a něco jsem potřeboké knihovny. Mám ráda především knížky o zvířatech vala, mi poradila a pomohla. Čtenářka, 12 let
a různé deníky. Řekla bych, že naše knihovna je skvělá
jak pro děti, tak také pro dospělé. Je tam na výběr spousDo babické knihovny chodím ráda, protože strašně
ta knížek různého druhu, protože každého baví něco ráda vidím paní knihovnici, její vždy dobrou náladu a jak
jiného. Já mám třeba ráda, když je knížka psána tak, mě pokaždé pěkně provede novými knihami. Akce, které
že hlavní postava je zároveň vypravěčem. Nebo když je knihovna pořádá, jsou dostupné pro každého a všechny
celá knížka o něčem kouzelném. Prostě ráda čtu! A také jsou něčím zajímavé. Já osobně čtu především dobromám ráda různé akce, které knihovna pořádá. Babická družnou literaturu, a když chodím se svými spolužáky
hledačka, hledání kamínků a další. Babickou knihovnu na knihovnické lekce, mám nejraději besedy se spisovabych zkrátka doporučila všem. Čtenářka, 9 let
teli, ale také ty, které vede sama paní knihovnice. Vždy
nám dodá chuť číst
a vzdělávat se. Každý
by měl naši knihovnu
navštívit. Paní knihovnici bych poděkovala za pozitivní
energii, kterou do své
práce dává a ochotu
ve všem nám pomoci, aby nás čtení bavilo. Čtenářka, 12 let
Děkujeme čtenářům za jejich vyjádření a přidáváme na závěr ještě
jedno.
Marie Dostálková
strana 16
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Komu čest, tomu čest
Babická knihovna je jistě nedílnou součástí kulturního života v obci. S naší školou spolupracuje každoročně na tzv. knihovnických lekcích, kdy jednotlivé třídy přicházejí v rámci výuky českého jazyka do
útulných prostor knihovny, aby se seznámily vždy
s něčím novým, co je jakkoliv spojeno s knihami, čtením a literaturou. Kolik invence a trpělivosti musí mít
paní knihovnice, aby připravila neposedným dětem
různých věkových kategorií zajímavý program, který
by je zaujal? Neposlouchají pouze strohý výklad, ale
vždy je čeká i nějaká zajímavá hra zaměřená na procvičení a upevnění znalostí, které právě získaly. Ale
to zdaleka není vše. Paní Bičanová neustále vymýšlí
a uskutečňuje zajímavé akce a projekty. Vzpomeňme
jen nedávnou „Babickou hledačku". Program pro děti
o jarních prázdninách. Besedy se spisovateli a ilustrátory. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Noc
s Andersenem. Lampionový průvod. To vše a mnohé

další. Výtvarná výzdoba knihovny. Ilustrované publikace, které paní knihovnice sama připravuje. Postavičky malované i vytvořené z různých materiálů. Maskot
knihovny. Fotografování. V dnešní době je také důležitá dobrá komunikace. Když zazvoní ve škole telefon
a ozve se povědomý hlas, když přijde mailová zpráva
se známou adresou knihovny, hned víme, že nás čeká
něco nového, zajímavého a určitě přínosného. Rádi
pak domlouváme konkrétnější obrysy připravovaných
akcí a následně také posloucháme pozitivní ohlasy od
vyučujících i samotných dětí. Za to vše chceme paní
Bičanové moc a moc poděkovat. Zároveň upřímně
gratulujeme k nádhernému ocenění, kterého se jí po
zásluze dostalo. Věříme a přejeme si, aby naše spolupráce pokračovala i v následujících letech a těšíme
se na další úžasné nápady, besedy, knihovnické lekce
i jiné akce pořádané „Knihovnicí Zlínského kraje".
Vedení ZŠ Babice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdninové opravy ve škole
Škola využila prázdninové měsíce k předem plánovaným opravám a rekonstrukcím. Nejdůležitější byly
rekonstrukce školní umývárny u tělocvičny a kompletní rekonstrukce ředitelny. I když naše škola již umývárnou se sprchami disponovala, rozhodli jsme se pro
rekonstrukci také u druhé umývárny ve vzdálenější
šatně, která byla dosud kvůli své zastaralosti využívána jen minimálně. Nyní tedy máme dvě šatny u tělocvičny a na každou z nich navazuje umývárna se třemi
sprchami i několika umývadly. Nejvíce bývají šatny
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i sprchy využívány v době návštěvy naší družební
školy z jihočeských Malšic, ale i při pronajímání školní
tělocvičny různým skupinám sportovců. Ředitelna již
také potřebovala zásadní úpravy. Její stěny byly nově
vymalovány, nevyhovující koberec a pod ním ležící
čtverce PVC byly odstraněny a nahrazeny kvalitním
zátěžovým kobercem. Zároveň byl pořízen moderní
kancelářský nábytek, který poskytuje dostatek úložných prostor pro veškerou školní dokumentaci.
Mgr. Jitka Škrabalová
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Nový školní rok
Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok. Kvůli přetrvávajícím proticovidovým opatřením jsme
všichni museli při vstupu do školy použít roušky či
respirátory. Ve společných prostorech jsme je museli mít na obličeji neustále, ale po vstupu do jednotlivých tříd jsme je mohli odložit. Tato pravidla ostatně
ve školách fungují doposud. Letošní novinkou slavnostního zahájení školního roku bylo také antigenní
testování, kterému jsme se museli podrobit. Výjimku
z tohoto plošného testování, které se zopakovalo ještě 6. a 9. září, měli pouze ti, kteří předložili potvrzení
o dokončeném očkování, prodělání covidu 19 v posledních 180 dnech či ti, kteří se nechali otestovat
v některém odběrovém místě a předložili o tom patřičný doklad. Jen prváčci si svůj první den užili bez

testování, ale hned následující ráno (2. září) ho také
absolvovali, a to za asistence svých rodičů. Všechny
testy byly negativní, a tudíž už nám nic nebránilo začít v letošním školním roce s výukou. Novinkou, na
kterou si postupně zvykáme, je přechod z klasických
žákovských knížek a třídních knih na ty elektronické.
Žáci i rodiče tak mají možnost všechny známky, pochvaly, ale i napomenutí či důležitá upozornění najít
po přihlášení do aplikace Škola online. Mohou se kdykoliv a odkudkoliv jen za pomoci mobilních telefonů,
tabletů, notebooků či počítačů seznámit s aktuálními školními výsledky, rozvrhem, chystanými akcemi
i jinými důležitými informacemi. Rodiče také mohou
přes tuto aplikaci omlouvat absenci svých dětí.
Mgr. Jitka Škrabalová

9. třída v informačním a poradenském centru
Po dlouhé době zákazu školních akcí navštívili žáci
9. třídy ve středu 29. září Informační a poradenské centrum na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti, kde se
formou besedy seznámili s možnostmi studia po ukončení základní školy, s jednotlivými typy středních škol,
a s uplatněním po jejich absolvování. Poznali jednotlivé
profese a jejich pracovní náplně. Vyzkoušeli si test zájmů a předpokladů, jehož výsledkem byl seznam nejvhodnějších povolání. Dostali možnost se na cokoliv
ptát nebo si domluvit individuální konzultaci i s rodiči.
Věříme, že tato návštěva pro ně byla dalším krůčkem
v důležitém rozhodování a současně jim přejeme, aby
byla nejen první, ale i poslední návštěvou pracovního
úřadu.
Mgr. Vlasta Jandásková
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Navázání nové spolupráce
Většina obyvatel Babic již zaznamenala, že babická farnost získala nového duchovního správce.
P. Stanislav Matyáš se ihned po nástupu do své funkce přijel osobně představit i do školy a zároveň nám
nabídl také několik možností spolupráce. Kromě
výuky náboženství, která se již rozeběhla, jsme byli
příjemně překvapeni návrhem na uspořádání besed
pro žáky některých ročníků. Jejich tematické zaměření si můžeme vybrat z poměrně široké nabídky.
Určitě bychom chtěli využít například do hodin ob-

čanské výchovy či dějepisu taková témata jako: Proč
slavíme Vánoce? Proč slavíme Velikonoce? Významné postavy českých dějin – sv. Ludmila, sv. Václav.
Všechna jsou součástí našeho školního vzdělávacího
programu. Každé obohacení výuky, navíc ve formě
promyšlených a pěkně zpracovaných prezentací
s doplněním o pracovní listy či hraní her, pro nás jistě
bude přínosem.
Děkujeme a těšíme se na dobrou spolupráci.
Mgr. Jitka Škrabalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme vám ohlédnutí za letními dny v naší mateřské škole.
V úterý 22. června si děti užily dopoledne s oblíbeným hercem Slováckého divadla Tomášem Šulajem
a jeho Kouzelnickým vystoupením.
Středa 23. června patřila návštěvě místní knihovny.
Této návštěvy se zúčastnily děti ze všech tříd. Naše
milá paní knihovnice Ivanka si opět pro děti připravila
pestrý a krásný program, děti si tak odnesly krásné zážitky a drobný upomínkový předmět.
I v letošním roce, jak je zvykem o prázdninách,
se konaly úpravy mateřské školy. Zpevnil se strop
v 2. podlaží. Z důvodu špatného stavu byly vyměněny
zárubně a dveře v 1.podlaží. Do šatny dětí se pořídily
vnitřní zvonky, které jsou propojeny do tříd, slouží ke
komunikaci mezi rodiči a učiteli.
Slavnostní otevření přístavby mateřské školy proběhlo v pátek 27. srpna. Tento slavnostní akt, kterému
byli přítomni starostové a ředitelé škol okolních obcí,
byl zahájen proslovem paní starostky. Po slavnostním
přestřižení pásky se konala prohlídka přístavby. Pro-

Výměna dveří a zárubní
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hlídka byla umožněna i veřejnosti, k nahlédnutí byla
i stávající budova. U zrodu této výstavby stála bývalá
paní ředitelka MŠ Marie Maňásková, bývalý starosta
obce pan Miloslav Maňásek a zastupitelstvo obce.
Ve středu 1. září jsme zahájili školní rok 2021/2022.
V letošním školním roce byla mateřská škola rozšířena
o 1 třídu, která je zřízena pro děti věkově nejmladší skupiny. Jedná se o třídu Myšičky, která se nachází v nové
přístavbě mateřské školy. V tento den se také děti podílely na Slavnostním zahájení školního roku na obecním
úřadu a přivítaly tak básničkami letošní „prvňáčky“.
Divadlo Šikulka k nám zavítalo v pátek 3. září.
Maňáskové představení s názvem „Zvířátka a hygiena“ se dětem velmi líbilo.
V sobotu 4. září přivítaly děti nové „občánky“ obce.
Pod vedením paní učitelky Martiny Palánkové vystoupily s krátkým programem písní a básní.
Úterní odpoledne dne 21. září prožily děti ve společnosti jubilantů obce, svým vystoupením jim zpříjemnily den a připojily se k řadě gratulantů.
Všem přejeme krásné a pohodové podzimní dny
Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ

Výměna dveří a zárubní
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Beseda v knihovně

Kouzelník Tomáš Šulaj

Nový školní rok

Otevření nové přístavby MŠ

Nový školní rok

Vnitřní zvonky

Otevření nové přístavby MŠ

Otevření nové přístavby MŠ

Přivítání prvňáčků

Setkání jubilantů

Vítání občánků
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SPOLKY
Klub důchodců
24. 6. 2021 Setkání klubu
Na Mýtince
Naše první letošní setkání se uskutečnilo poslední
červnový čtvrtek v areálu Muzea Na Mýtince. Počasí
nám přálo a odpoledne u kávy a výborných opékaných klobásek se vydařilo. Na pozvání klubu přišla
i paní starostka, která také vyhlásila vyhodnocení křížovkářské ligy a předala ceny vítězům.
Setkání klubu v září se bohužel nemohlo uskutečnit, alo to říjnové už se konalo. Uskutečnilo se v přísálí kulturního domu, tentokrát výjimečně v úterý

5. 10. 2021. Na programu byla beseda s oblíbenou historičkou PhDr.
Blankou Rašticovou, jejíž poutavá
vyprávění o historii mají rády všechny generace. Ani
tentokrát to nebylo jinak. Paní Rašticová si připravila
povídání o vzniku Uherského Hradiště, které zpestřila
mnoha detaily ze života lidí ve středověku. Je výbornou vypravěčkou a na zájmu posluchačů to bylo znát.
Listopadové setkání by mělo mít na programu besedu s cestovatelkou Hankou Kolaříkovou, tentokrát
na téma jejích cest do Indie.

Červen

Červen

Říjen

Říjen
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SRPŠ při ZŠ Babice
Nový školní rok začal a sdružení SRPŠ zahájilo
svou činnost. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo 1. 9. 2021 a jako každým rokem obdržel každý
prvňáček od našeho sdružení malý dárek. Věříme,
že svačinový box s oplatkami udělal dětem radost
a zpříjemnil jim jejich první den ve škole.
V sobotu 4. 9. 2021 jsme dostali příležitost zorganizovat akci s názvem Rozloučení s prázdninami.
Oslovila nás paní starostka, zdali bychom mohli udělat na závěr prázdnin nějakou akci pro děti. Vzhledem tomu, že děti už podruhé přišly o svůj Dětský
den, přišlo nám to jako dobrý nápad, jak jim to vynahradit. Na zorganizování akce nám Obec Babice
poskytla dotaci a prostory v areálu U Střešně. Na
přípravu nebylo moc času, ale i tak se nám podařilo
zajistit pěkný zábavný program, o který se postaral
dětský bavič, herec a mim Vladimír Kulíšek. Pro děti
bylo připraveno malování na obličej, třpytivé tetování, létající balónky, jízda na koni a nechybělo ani
občerstvení. Jako bonus nám vyšlo krásné slunečné
počasí a děti se svými rodiči si tak mohli užít pěkné
sobotní odpoledne.
Další akci, kterou naše sdružení plánuje je Společenský ples s polonézou. Ples by se měl uskutečnit
v termínu 5. února 2022.
Na začátku školního roku bychom chtěli popřát
všem učitelům i žákům pevné zdraví, pěkné známky,
hodně štěstí a radosti při získávání znalostí.
Za SRPŠ Miriam Koudelníčková

Prvňáčci

Prvňáčci

Rozloučení s prázdninami

Rozloučení s prázdninami

Rozloučení s prázdninami
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Zahrádkáři
Pěkné letní dny přešly do barevných podzimních
a příroda se začíná chystat na odpočinek. Sklízíme poslední úrodu ze zahrádek a polí - něčeho se urodilo
hodně, nad něčím jsme naopak „naříkali“. Například
převážná část hrušní byla napadena nemocí rez hrušková, také plody ořešáků černaly a jejich úroda byla
špatná. Letošní zvláštností bylo i to, že švestkám začaly opadávat velmi brzy listy a na stromech zůstaly
jen plody.
Své zkušenosti a rady si předávali návštěvníci podzimní výstavy, která se konala na Krájance v neděli
3. října. Jejím hlavním tématem bylo zpracovávání
ovoce a zeleniny. Nejrůznějších výpěstků bylo vystaveno dostatek a také jsme měli možnost zhlédnout
různá struhadla, mačkadla, hrnce na kvašenou zeleninu i na uchovávání povidel, hrnce zavařovací, sušičky
apod., a to jak typy staré, tak i nejmodernější. Jsme
rádi, že i letos byla výstava obohacena o působivá výtvarná díla dětí z mateřské i základní školy. Děkujeme
dětem i jejich učitelkám za ochotu a spolupráci. Poděkování patří rovněž všem, kteří čímkoliv přispěli na
výstavu, a i návštěvníkům, bez nichž by nemělo smysl
takovou akci pořádat. Aranžmá výstavy je opět dílem
naší členky Gábiny Machučové.

Podzim/2021

Co na své zpracování ještě čeká, jsou švestky připravené na pálení. Kvasy k pálení v naší pálenici se
začaly zapisovat koncem září. Jsme rádi, že se nám
podařilo zajistit obsluhu pálenice – letos to budou pánové Miloslav Maňásek, Josef Bednář a Karel Holub.
Pokud se týká investic, máme naplánovánu rekonstrukci střechy na budově pálenice, na které se už
pracuje. Bez finanční pomoci obce bychom ji obtížně
zvládali, proto obci děkujeme za podporu.
Doufáme a těšíme se, že se nám letos podaří uskutečnit adventní výstavu. Její termín máme naplánován na 28. listopad a už teď vás všechny srdečně zveme.
Přejeme všem pěkný podzim a bohatou úrodu.
Babičtí zahrádkáři

Babický zpravodaj
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FS Kalina
S FS Kalina se Vám letos ozýváme ve zpravodaji poprvé a to z toho důvodu, že první polovinu roku jsme
skrz karantény a vládní nařízení strávili cvičením před
obrazovkou počítače.
V červnu jsme se konečně mohli sejít na společné
zkoušce, na které jsme se po tak dlouhé pauze hodně
zadýchali.
Jako první stmelovací akci po dlouhé době jsme si
užili klasické sjíždění řeky Vltavy, kde jsme jako každý
rok po večerech bavili návštěvníky kempů svým zpěvem u kytary.

Po odpočinkovém víkendu jsme však
museli o to víc zabrat na víkendovém soustředění
v Hluku. Celkem jsme odtancovali 15 hodin, což bylo
kvůli blížícím se vystoupením opravdu potřeba. Jelikož se na soustředění vždy sejdeme v plném počtu,
vzali jsme s sebou tentokrát i kroje a nafotili souborové fotky, které využijeme na plakáty, webové stránky
a propagaci.
Naši snahu jsme tento rok poprvé předvedli v sobotu 7. srpna 2021 na akci Mýtinkafest, kterou každoročně pořádáme v Muzeu Na Mýtince. Letos s námi
vystoupili DPS Kalinka, kterou doprovázela CM Tramín, stejně jako nás tanečníky. Svou návštěvou nás
poctil i Mužský sbor pod záštitou Folklorního studia
Buchlovice.
Užili jsme si tance od Dolněmčí až po Hluk a také
jsme oprášili číslo „O víně”, které jste u Kaliny mohli
vidět před více než 10. lety. To mělo velký úspěch, jelikož v průběhu roztleskalo celou Mýtinku. DPS Kalinka a Mužský sbor měli také velký úspěch. Nechybělo
ani vzájemné popichování mezi chlapama a holkama přímo na jevišti. Akce byla velmi vydařená. Užít
si folklórní večer s besedou u cimbálu přišlo více než
150 diváků, za což moc děkujeme.

Slavnosti vína

Mýtinkafest
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Dokonce se nám v rámci dobročinného bufetu
podařilo vybrat 3 000 Kč pro Kočičí depozitum Flíček
v Nedakonicích.
Po Mýtince jsme si udrželi tempo a trénovali na
nadcházející vystoupení, kterým byla účast na Slavnostech vína v Uherském Hradišti 11. září 2021. Po
průvodu jsme vystupovali Pod starou radnicí, kde nás
opět doprovázela CM Tramín.
Naposledy jsme si zatancovali 18. září 2021 na
náměstí v Bzenci při vinobraní, kterému předcházel

i průvod městem. Doprovodila nás CM Tramín a jsme
moc rádi, že zazpívaly i holky z DPS Kalinka.
Vystupování letos nebylo mnoho, tak snad to
v Bzenci nebylo poslední.
Aktuální akcí byl nábor nových tanečníků a tanečnic, který se konal v pátek 1. října 2021 od 19hod.
v tělocvičně ZŠ Babice. Pokud by mezi vámi čtenáři
byl někdo, kdo nábor nestihl, tak neváhejte a přijďte
i mimo něj. My budeme moc rádi za nové posily a vy
rozhodně nebudete litovat.
Za FS Kalina Veronika Grebeníčková

Slavnosti vína

FC Babice
Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj byl fotbalu čas. Ovšem nikoliv v kalendářním roce 2021. Brány do fotbalového světa se uzavřely na podzim roku
2020, a opětovně otevřely až se začátkem léta roku
letošního. Během této dlouhé doby museli fotbalisté
i jejich fanoušci na svůj oblíbený míč zapomenout.
Všem zůstal k dispozici pouze fotbal v televizi, a to
není ono. Nejvíce palčivá byla celá doba jistě pro naše
nejmenší fotbalisty, kteří po téměř roce bez míče zákonitě znovu znejistěli – především v souhře se svými spoluhráči. Před návratem na trávníky jsme proto
měli velké obavy z toho, jak se nám po covidovém období podaří obnovit všechny mládežnické týmy, které v okresních soutěžích jako jedna z mála okresních
obcí držíme. Naštěstí realita ukázala, jak moc fotbal,
resp. sport obecně, dětem chyběl. Přes menší problémy se složením týmu žáků se nám opět povedlo do
Podzim/2021

soutěže přihlásit jak přípravku, tak žáky s dorostem.
V posledních dnech se navíc, k naší radosti, rozrůstá
počet těch nejmenších členů našeho oddílu. Babický
fotbal tak zdá se přečká kdejakou krizi.
A jak vypadá po covidové době náš A-tým? Zestárli
jsme, přibrali jsme, zpomalili jsme. Jakpak by ne, po takové pauze beze sportu, kdy našim hlavním sportem
bylo zpracování dobrého jídla od našich maminek,
manželek, přítelkyň. Nyní se však znovu dostáváme
do procesu. Tým se drží v polovině tabulky okresního
přeboru, na čemž se bohužel negativně projevilo také
několik zranění našich klíčových hráčů. Zranění nás
bohužel svazují dlouhodobě. Zřejmě špatný vzduch
nebo málo minerálně bohatá babická voda. My Vám
však slibujeme, že v zimě mákneme, a vrátíme se znovu do formy. Těšíme se na Vaši podporu.
Za FC Babice Martin Harásek

Babický zpravodaj
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KULTURA A SPORT
PŘÍVESNICKÉ TÁBORY
Babické prázdniny by nebyly
prázdninami bez přívesnických
táborů. Letošní mírnou komplikací byla protiepidemická opatření,
přesto jsme všechno zvládali s pozitivní náladou a negativními testy.
Uskutečnilo se celkem pět táborů
– tradiční tábor s letošním podtitulem „To je peklo!“, nový výtvarný
tábor, hudebně-dramatický tábor
„V záři reflektorů“, tábor pro děti
z MŠ „Hry nás baví“ a oblíbený přírodovědný tábor.

19. – 23. 7. 2021
„To je peklo“
Letošní táborová sezóna začala
19. července přímo pekelně – první
tábor se totiž nesl pod heslem „To
je peklo!“. Hned na začátku jsme se
rozdělili do obvyklých třech týmů.
Tábor jsme zahájili seznamovacími
hrami, protože letos jsme přivítali
více nových dětí, než v minulých
letech. Nevynechali jsme ani tradici prvního dne – výrobu táborových triček. Letos bylo úkolem vytvořit si na tričku podobiznu čerta
technikou zažehlování voskovek.

To je peklo
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Odpoledne jsme trénovali kondici při různých sportovních hrách,
abychom byli co nejlépe připravení na zápolení s čerty.
V úterý nás čekal první výlet.
Zamířili jsme do lesů u Osvětiman
hledat pověstnou Čertovu skálu.
Výstup do kopce byl náročný, ale
zvládli jej i ti nejmladší táborníci.
U skály čerta Zikmunda jsme dokonce našli místo, kudy pekelníci

vylézali na zemský povrch. Pak
jsme se posilnili a už nás čekala
čertovská hra. Své znalosti o pekle
jsme otestovali v křížovce a cestou
zpátky na autobus jsme v lese sbírali přírodní materiál, ze kterého
měl každý tým vytvořit co nejvěrnější podobiznu pekelníka.
Středa byla ve znamení pekelné
univerzity Na Mýtince. Naše tvůrčí
schopnosti jsme trénovali při ho-

To je peklo

To je peklo
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dině pekelné literatury. V pekelné
kuchyni jsme se naučili pracovat
s čertovsky rychlým kynutým těstem a upekli a vyzdobili jsme si
krásné čerty, které jsme pak snědli při odpolední svačině. Celý den
jsme prokládali různými sportovními hrami, aby byla naše kondice
co nejpekelnější.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na druhý výlet, tentokrát pozdravit vodní želvu, která dříve žila u nás ve
slepém rameni Moravy. Protože
se dozvěděla, že v Olomouci se
chystá stavba želví fontány, zatoužila se stát její částí. A tak aby
se k fontáně dostala včas, upsala
se čertu. Jenže stejně to včas nestihla a zbronzovatěla těsně vedle
fontány. Sice si s námi vzhledem
ke svému stavu moc nepopovídala, ale alespoň se s ní každý táborník na památku vyfotil. V poledne jsme si prohlédli pohyblivý
olomoucký orloj, o kterém jsme
si četli čertovskou pověst při středečním poledním klidu. V parku
jsme se vyřádili na dětském hřišti
i při oblíbené hře na ostřelovače.
Večer odvážnější táborníci zamířili
Na Mýtinku jako obvykle stanovat. Zvládli jsme také stezku odvahy, na konci které nás čekal strašlivý do ruda rozzářený čert.
Ráno po probuzení jsme na různých místech zahrady našli útržky
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ze staré kroniky Babic, ze kterých
jsme rozluštili, že kdysi dávno čert
odnesl do pekla jednoho chamtivého statkáře i s jeho pokladem
a také tanečnici Aničku. Také jsme
se dozvěděli, že právě dnes máme
možnost poklad získat a Aničku vysvobodit. Podle kousků map jsme
zjistili, kde tanečnici Aničku viděli
naposled a odkud ji pravděpodobně čert odnesl. Tak jsme se vydali
na cestu do polí a kopců u Kudlovic. Vchod do pekla jsme skutečně
našli, sešli jsme po prudkých schodech dolů a po chvíli jsme dokonce potkali i spolupracovnici čerta
Bonifáce, který poklad schovával.
Protože jsme splnili všechny podmínky a zkoušky, které nám Bonifác připravil, hodná čertice nám
poklad vydala a dokonce slíbila, že
se přimluví i za propuštění Aničky.
A skutečně – po cestě domů jsme
u sochy sv. Josefka potkali i tanečnici Aničku. Po návratu Na Mýtinku
už zbývalo jen vyhodnocení soutěže ve sbírání čertovských kartiček, rozloučení a plánování
příštího ročníku. Putováním
peklem si užilo 25 dětí, vedoucí Pája, Nika, Peťa, Mirka
a asistentky Eliška a Simča.
PS: A „peklo“ to vůbec nebylo. Tak zase za rok.
Za všechny vedoucí
Miroslava Maňásková

26. – 30. 7. 2021
Výtvarný tábor
Výtvarný tábor byl novinkou,
která potěšila děti i vedoucí. Díky
častému střídání výtvarných technik se podařilo najít talent i v těch
největších pochybovačích.
Pondělí jsme odstartovali návštěvou ateliéru umělecké keramičky a výtvarnice Jany Hastíkové
v Babicích. Nechala nás prohlédnout si její galerii a zodpověděla všechny zvědavé otázky dětí.
Vyzkoušeli jsme si práci s hlínou
a pustili jsme se i do vlastních výrobků. Zbytek dne jsme strávili
v dílnách u základní školy. Soustředili jsme se spíše na výtvarné hry,
které nám umožnily se lépe poznat
- věnovali jsme se kresbě portrétů.
Úterý bylo ve znamení sádry
a batikování. Odlévání otisků, vrstvení sádrového obinadla na obličej, modelování ze samotvrdnoucí
hmoty, to vše obohacené o zábavné výtvarné hry.
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Ve středu jsme vyrazili do terénu. Inspirace na nás číhala na
každém rohu. Zakotvili jsme na
pláži na Uhliskách. Pracovali jsme
s přírodninami. Představili jsme si
konceptuální umění. Celý den se
naše téma drželo vodního světa.
Po návratu do dílen na nás čekala
technika suché jehly.
Ve čtvrtek tužku vystřídala jehla.
Děti si ušily své vlastní tašky, které
ozdobily batikou z úterý. Opravdovou výzvou bylo šití hadů. Někteří
hadi měřili určitě více jak 6 m. Ta
správná zábava nastala při jejich
vycpávání. Během dne si děti vyzkoušely i rytí do skla. Vlastní návrh
si vyryly na sklenice, které zazvonily u přípitku na páteční vernisáži.
Pátek byl ve znamení dodělávek a přípravy krátké výstavy všech
prací za celý týden. Dokončila se
i výroba fototransferu, kdy děti přenášely svou fotografii na plátno.
Výstupem celého výtvarného
snažení byla páteční „Blesková výstava“ (vernisáž). Počet návštěvníků byl stejně neuvěřitelný jako
počet prací, které se dají za 5 dní
stihnout. Kromě skromného občerstvení na děti čekala památeční medaile a drobné dárky na
další tvoření. Velké poděkování
patří znovu paní Janě Hastíkové,
která na vernisáž dovezla i hotové
keramické práce dětí. Moc si toho
vážíme. Doufáme, že děti tábor bavil aspoň z poloviny jako vedoucí
a příští rok se zase těšíme!
Makina a Pája

V záři reflektorů
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2. – 6. 8. 2021 V záři
reflektorů
Už potřetí měly děti možnost
stát se hvězdami na táboře „V záři
reflektorů“, který se zaměřuje na
zpěv, tanec a divadlo, a jehož součástí je páteční galashow pro rodiče a rodinné příslušníky, na které
děti předvedou, co se za týden naučily. Letos se jej zúčastnilo 20 dětí
připravených ukázat nejen taneční
kreace, hlasový rozsah a schopnost improvizace, ale také sportovní nadání.
Již tradičně děti během týdne soutěžily o hvězdičky pro svůj
tým. Mimo klasické žluté hvězdičky s hodnotou jeden bod vedoucí rozdaly spoustu prémiových
růžových hvězdiček s hodnotou
tři body, ale našly se i týmy, které
měly minusovou modrou hvězdičku s hodnotou minus jeden bod.

V pondělí jsme přivítali stálé
i nové táborníky a patřičně jsme
se seznámili mezi sebou a s programem týdne. Nově byly zvoleny
čtyři vedoucí, které si postupně vylosovaly další členy týmu. V rámci
prvního dne děti vyluštily zapeklitou šifru, která jim odhalila název
týmu dle českého interpreta. A tak
jsme celý týden potkávaly týmy
Sebastian, Slza, Marek Ztracený
a Voxel. Dále vytvořily své logo, naučily se táborovou hymnu, kterou
se pro letošní ročník stala písnička
„Popocatepetl twist“, a vybraly písničku svého interpreta, která zazní
v pátek na galashow. A to není
všechno, díky sportovním aktivitám nasbíraly mnoho hvězdiček.
Samozřejmě museli ukázat svou
mrštnost, chytrost a rychlost, když
probíhali opičí dráhou složenou
z kuželů, kruhů, lan, kostek a dalších nástrah.

V záři reflektorů
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V úterý jsme se po rozcvičce
naučili hrát na trubky, tzv. boomwhackers. Nejtěžší bylo chytnout
do rukou správný rytmus. Po řadě
různých cvičení jsme vybrali dvě
písničky, rozdělili se na poloviny
a začali s tréninkem na galashow.
Ještě jsme stihli malou svačinku
a přesunuli jsme se na kulturní
dům, kde nás čekala hodina tance
s Jirkou, který nás naučil rytmickou
cha-chu. A protože to všem velmi
šlo, rozhodli jsme se ji zařadit na
program páteční galashow. Odpoledne nás čekala snad největší
výzva dne, a to divadelní „Pohádka
z čertí školy“. Rozdělili jsme si role
a přečetli si ji.
Ve středu dopoledne jsme si
dali na chvíli pauzu od nacvičování
pěveckých, tanečních a divadelních čísel a otiskli jsme svou ruku
na znamení věčné slávy. Postupně jsme pilovali veškeré čísla na
páteční galashow a zasoutěžili si
o další hvězdičky do celkového
hodnocení.
Ve čtvrtek nám počasí překazilo velkou táborovou hru, ale
i s vydatným deštěm jsme si poradili a přesunuli se na náhradní
program na kulturní dům. Místo
honby za pokladem nás čekala olympiáda složená z různých
úkolů, ať už sportovních nebo logických. Odpoledne jsme se vrátili opět Na Mýtinku, kde jsme vy-

Tábor MŠ
Podzim/2021

ráběli kulisy na pohádku – karty,
ohně, vrata apod. Tím ale dnešní
den neskončil, pro děti jsme připravily večerní kino. Na večeři se
podávaly párky v rohlíku a nechyběl ani popcorn.
V pátek jsme se už od rána připravovali na galashow. Zkoušeli
jsme jednotlivá čísla, instalovali kulisy a chystali posezení pro rodiče.
Děti byly tak nadšené, že nic neponechaly náhodě, a rovnou rodičům
zarezervovaly místa. S přibývajícím
časem stoupala nervozita… Jakmile byli všichni hosté usazeni, moderátorská dvojice Ondra a Kuba
zahájila podvečerní show. Všem se
naše vystoupení líbilo a vysloužili
jsme si velký potlesk.
Po ukončení programu jsme
vyhlásily vítěze celého týdne, kterým se stal tým Sebastian, a předaly jsme dětem medaile, diplomy
a velkou odměnu.
A co dodat na závěr? Už se moc
těšíme na další ročník a věříme, že
si jej s námi opět užijete!
Kristýnka, Mariánka, Peťa

Děti prožily týden plný zábavy, plnily různé úkoly, soutěžily
jednotlivě, ve dvojicích, dokonce
i v družstvech, vytvořily si krásné
lapače snů. Také si užily den vyletováním, navštívily Minizoo ve
Starém Městě a prošly si nejen
Mamutí stezku ve Sportovním
areálu Rybníček Staré Město. Samozřejmě nechyběl zážitek z dopravního prostředku - autobusu.
Na závěr tohoto zážitky nabitého
tábora nesměla chybět odměna,
a to hledání pokladu a malování
na obličej.
Děti si týden velmi užily, odcházely plné nových zážitků a kamarádských vztahů.
Děkujeme všem rodičům za pohodovou spolupráci.
Romana a Dominika

2. – 6. 8. 2021
Hry nás baví
Další tábor byl určen převážně
pro předškolní děti a konal se v MŠ
Babice. Tohoto tábora se zúčastnily
nejen děti z Babic, ale i z „přespolních“ obcí.

Tábor MŠ
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9. – 13. 8. 2021
Přírodovědný tábor
Přírodovědný tábor tradičně
uzavírá cyklus letních táborů v Babicích. Celkem se zúčastnilo 23
dětí, z toho 12 chlapců a 11 děvčat, na které dohlíželi 3 vedoucí
(Martin Harásek, Pavla Jurčová
a Tomáš Jurča). Jako tradičně byly
náplní tábora tři výlety daleko za
hranice Babic a dva dny strávené
Na Mýtince. Všemi dny se prolínaly
soutěže s přírodovědnou tematikou v souboji o přírodovědce roku
2021 – tentokrát však poprvé ve
dvou kategoriích (starší, mladší).
Hned v pondělí nás čekal první výlet, a tak jsme se autobusem
a vlakem vydali do obce Velká
nad Veličkou na hranici CHKO Bílé
Karpaty. Naplánovaná trasa vedla
přes ovocné sady až pod hranice
lesa rozlehajícího se kolem nejvyššího vrcholu Háj. Ve stínu stromů
se naskytl pohled na malebnou
okolní krajinu. Hlavním úkolem
pro děti proto bylo kresbou zdokumentovat toto panorama, které
v danou chvíli měli jako na dlani.
Při zpáteční cestě mimo hlavní
turistickou trasu se nám podařilo
vyplašit v remízku mladou srnku,
která po vyběhnutí na volné
prostranství měla velké obtíže se prosmýknout kolem
početného davu. Těžko říct,
kdo se koho více bál.
Další den byl v plánu výlet do lázeňského města
Luhačovice. Opět se cestovalo vlakem. Lehké obavy
ze zpoždění vlaku jedoucího
z Prahy se naštěstí nenaplnily. První zastávka s ochutnávkou byla u pramene
Svatého Josefa. Další kroky
pochopitelně směřovaly ke
kolonádě a hlavnímu prameni, známému jako Vincentka. Povinná zastávka na
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teplý lázeňský oplatek byla samozřejmostí. Hlavní soutěžní náplní
dne bylo řešení rébusů s přírodovědnou tematikou.
Ve středu, v třetí, tedy kritický den, byl program Na Mýtince.
S dříve příchozími jsme dalekohledy pozorovali za ranního slunce
místní ptactvo. Dopoledne totiž
děti čekalo poznávání jejich hlasů, které jsme si natrénovali v úterý. Zpestřením dne byla návštěva
místního zmrzlinové stánku při
hlavní cestě, leč s přírodou příliš
nesouvisející.
Posledního výletu se děti dočkaly ve čtvrtek. Tentokrát jsme se
vydali opět trochu jiným směrem,
a to na jih, směrem do Hodonína.
Zde jsme navštívili místní ZOO, kterou před necelými dvěma měsíci
zasáhlo tornádo. Rychle obnovený
provoz nám však dal možnost tento plánovaný bod naší cesty nevynechat a místním podnikatelům
přispět. Pozůstatky po vichřici jsme
však při příchodu k ZOO měli možnost stále vnímat skrze polámané
stromy, opravující se střechy mnoha domů a všeobecný nepořádek.
Stěžejním bodem naší návštěvy
v ráji zvířat byl zřejmě tygr ussurijský, největší kočkovitá šelma světa

žijící v chladných oblastech Sibiře.
Po obědě jsme se na chvíli vydali
do místní doubravy. Zde nás čekaly dvě oblíbené soutěže. V první
z nich – „najdi a přines“, soutěží děti
spojeny za ruce v párech až trojicích, přičemž snaží v co nejkratší
době v přírodě nalézt 20 vybraných
objektů (např. mech, modrý květ,
ale i živého mravence či něco, co
do přírody nepatří). Druhá soutěž,
známá jako stavění domečků, žádá
velkého ducha kreativity, který
však u dětí přirozeně žije. Zatímco
předloni a loni bylo zadáním v týmech postavit domeček pro myš
a veverku, letos jsme se tematicky
zaměřili na chýši pro domorodce,
kterému by snad stále chyběla střecha nad hlavou po nedávné tragédii. Konečné výtvory byly mnohdy
úžasné.
Závěrečný den tradičně konaný Na Mýtince zpestřila soutěž ve
fotografování ve třech kategoriích – rostlina, krajina, resp. člověk
a příroda. Ti, kteří zrovna nefotografovali, měli spíše sportovní
program. Odpoledne čekal děti
tradiční závěrečný kvíz ze zážitků
celého týdne, vedoucí pak překvapení, které si pro nás v pátek
tradičně připravují. V minulých
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letech to byla uspořádaná svatba,
kýble se studenou vodou, atd. Letos byl Martinovi uspořádán pohřeb, snad proto, že některé děti
byly na táboře vzhledem ke svému věku naposledy, a tak se chtěly naposledy rozloučit. Vedoucí
nakonec od dětí dostali i věcné

dárky, tričko a láhve na vodu, které nás velmi potěšili. Opět se ukázalo pravidlo, že zatímco vedoucí
v pátek vlastně doslova umírají
únavou, děti by si daly ještě druhý
týden. Ale bohužel, čeho je moc,
toho je příliš. Tak nejdříve zase až
za rok!

PS: Přírodovědcem roku v kategorii starších se stala Olívie
Kukučková, v kategorii mladších
Ondřej Kraváček. Svou čokoládovou medaili za dílčí soutěže a závěrečný diplom však získal úplně
každý.
Martin Harásek

Nohejbalový turnaj
Dne 3. 7. 2021 se na tenisových kurtech v Babicích
uskutečnil již tradiční nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se 9 týmů, na jejichž kondici a odhodlání se
naštěstí neprojevil delší výpadek možnosti kolektivně si zasportovat na čerstvém vzduchu. Za slunečného počasí se odehrály zápasy na dva sety, tzv. každý
s každým, což znamená, že každý tým odehrál osm
utkání. Tento náročný program nejlépe zvládl domácí tým nazvaný DŘEVÁCI ve složení Pepa Lanšperk,
Tom Látal a Radim Vlachynský, díky kterým se putovní pohár konečně po letech vrací minimálně na rok domů, do Babic. Na
druhém místě se umístil babicko-halenkovský tým MLADÍ A KRÁSNÍ,
ve složení Dan Rozum, Honza Hradílek a Dominik Polášek, a na třetím
místě rodinný tým MOUNTFIELD
- Jirka Zbořil, Gabča Tichá a Pepa Tichý. Díky štědrým sponzorům nakonec všechny týmy obdržely věcné
ceny. Poděkování patří sponzorům:
METALŠROT Tlumačov, mmcité,
a. s. Bílovice, Pekárna U Jahodů, KOVOSTEEL Staré Město, a hlavně obci
Babice za finanční podporu při pořádání turnaje.
Jaroslav Vranka

Cyklovýlet v červenci
V sobotu 31. 7. 2021 pořádala sportovní komise
při OÚ Babice cyklovýlet.
Trasa vedla z Babic přes Staré Město, Míkovice,
Vlčnov, Dolní Němčí, Hluk, Ostrožskou Lhotu, Ostrožskou Novou Ves, Kostelany a Staré Město zpět do
Babic. Na závěr akce se konalo posezení s občerstvením Na Mýtince.
Jaroslav Vranka
Podzim/2021
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Burčákový tenisový turnaj
V sobotu 25. 9. se v Babicích za nádherného počasí uskutečnil jako každoročně burčákový tenisový turnaj čtyřher. I letos se ho zúčastnily dvě dvojice
hostů a kamarádů ze spřátelené obce Bzince pod
Javorinou. Celkem se letos představilo na kurtech
v Babicích 10 dvojic.
A jak to všechno dopadlo? Tady jsou výsledky:

1. místo: Michal a Petr Koukalovi (Babice)
2. místo: Mario Hurtík a Braňo Valo (Bzince)
3. místo: Igor Kodet a Petr Macháček (Babice)
4. místo: Mario a Peter Vyzváry (Bzince)
Cena útěchy: Radek Čaník a Mirek Sečen (Babice)
Lubomír Salvet

Cyklovýlet v září
V sobotu 25. 9. 2021 se uskutečnil poslední letošní cyklovýlet, pořádaný ve spolupráci se
sportovní komisí. Za slunečného
počasí se na babických kurtech
sešlo tentokrát trochu méně
účastníků, aby společně vyrazili
na vyjížďku směr
Spytihněv, Halenkovice, Vrbka, Velké Těšany,
Kvasice, Otrokovice, Spytihněv,
což bylo ve výsledku pěkných
skoro 60km, ne
úplně rovinatým
terénem. Po návratu do Babic
strana 32

se konalo posezení u táboráku Na Mýtince, kde se
u opékání špekáčků a za
doprovodu kytar babičtí
cyklisté rozloučili s letošní
sezónou.
Jaroslav Vranka
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Dědek babický
My, co nám deň začíná za kuropění už zme zaregistrovali, že slůnko si na rozdíl od nás trochu
přispí. Noc se protahuje, deň sa krátí. Ovšem nevšimli si toho všecí. Ináč by nebylo možné, aby tolik lidí jezdilo po dědině na kolech bez jediného
světélka. Vím, už sem tu o tom psál, ale tito lidé asi
nejsů čtenářama zpravodaje. Nikoho by nejspíš
nenapadlo sednůt do auta a jet bez rozsvícených

Podzim/2021

světel. Řidičák má dneska kde kdo. Tož jak je možné, že sů silnice plné neosvětlených kolařů? Lidi,
mějte rozum! Opravdu vás na tych cestách néni
vidět. A když už sů vám lhostejní druzí – mějte rádi
aspoň sebe. Blížíja se dušičky, tož určitě je lepší
rožnůt světlo na kole než potom na místě posledního odpočinku.
Dědek babický
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Z FARNOSTI
Den farnosti
V neděli 5. září proběhl Den farnosti
(v pořadí již šestý). Zahájen byl v kostele
svátečním požehnáním, po němž následoval koncert barokní hudby v působivém podání rodiny Kordíkovy. Program
pokračoval setkáním na farské zahradě,
kde bylo připraveno nejen pohoštění,
ale také hry pro děti. K poslechu zahráli opět Kordíkovi, tentokrát jako cimbálová muzika. Počasí toho dne bylo plné
slunce, a tak se příjemně sedělo a povídalo pod vzrostlými stromy. Přítomní se
také mohli připojit k pozdravům všem
kněžím zastupujícím v babické farnosstrana 34

Babický
ý zpravodaj
p
j

Podzim/2021

ti v době nemoci P. Tomáše Káni. Každému z nich
bylo zasláno písemné poděkování. Dne farnosti se
zúčastnil rovněž nový duchovní správce naší farnosti P. Stanislav Matyáš a pozvání přijali i P. Tomáš
Káňa a starostka obce Martina Horňáková.
Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací tohoto svátečního dne, a také všem, kteří přišli. Doufejme, že tradice setkávání bude pokračovat i nadále.

Třicet let knězem

Poděkování

Začátkem září jsme si připomněli třicet let od
vysvěcení na kněze babického rodáka P. Milana Ryšánka. Jeho primiční mše byla 15. září 1991.
V neděli 5. září tohoto roku odsloužil mši svatou v babickém kostele, po jejímž ukončení následovalo setkání s farníky na faře. Vzpomínal na
začátky své kněžské služby, kdy byl jeho prvním
místem Místek, i na ostatní, kterými prošel – Boršice a Konice. Od letošního července je novým
správcem farnosti Šumice. A protože byl mezi Babičáky, zajímal se také o novinky v obci a hlavně
její občany – jak se jim v současné době žije, co je
trápí, co těší.
Přejeme P. Milanu Ryšánkovi hodně sil do všeho,
co jej čeká, a těšíme se na další podobná setkávání.

Již v minulém čísle Babického zpravodaje se objevila informace o změně správce babické farnosti.
Kvůli náročné službě ve třech farnostech (Halenkovice, Spytihněv, Babice) a také zdravotním komplikacím bylo P. Tomáši Káňovi nabídnuto, aby alespoň
část svých povinností předal nově jmenovanému
P. Stanislavu Matyášovi. Ten převzal farnost Babice,
k níž přibyly ještě Huštěnovice. Tak se může P. Káňa
nadále věnovat už jen farnosti spytihněvské a halenkovické. Chtěli bychom mu upřímně poděkovat
za jeho tříletou obětavou službu u nás v Babicích,
ale i v Kudlovicích. Jsme rádi, že se s ním neloučíme
úplně, neboť blízkost jeho působiště nám je zárukou, že se můžeme setkávat i v budoucnu. Děkujeme a přejeme především hodně zdraví.

Nové kontaktní údaje
S nástupem nového duchovního správce naší farnosti se mění některé skutečnosti. P. Stanislav Matyáš
sídlí na faře v Huštěnovicích. V případě potřeby ho můžete kontaktovat na tel. čísle 732 529 457 či na
mailové adrese fababiceuuh@ado.cz.
Podzim/2021
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BABIČTÍ (50)
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.

„Člověk a pes musí mít vzájemnou důvěru i respekt jeden
k druhému,“ říká Veronika Grebeníčková
Jsem si jistá, že ví, o čem mluví, neboť se psy má
Veronika Grebeníčková velké zkušenosti. A to ne
s ledajakými. Pomáhala při výcviku vodících psů,
kdy se zapojila do projektu „péče o budoucího
vodícího psa.“ Při rozhovoru s Veronikou jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí, a to nejen o uvedeném projektu, který je docela ojedinělý. A proto
otázek padlo hodně.
Kde vznikl Tvůj nápad starat se o pejsky určené nevidomým?
Úplně prvním impulzem bylo náhodné setkání
s paní v rámci pracovního školení, kterou doprovázelo právě štěně vodícího psa. Bylo to před třemi roky. Do té doby jsem moc o tomto nevěděla,
i když občas mně vrtalo hlavou, kdo se stará o pejsky, které jsem v Brně potkávala v zelených vestičkách. Postupně jsem se dopátrala k tomu, že právě
zelená vesta je znakem psů určených pro nevidomé a vede-li jej člověk s normálním zrakem, je to
nejspíš jeho pečovatel nebo vychovatel. Postupně
jsem zjišťovala, zda bych mohla být i já tak zvanou
pečovatelkou. Protože jsem se právě přestěhovala
do bytu, ve kterém byly podmínky si psa vzít, kon- odchodit několik hodin výcviku, aby mohl udělat
taktovala jsem brněnskou Školu pro výcvik vodí- zkoušku. Každých čtrnáct dnů jsem i s pejskem
cích psů. Tam mně vysvětlili všechny podrobnosti. docházela na „setkání pečovatelů”, kde jsme ve
skupině zhruba deseti pečovatelů trénovali povely a cvičitelky nám dávaly zpětnou vazbu co zlepA získala jsi do péče štěně?
Starat se o pejska od úplných začátků jsem si šit, aby nás pejsek správně poslechl.
hodně přála. Jenže když člověk chodí denně do
Jaké plemeno je vhodné na „funkci“ vodícípráce, byl mně nabídnut druhý program: svěření
dospělého ročního psa ve výcviku. Funguje to tak, ho psa?
Kromě standardních plemen s průkazem půvože dospělý pes žije cca 8-10 měsíců v pečovatelské rodině, kdy v pracovní dny ráno jej pečovatel du jsou to i například kříženci labradorského a zlaodvede do psí školy. Přes den se psovi věnují cviči- tého retrievera, kříženci labradorského retrievera
telé, odpoledne si jej pečovatel ve škole vyzvedne a královského pudla (labradoodle) i kříženci zlatéa tráví s ním čas dle svého programu. Pejsek musí ho retrievera a královského pudla (goldendoodle).
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Ale také třeba německý ovčák se může stát psem a samozřejmě platí veterinární ošetření. Také dostávodícím. Hlavně musí být pes zdravý a musí jej vo- vají pečovatelé určitý peněžní obnos, který jde stejdění bavit.
ně na přilepšení pejskovi, jako různé hračky a pamlsky, které jsou při výcviku velkým pomocníkem.
Který pes byl svěřen Tobě?
Myslím, že po roce, kdy se staráš denně o pejByl to Goro, kříženec zlatého a labradorského
retrievera, pes se zvláštním osudem, o němž se ska, vznikne opravdu úzký citový vztah. To je
psalo i v novinách. Jako štěně jej dostali na starost potom těžké se s ním loučit, přestože víš, že jsi
odsouzení ve věznici v Jiřících. Pak se přestěhoval to dělala pro dobrou věc a dáváš naději někomu
ke mně. Zažila jsem s ním krásných deset měsíců, na kvalitnější život.
Bylo to nesmírně obtížné předávat Gorýska. (Ješkdy jsme si na sebe nejdříve pomalu zvykali, seznamovali se, abychom věděli, co od sebe může- tě po pěti měsících má při této vzpomínce Veronika
slzy v očích – pozn. redakce). Vím, že pomáhá jedme vzájemně očekávat.
né mladé dívce, která je i při svém handicapu velice
Co všechno musel Goro zvládat?
aktivní, a tak věřím, že je jim vzájemně dobře. Jako
Postupně se bylo třeba dopracovat k tomu, aby pečovatelé máme možnost se po šesti měsících od
mohl pejsek běhat při procházkách tak zvaně „na předání jít za svěřencem do rodiny, kde žije, podívat.
volno“, tedy bez vodítka. Proto nejdůležitějším Pevně věřím, že toto setkání vyjde, i když vůbec nepovelem je ten k přivolání, kdy musí poslechnout. dokážu odhadnout, jak budu já i Goro reagovat.
Také je třeba, aby si zvykal na více lidí. Goro je
Říkala jsi, že před předáním musí pejsek abopravdu Pan Pes, který se rychle učil a byl ve výcviku neuvěřitelně vnímavý a hlavně jeho povaha solvovat závěrečnou zkoušku. Měla jsi i ty možnost vyzkoušet si, co se Goro naučil?
je opravdu zlatá.
Ano a v nelehkém prostředí - brněnském náJak je nápomocna společnost Škola pro vý- kupním centru Vaňkovka v běžném denním režicvik vodících psů pečovatelům? Co jim v době mu, tedy kdy tam bylo hodně lidí. Gorova cvičitelka
mně dala klapky na oči, takže jsem se ocitla v úplné
výcviku poskytuje?
Pro každého psa je to pravidelný přísun krme- tmě a Goro měl za úkol provést mě prostorem, kdy
ní, základní vybavení jako pelíšek, misky na krmení jsme měli v cestě například eskalátor a vyvést mě
ven na autobusovou zastávku. Tehdy jsem si plně
uvědomila, že veškerou zodpovědnost jsem dala
jemu a celou půlhodinu jsem se cítila zcela bezpečně. Byla jsem na něj opravdu hrdá. Najednou to byl
zcela jiný pes, který mně dokázal „říct“, kde jsou pohyblivé schody, kde bude přechod pro pěší, kde je
zastávka, kde si mohu sednout na lavičku. Pes musí
umět asi padesát povelů, z nichž mezi nejtěžší patří
„Vyveď!“. Tento se používá tehdy, kdy se jde například po ulici a je tam nějaká překážka (výkop) a on
musí vyhodnotit, zda tudy nevidomý projde. Goro
všechno zvládl na jedničku. Ostatně i v závěrečném
dopisu, který píše před předáním jeho pečovatel,
jsem napsala nejen, co všechno má Goro rád, ale
i to, že je to pejsek s velkým srdcem a charakterem,
který by mu mohl závidět i leckterý člověk.
Co se stane s vodícími psy, kteří zestárnou či
onemocní a už nemohou sloužit svým pánům?
I na toto je při výcviku pamatováno. Pokud si je
nevidomí nechtějí nechat jako mazlíčka, jsou buď
nabízeni původním pečovatelům, nebo mohou
Podzim/2021
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být umístěni do speciálního penzionu ve Vojkovicích. Já jsem se už přihlásila, pokud by Gorýsek
v budoucnu nezvládal již funkci vodiče, ráda si jej
vezmu k sobě.
Teď máš štěně švýcarského ovčáka. Ale to
už je pejsek domácí, kterého vychováváš pro
sebe. Přesto jsi stále činná i v další „psí“ službě.
Ano, chodím (jak mně to čas dovolí) venčit psy
do psího útulku ve Zlíně-Vršavě. A i touto cestou
žádám všechny, kdo by k této pomoci měli chuť,
udělejte to. Psi i ošetřovatelé budou vděčni. A člověka to svým způsobem také obohatí.
Jaké jsou Tvé nejbližší plány týkající se psů?
Přihlásila jsem se do ročního kurzu canisterapie
v Olomouci, který začíná v září a už teď se na něj těším.
S Veronikou se mně moc dobře povídalo a stále
jsme nacházely nová a nová témata. Jako napříTak si říkám, že je dobré mít tady mladou dívku
klad to, že vede společně s Martinou Janečkovou (27 let) s tolika pěknými a užitečnými zájmy. Dětaneční soubor Kalina nebo že ráda fotí. A to doce- kujeme Veronice za rozhovor a přejeme hodně rala profesionálně, ať už jsou to svatby nebo rodin- dosti, nejen s pejsky.
né fotografie.
Marie Dostálková
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STALO SE
21. 8. 2021 Burza krojů
V sobotu 21. srpna uspořádala Baňa Babice již 12. ročník Burzy krojů. Výtěžek z dobrovolného vstupného je
pochodu p
předán Barunce Volfové z Huštěnovic.
j každoročně v rámci Svařákového p

2012

2013

21. 8. 2021 Večer na dvorku s rybáři
Večer na dvorku, tentokrát s rybáři, se uskutečnil v sobotu v areálu Muzea Na Mýtince. Rybáři nabízeli
v bufetu uzené i grilované makrely či sumce, k tanci a poslechu hrál Madusong.

2014

2015

27. 8. 2021 Slavnostní otevření přístavby MŠ
V pátek odpoledne proběhlo slavnostní otevření přístavby MŠ a současně také Den otevřených dveří
v MŠ. Paní starostka Martina Horňáková promluvila o celém procesu výstavby a poděkovala všem, kteří
se na
akci podíleli. Pak následovalo symbolické přestřižení
pásky a prohlídka nových prostor. Ta trvala do
2016
2017
podvečerních hodin a těšila se velkému zájmu návštěvníků, především rodičů a dětí.

2018
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STALO SE
2. 9. 2021 Přivítání prvňáčků
První den školy byli noví prvňáčci slavnostně přivítáni v obřadní síni obecního úřadu. Paní starostka
jim ve svém projevu popřála dobrý start v nové a důležité životní etapě. Popřát hodně štěstí a úspěchů
ve škole přišla také paní ředitelka MŠ, která přivedla několik dětí, aby se se svými kamarády rozloučily

hezkými básničkami. Na závěr se ředitel ZŠ, třídní
učitelka Pavlína Drábková i ředitelka MŠ podepsali
do pamětní knihy obce. Na děti čekal ještě dárek od
SRPŠ, a pak už se noví žáčci za doprovodu svých spolužáků z deváté třídy odebrali do školy, prohlédnout
si svou třídu.

11. 9. 2021 Slovácké slavnosti vána a otevřených památek
Naše obec se letos opět zúčastnila tradiční akce, která se koná pravidelně druhý víkend v září. Nejprve jsme
prošli ve slavnostním průvodu městem od zimního stadionu až na Masarykovo náměstí, po obědě pak vystoupili DPS Kalinka a FS Kalina v programu v rámci regionu Staroměstsko v atriu pod Starou radnicí.
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