Naši cestu za pokladem začneme v době před 12 000 lety. Krajina
kolem Babic v té době rozhodně nevypadala stejně jako dnes.
Řeka Morava se doširoka rozlévala celým údolím a vytvářela
. Tak se nazývají zákruty řeky, které vznikají říční erozí
břehů - vymíláním nebo naopak ukládáním nánosů (viz obrázek).
Ve 20. století byl tok řeky uměle narovnán, ale zbytky meandrů
můžeme vidět dodnes - jsou to jezera jako Uhliska nebo slepá
(mrtvá) ramena řeky Moravy po obou stranách jejího toku - Jezera,
Pahrbek a další.
Vnější břeh, zvaný
(voda teče prudce, vymílá
břeh a odnáší hlínu-eroze)
Vnitřní břeh, zvaný
(voda teče pomaleji, ukládá
písek a hlínu-sedimentace)

A žili zde v té době už lidé? Ano, svědectví osídlení z té doby byla
nalezena třeba v Kudlovicích nebo Sušicích. Sem k řece přicházeli
lovit zvěř. Jakou? Jeleny, soby, pratury a také - mamuty!!!
Jak víme, že právě tato zvířata
zde žila? Archeologové to zjistili
z kostí, které se našly právě zde,

při těžbách štěrkopísku
nebo právě při regulaci
(narovnání) toku řeky Moravy.

Co nalezli? Kosterní pozůstatky
mamutů jako kly, zuby - i tuto
mamutí stoličku (vpravo) nebo
paroží jelena obrovského či
soba, rohy pratura.

I toto mamutí žebro se zde našlo.
Vědci určili, že oba nálezy
pocházejí ze stejného období -

Z archeologických nálezů také víme,
že lidé tehdy bydleli v jeskyních nebo
si stavěli jednoduchá obydlí,
na jejichž stavbu používali třeba
právě velké mamutí kosti. Pokrývali
je kůžemi zvířat na ochranu proti
nepříznivému počasí.
Hrot oštěpu

Pazourek

Jejich primitivní nástroje a zbraně byly z kamene,
proto se tato doba nazývá
.
Co jsou to meandry?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Vyfoťte se jako neandrtálec
s mamutem!

BABICE

Zde stojíte

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Nedaleko odtud, severně od ústí Kudlovického potoka do
řeky Moravy, v místní trati „Les“ se našly nejstarší doklady
trvalého osídlení katastru Babic. Byla to kultura z mladší doby
kamenné (z doby před asi 8000 lety) , po níž nám zde zůstaly
nálezy pazourkových štípaných nástrojů, brousků a drtidel
zrna, kamenných sekyrek, misek, džbánků,
i jeden zcela ojedinělý a unikátní nález, malá
keramická miska s přepážkou, „solnička“.

končí eneolitem, dobou měděnou, asi před
4000 lety. Po ní přichází
, nazvaná podle slitiny
mědi a cínu Lidé se jej naučili slévat a vyrábět tak
kvalitnější nástroje a zbraně, jako třeba tyto krásné dýky.
Ty se sice bohužel nenašly zde, ale nedaleko
Prahy, v oblasti Kozích hřbetů. I v katastru
Babic ale máme nálezy nářadí a nástrojů, jako
například nůž nebo srp, bronzová jehlice, část
bronzového náramku a mnoho keramických
nádob či jejich zlomků.
Srp
Nůž

Nádoby pak byly
v muzeu sestaveny
ze střepů, některé se
našly i vcelku.
Vpravo je
, velká
leštěná mísa, která
obsahovala spálené lidské
kosti, šlo asi o žárový hrob.
Takže babický poklad v žádné z nich nebyl?
Zatím ne. Ale pokladem byly pro archeology i jiné nálezy,
které vypovídaly o životě a činnostech tehdejších lidí, jako
bylo předení nití a tkaní látek, lov, skladování a zpracování
potravin, zemědělství. Šlo o šídla, mísy, poháry, hrnce, zlomky
cedníků, apod. Osadníci tedy byli prostí zemědělci
a řemeslníci, kde by vzali nějaký cenný poklad?
Na ten si musíme ještě chvíli počkat…
Co je to bronz?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Přiřaďte správná jména
vodním ptákům!

BABICE
Zde stojíte

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Podél toku řeky Moravy vedla již v době bronzové
od pobřeží Baltského moře až ke Středozemnímu moři.
Proč se tak stezka nazývá? Podle
což je zkamenělá pryskyřice
Sankt
Peterburg
některých stromů, stará 25 - 40 mil. let.
Má zlatožlutou až hnědou barvu, je
skoro průhledný a najdeme v něm
Gdaňsk
občas zalitý i hmyz. Nacházel se na
Wroclaw
pobřeží Baltu a byl velmi ceněným
zboží, se kterým kupci putovali na jih,
Praha
do přístavů kolem Středozemního
Bratislava
Vídeň
moře, aby zpět naložili výměnou
Budapešť
koření, sůl, šperky a další výrobky
Benátky
řemeslníků z jihu a také východu .
Necháme kupce putovat
a přesuneme se do 9. století,
kdy na území Babic sídlili Slované.
Byla to doba Velké Moravy, o jejímž
významu víme z mnoha archeologických
nálezů. Nejznámější lokality v našem regionu
jsou v Uherském Hradišti v Sadech a především
ve Starém Městě, kde byl nad základy hřbitovního kostela z 9. stol. vybudován Památník Velké Moravy.

V památníku se mimo jiné nalézá dubový člun,
vytesaný z jednoho kusu kmene, tzv.
.
V roce 1929 byl vyzdvižen z řeky Moravy mezi
Spytihněví a Babicemi, poblíž bývalého spyti hněvského hradiska. Nález člunu je svědectvím
čilé lodní dopravy po řece již v 9. - 12. stol.

Nacházíme se v lokalitě bývalého babického
přívozu. Byl vybudován kolem r. 1870 a sloužil
k převozu osob do obcí a na louky za řekou.
Pokud byste vystoupili nahoru na násep k řece,
uvidíte v něm ještě zbytky schůdků, které vedly
k přívozu. Nejprve se loď na druhou stranu
přetahovala ručkováním po laně, pak byl přívoz
opatřen klikou a kolečkem. Zanikl v r. 1985,
kdy loď při rozvodněné řece uplavala a poto pila se. Zůstal jen domek převozníka, který je
v majetku obce a slouží jako rekreační objekt.
Co je to monoxyl?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Přetáhněte loďku ručkováním
po laně na druhou stranu!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Jsme na konci 12. století. Babice jsou zřejmě trhovou vsí,
kterou projíždějí cizí kupci a zastavují se tu.
Zdá se, že jeden z nich si v době
nebezpečí ukryl do země svůj majetek
zde, v centru obce s tím, že si jej
později vyzvedne. Ale už se nevrátil.
Jaký byl jeho osud? To se už nedozvíme.
Jeho majetek čekal, ukryt nehluboko v zemi, více než 700 let
na svého nálezce. Byl jím v r. 1938 pan Antonín Dohnal, který
kopal u plotu svého domku poblíž kostela a našel…

Tvořily jej tři
prsteny, tři kruhové
ozdoby a závěsek
plastiky beránka
(Agnus Dei).

Nároží, na kterém dnes stojí nákupní středisko, tvořil dříve
dům obuvníka Antonína Dohnala a Hostinec u Frýbortů.

Na opačné straně, na křižovatce ulic
Zběhy a Souhrady stojí pod starou
lípou nejstarší kříž v obci. Byl
postaven v r. 1762 a loučili s u něj
občané Babic se svými zemřelými,
když se ještě pochovávalo ve
Spytihněvi. Babický hřbitov byl
zřízen až v r. 1926. Při rekonstrukci
kříže v r. 2006 v něm byly nalezeny
mince z let 1759 a 1760 s portréty
Marie Terezie a Franz Josefa.
Jak se jmenoval nálezce pokladu?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Udělejte si do sešitu frotáž
ornamentu prstenu!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

o naší obci souvisí se založením
velehradského kláštera v r. 1205. Klášter potřeboval ke svému
provozu výnosy (desátky) z obcí, které by měl v držení. Kolem
r. 1210 získává trhovou ves Velehrad (dnešní Staré Město),
pak i další vsi v okolí.
V r.
získává
listinou olomouckého
biskupa Roberta také
Mařatice, Jarošov,
Huštěnovice,
a mnoho jiných.
Zde je detail textu:

Listina je psána
latinsky. Její originál je
uložen v Moravském
zemském archívu
v Brně.

Babice ale byly původně zeměpanskou obcí, vysazenou na
mírné vyvýšenině, tzv.
. Časté povodně klikaté Moravy
a lužní lesy ztěžovaly nepříteli přístup z východu, z uherské
strany. Navíc podmáčená místa zarůstala trním, které tak mělo
ochrannou funkci. I půdorys Babic si vynutil obranný účel,
stavbu domů do okrouhlice (o tom více na 12. zastavení).
Tato opatření byla nutná. Kraj plenili Tataři a Kumáni, a tak
Přemysl Otakar II. založil v r. 1257 královské město Uherské
Hradiště na obranu proti těmto i jiným nájezdníkům.
O obci se pak dočteme častokrát v různých úředních listinách,
uložených v archívech. A tak víme, že např. v r. 1516 žilo
v Babicích 30 rodin. Jako zástupce vrchnosti působil fojt, jemu
k ruce byli konšelé, volení zpravidla obcí. V jejich čele stál
(purkmistr) jako reprezentant obce.
Obce měly od 17. stol v rámci své
samosprávy právo mít svou pečeť. Ta naše
pochází z r. 1798, je na ní hrozen, vinařský
nůž a nápis 1798 DIEDINA BABICE.
Ze kterého roku je první
písemná zmínka o Babicích?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Provlečte provázky pečetí
po stranách svrchu dolů!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

V Babicích stával do nepaměti mlýn, ke kterému v r. 1669
přikoupil klášter 4 pusté selské lány a vytvořil z nich klášterní
dvůr. V r. 1786, dva roky po zrušení velehradského kláštera,
byl Ceronský dvůr rozparcelován mezi 24 kolonistů a vznikla
tak osada Ceronín, později
, pojmenovaná po Janu
Petru Cerronim, sekretáři komise pro správu zabraných
církevních statků, rodáku z Uherského Hradiště.
Obec Cerony byla samostatná až do r. 1930,
kdy se spojila s Babicemi. Celá obec pak
dostala jednotné číslování domů.
Cerony se rozkládají od Huštěnovic až po
Kudlovický potok, od nádraží až po školu.
J. P. Cerroni

má až metr silné zdi a typický klenutý průjezd.

Každý dům ve dvoře měl svou raženou studnu (většinou
přímo v kuchyni), k jednotlivým domům patřil chlév a stodola.
Chlévy byly uprostřed dvora, volně přístupné všem.

Cerony měly i svou vlastní pečeť, která
je poprvé doložena v r. 1820. Je na ní
strom, pole, radlice, šesticípá hvězda
a nápis GEMEINDE ZERONIN.
V místech, kde nyní stojíte, stávala kdysi
ceronská zvonice. Původně byla dřevěná,
tu místní odstranili v r. 1894. Na jejím
místě dali postavit novou, s plechovou
střechou. Ta byla zbourána v r. 1965 při
rozšiřování silnice a regulaci
Jankovského potoka.
Zvonice.
Pohled
z opačné
strany

Lávka přes Jankovský potok

Po kom mají Cerony jméno?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Udělejte si do hledačkového
sešitu frotáž ceronské pečeti!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Stojíme kousek od koryta potoka, který se dříve podle pamětníků
nazýval „Smily“ nebo „Smytý“, ale protože pramenil za
Jankovicemi, říkalo se mu též Jankovský, na dolním toku Struha.
Tento název má dodnes. Spolu s Kudlovickým potokem hrál
důležitou roli v zásobování babického mlýna vodou.
Kde v Babicích mlýn
stával, vidíme na staré
mapě vlevo. Je tu kresba
mlýnského kola, tam tedy
stál mlýn. Kresba není
přesná, soustava potoků,
náhonů a mlýnské nádrže
byla složitější. Vidíme ji
na mapě
z r. 1827,
kdy se
zjišťovaly
a zakreslovaly
pozemky
kvůli
daním.
Zde
je mlýn
s náhonem.

Dnes už jsou tyto potoky a náhony z velké části svedeny do potrubí
pod cestou či silnicí nebo zasypány. Stopy po nich však zůstaly, jak
dokládá tato letecká fotografie Dražek (u trati), na které jsou
označeny původní toky potoků, náhon a stavidlo na vodní nádrži.

Tato soustava byla poměrně složitá a ze vzpomínek pamětníků
víme, že mlynář reguloval i 2-3x denně stavidly vodu, aby mu šla
na mlýnské kolo podle jeho potřeby. Musel být tedy nejen dobrý
technik a řemeslník, ale i vodohospodář. O babickém mlýnu
se dozvíte více na 10. zastavení u mostku u fotbalového hřiště.
Který potok se jmenoval Smytý?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Přiřaďte k sobě správně
názvy vodních živočichů!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Důležitým datem pro Babice je rok
, kdy tudy po nově
postavené trati z Vídně do Haliče (Polska) nazvané podle
císaře
projel první vlak na
Olomouc. Táhla jej parní lokomotiva, která měla za sebou
„tendr“, zásobník uhlí pro parní kotel. Vypadala asi takto.

Stavba železnice znamenala pro obec nejen spojení se světem,
ale nabídla i pracovní příležitosti. V roce 1892 začaly ve zdejší
stanici pravidelně zastavovat osobní vlaky. V roce 1900 byla ke
stanici vybudována cesta. Staniční budova, postavená v r. 1909,
se tehdy jmenovala Babice, později Babice-Huštěnovice.

V r. 1962 byla přejmenována na železniční stanici
Huštěnovice, protože stojí v katastru obce Huštěnovice.
V roce 1985 byla trať Přerov - Břeclav elektrifikována. V roce
2000 při modernizaci tratě bylo vybudováno ve stanici
ostrovní nástupiště a podchod. Nyní zde vlaky mohou
projíždět rychlostí až 160 km/hod.
Vlaky dnes dokážou jet takovými rychlostmi, které by si naši
předkové v 19. století neuměli ani představit. Nejrychlejší je
magnetický vlak
, který jezdí v Číně a dokáže jet
rychlostí až 603 km/h. Také japonský
se
nenechá zahanbit, jezdí rychlostí 300 km/h. Známý je také
francouzský
, který sice vytvořil rychlostní rekord
574 km/h, běžně však jezdí také rychlostí 300 km/h.
ŠINKANSEN

MAGLEV

TGV

Ve kterém roce tudy projel první vlak?

Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Zařaďte karty vlaků
na správná místa!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Škola byla zřízena v Babicích v r. 1802. Od svého založení byla
umístěna v domě č.p. 60 (na místě dnešní MŠ). Původní budova
byla přízemní, její prostory však přestaly po čase vyhovovat pro
nárůst počtu žáků. Proto byla v r. 1884 postavena nová škola na
č.p. 160 (dnes hostinec U Jakuba). V r. 1909 obec nechala zbourat
dům č.p. 60 až na základovou čáru a nově vystavět do výše jednoho
patra. Byla zde umístěna pobočka (dvě třídy) obecné školy. Výuka
zde začala 15. 11. 1909. V budově sídlil od r. 1910 také poštovní úřad,
jak vidíme na dobové pohlednici.

Vlevo je pamětní deska z r. 1909,
připomínající vybudování nové
školy na č.p. 60. Tato deska je
dnes umístěna v chodbě MŠ.
V r. 1922 byla na č.p. 160 zřízena
měšťanská škola. Obecná škola
se postupně do r. 1924 vrátila na
původní místo do č.p. 60.
Jak to ve třídě tehdy vypadalo,
vidíte na dobových fotografiích.

Takto vypadala třída obecné školy.
Lavice byly dřevěné, na nich
kalamáře s inkoustem na psaní.
Vzadu jsou kamna, kterými se topilo.
Dole je budova měšťanky na č.p. 160
a fotografie jedné ze tříd.
Dnešní
základní škola
měla při stavbě
problémy se
spodní vodou,
tak v ní byl
umístěn prozatímně sklad
nábytku.
Slavnostně
otevřena byla
v r. 1960.
Kdy byla zřízena měšťanská škola?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Vyluštěte diktát nebo obrázek
podle své věkové kategorie!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Ze 7. zastavení už víme, že v Babicích stával od nepaměti mlýn.
Původně byl panský, patřil tedy vrchnosti, mlynáři si jej kupovali
a prodávali nebo také pronajímali. Dnes už je mlýn zbořený, ale po
staletí se tu mlelo obilí na mouku pro pečení chleba. Po 2. sv. válce
byly tyto mlýny postupně nahrazeny průmyslovými parními mlýny.
Sílu vodního proudu využívají lidé už po tisíce let, byl to první
a dlouho i jediný zdroj energie. Proto se i první továrny stavěly
na březích řek a využívaly sílu jejich proudu. Mlýny stály někdy
i v korytě řeky. Tyto mlýny měly mlýnská kola na
vodu,
známe však i další typy - kola na
nebo na
vodu.
Úplně prvním kolem však bylo kolo ležaté, které mělo šikmé
lopatky a hřídel, která otáčela přímo mlecím kamenem. Nebylo
potřeba dalších převodů či ozubených kol a pastorků, které
jsou potřeba v ostatních mlýnech.
Babický mlýn byl na spodní vodu
a měl dokonce dvě kola, jak vidíme
na mapě z r. 1827, později měl turbínu.
Na obrázcích dole vidíte typy
mlýnských kol i pilotový mlýn na řece
Sávě (zdroj - Wikipedia).
Kolo
na svrchní
vodu

Kolo
na střední
vodu

Kolo
na spodní
vodu

Mlýn potřeboval ke svému fungování rovnoměrný přítok vody, což
zajišťoval mlýnský náhon, tedy uměle vytvořené koryto, do kterého
byla voda přiváděna buď z nádrže (např. rybník) nebo potoka. Do
Babic tekla voda náhonem od Kudlovického mlýna a na Zápotočí
za drahou se spojovala se soustavou potoků a vytvářela důmyslnou
síť i nádrž, u které bylo regulační stavidlo, a tak se na tom místě
říkalo
. Cesta přes Zástavu tvořila kopec, ale v r. 1939 se
silnice upravila a narovnala, a voda se svedla velkými rourami pod
silnici. Dnes je na tom místě silniční most před Kudlovický potok.
Ve mlýně se mlelo do
Zpustlý mlýn
v 70. letech 20. stol.
konce 2. světové
války. Posledními
mlynáři byl rod
Známý je
Mlýn ve 40. letech 20. stol.
mlynář Alois Horčica
z konce 19. stol.,
posledním mlynářem
byl Vilém Horčica.
Dnes na místě mlýna
stojí rodinný dům.
Jak se jmenoval rod babických mlynářů?

Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Vyfoťte se jako mlynář
s vodníkem!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Nacházíme se v nejstarší části obce. Ta byla postavena
z obranných důvodů do
, takže rovná
uzavírala okrouhlou
, která obtáčela vodní plochu
uprostřed,
. Na Přímé straně jsou bývalé zemědělské usedlosti
s čísly 1-15. Číslovalo se tak, jak domy stály vedle sebe, číslování bylo
zavedeno v roce 1771 císařem. V čísle 1 bydleli Vrankovi, pan Vranka
byl i starostou. V čísle 2 býval výsek masa, v čísle 3 je dnes fara.
V čísle 7 bývala Snopkova kovárna, v čísle 8 u Vinklerů býval obchod.
Číslo 15 býval Burýškův grunt, dnes je tu DPS - Patnáctka.
Dům č.p. 3 (dnes fara)

Dům č.p. 15 - Burýškova

Když se podíváme na staré fotografie, vidíme, že před domy nejsou
předzahrádky ani chodníky, chodilo se přímo pod okny. Silnice byly
jen prašné cesty, pak se dláždily kameny, později dlažebními
kostkami. Ty můžete vidět někde na vedlejších silnicích ještě i dnes.
Dům č.p. 8 - Vinklerovo (dole dvůr)

Průvod
děvčat
o Božím těle
na Přímé
straně

Na fotografii z r. 1900 vidíme domy na
návsi kryté ještě došky. Na místě kostela
stávala kdysi dřevěná zvonice, krytá
šindelem, jak vidíme na jediné známe
fotografii (dole). V r. 1898 byla už ve
špatném stavu a hrozilo, že spadne. Bylo
rozhodnuto o stavbě nového kostela.
Ten byl vybudován v letech 1898-1899.
Slavnostně vysvěcen byl v r. 1900.
Je zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi.
Od té doby prošel různými úpravami,
z nichž poslední se uskutečnila v r. 2016,
kdy kostel získal novou fasádu, dveře,
stříšky nad vstupy, sokl a nové věžní hodiny.
Kostel je vysoký 9,5 m,
věž je o 5,5 m vyšší,
šířka kostela je 8,8 m,
k tomu sakristie 3,3 m,
celková délka je 19,5 m.
Podoba kostela z r. 1972, kdy byly pořízeny věžní hodiny.

Fotografie zvonice ze školní kroniky

Komu je zasvěcen zdejší kostel?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Zahrajte si písničku na
xylofon!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Nacházíme se u zahrady mateřské školy, kde byla dříve mělká
vodní nádrž zvaná
. Tu obtáčí ulice, nazývaná Křivá strana.
V Luži bývalo hodně žab a
komárů, husy a kachny, a když
byla větší voda,
hospodáři tu
plavili koně.
V zimě se
plocha
využívala na
bruslení a hraní hokeje.

Domy na Křivé straně měly čísla 62-82.
V místech, kde je dnes Spojovací ulice,
„V Kútě“, stával dříve dům č.p. 87, který
byl zbourán v r. 1989.
V dávných dobách
tam prý bývala
branka, kterou se
vstupovalo do
vesnice.

Luža

Domy u kostela měly čísla 83, 84 a 113. Stávala tu i Doležalova kovárna,
před ní stará dřevěná zvonice(foto je na 11. zastavení). V domě č.p. 80,
u Rybků, byl obchod potravinami, vedle u Marčíků byla pekárna.
Pohled od kostela na Lužu, 60. léta

Jízda králů na Luži

Pohled z Luže na č.p. 74, 75

Z Luže nebo z potoků brali i hasiči vodu na hašení požárů. Ty byly
v minulých dobách poměrně časté a velmi ničivé, protože střechy
byly doškové(slaměné), případně šindelové(dřevěné), a tedy velmi
hořlavé. Tak hořely v Babicích často naráz celé řady domů.
Proto byl v obci založen v r. 1899 dobrovolný hasičský sbor.
V r. 1964 byla
Luža zavezena
hlínou ze stavby
žampionárny
a postupně se
přebudovala na
zahradu školky.
Jaké číslo měl dům, který stával „V Kútě“?

Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Vyfoťte se jako odhodlaná
hokejová brankářka!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Stojíme na místě, kde se říká „ve Struze“. Na staré mapě vidíme, že
kdysi na tomto místě byla vodní plocha. Domky jsou nepravidelně
seskupeny, na mapě z r. 1827 vidíme, že tu byly dříve hodně těsně
u sebe tak, jak si
je domkáři bezzemci stavěli.
Čísla tu byla od
16 do 57. Na této
mapě ještě není
toto číslování
zapsáno.
Cehůzek
Některé domky
časem vykoupila obec, zbourala je a pozemky prodala sousednímu
domku, a tak vznikla dnešní podoba této
Domek č.p. 42
části obce. Také ulička zvaná Cehůzek, který
fungoval jako zkratka, je dnes zastavěn.
Pohled do Cehůzku

Domky č.p. 28 a 41

V č. 26 měla obchod paní Ťoková, v č. 19
žila porodní babka Františka Bartošíková.

Studna u domku č.p. 91

Jen málo domků mělo svou vlastní studnu,
spíše zde byly studny veřejné. Byly
kamenné, chráněné stříškou. Voda se
vytahovala rumpálem - otáčením kola na
boku studny se navíjel provaz s okovaným
vědrem(okovem) s vodou na hřídel.
Stojíme na dohled Baťova kanálu. Tato historická vodní cesta,
neboli průplav Otrokovice - Sudoměřice, má délku 52 km a byla
vybudována v letech 1934 - 1938. Baťův se mu říká proto, že jedním
z iniciátorů byl Tomáš Baťa, po jeho tragické smrti v r. 1932 pak Jan
Antonín Baťa. Vláda s Baťovým přispěním projekt nakonec
realizovala a provoz, tedy převoz uhlí i výletní plavby, mohl začít.
2. světová válka ale vše přetrhla a na Kanál v 60. letech - mostek u Hoferkového
kanále zanechala velké škody. Přes 30
let vše chátralo, až po r. 1989 se začalo
s opravami kanálu a okolí pro turistické
využití. Od r. 2002 funguje o.p.s. Baťův
kanál, která provozuje infocentrum
a podílí se také na organizaci provozu.
Čemu se říkalo Cehůzek ?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Zkuste vytáhnout rumpálem
vědro ze „studny“!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Z nejstarší školní kroniky se dovídáme o významné události. V neděli
odpoledne se konala slavnost sázení Lípy svobody – právě
zde, na prostranství vedle humna starosty Josefa Vranky u č.p. 1.
Kromě dívek v krojích a chlapců, kteří nesli ozdobenou lipku, se akce
zúčastnili mimo jiné také hasiči ve slavnostních uniformách
a „občanstvo s korporacemi a spolky v čele“, jak se píše v kronice.
Vše fotografoval učitel O. Pisch, dochovaly se dvě podobné fotografie,
na kterých můžete vidět vedle zleva vedle lipky starostu Josefa Vranku
a vpravo nadučitele Maxmiliána Grundmanna(nejvyšší muž).
Hasiči v uniformách tvoří špalír po obou stranách lipky.

Proč byla vysazena právě Lípa svobody? Na
počest padlých v
A také ke
vzniku svobodné republiky Čechů a Slováků.
Lípa však bohužel nevydržela
dlouho a uschla. Na jejím
místě byla vysazena další,
která tu stála až do r. 2008,
kdy do ní uhodil blesk.
Lípa již neopukla, a tak byla
pokácena. Její dřevo však
bylo zpracováno na
obelisk se 36 kovovými prvky, symbolizujícími 36 babických mužů,
kteří se z bojišť 1. světové války nevrátili. Jejich jména najdete na
pomníku padlým, který stojí kousek odtud, u ubytovny U Jakuba.
Lípa, která zde stojí dnes, byla
vysazena v r. 2009, symbolicky v den
. Ke 100. výročí
vzniku československého státu
vysazena 28. října 2018 Lípa svobody
u obecního úřadu.
Kdy byla zasazena první Lípa svobody?

Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Zahrajte si na archeologa
a odhalte, co je pod pískem!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

Jsme na konci našeho putování. Prošli jsme babickými dějinami
od pravěku až po současnost. A kde jinde uzavřít naše putování,
než před domem, který je historii přímo zasvěcen? Pokud vás
zaujaly informace na panelech naší hledačky, tady se můžete
dozvědět ještě něco navíc. Zdejší Muzeum myslivců a pytláků
v Chřibech nabízí totiž kromě své myslivecké expozice také
expozici Vesnice, kde naleznete vybavení chalupy, nádobí, nářadí,
oděvy, hračky i fotografie z dob minulých. V expozici Hospodářské
stroje najdete nejrůznější stroje a zařízení, používaná dříve
v hospodářství, získaná od zemědělců po Babicích i v okolí. Děti
mohou zaujmout voliéry s bažanty a jinými opeřenci, romantiky
třeba procházka sadem se starými odrůdami ovocných stromů.

Jak vlastně muzeum zde, v č.p. 121 na Záhumení, vzniklo?
V minulosti žil v tomto domě pan Formánek, který vyřezával krásné
věci ze dřeva. Vchodové dveře jsou replikou jeho práce. Posledním
majitelem byl pan Horák. Protože zemřel bez příbuzných, získala
obec dům od státu jako odúmrť a zahradu od státu odkoupila.

Nejprve objekt užívali myslivci, kteří jej také začali opravovat.
Postupně došlo k rekonstrukci celého objektu do současné podoby.

Ve kterém č.p. je muzeum?
Pokud se chcete zapojit do naší
letní hledačky s názvem
, vyzvedněte
si v Místní knihovně Babice
hledačkový sešit a vydejte se po
stopách pokladu a babické historie!

Hravý úkol pro každého:
Vyfoťte se jako pytlák
a poznávejte zvířata!

Zde stojíte

BABICE

Projekt k výročí 800 let
od 1. písemné zmínky
o Babicích

