
Babí oslavilo dvě významná výročí 

- 600 let od první písemné zmínky o Babí a 120 let trvání školy 

V tomto roce si občané Babí připomínají dvě důleţitá výročí. Před 

šesti sty lety, 14. ledna 1415, se totiţ název obce objevil poprvé - 

v trţní listině král Václav IV. potvrdil, ţe se s jeho svolením stal pan 

Boček z Kunštátu (dědeček krále Jiřího z Poděbrad) majitelem 

náchodského panství. Ve výčtu vesnic a osad je i název Babí. 

Druhé významné výročí je spojeno se zaloţením zdejší školy v roce 

1895. Její vznik si vynutil prudký nárůst obyvatel v souvislosti 

s textilní výrobou koncem 19. století v továrně S. Katzau Babí a 

Mautnerových závodech. Tehdy byla škola pouze jednotřídní a 

docházela sem přibliţně stovka ţáků, které vedl učitel Karel 

Pleskač.Dnes jich je polovina a pod vedením ředitelky Zuzany 

Hoffmannové zde pracuje několik dalších učitelek a asistentek. Ţáci 

sem chodí rádi, a jelikoţ má dnes škola laskavé pedagogy a moderní 

vybavení, jsou po prvních pěti letech dobře připraveni pro další 

výuku. 

Den oslav byl pevně stanoven na sobotu 20. června jiţ před několika 

měsíci, avšak s přípravou pod vedením předsedy osadního výboru 

Jana Říhy bylo fakticky započato jiţ mnohem dříve. 

V deset hodin dopoledne zahájil oslavy moderátor FTV Prima Filip 

Pultar společně s ředitelkou školy akademii ţáků, která byla 

koncipována v duchu Minulost- současnost- budoucnost ve škole. 

Téměř dvě hodiny následovala jedna scénka za druhou. První nám 

připomněly známé meziválečnéfilmy ze školního prostředí, po nich 

následovaly ukázky socialistické školy, doplněné pionýrskými šátky 

a mávátky, nácvikem na spartakiádu s písní Michala Davida Poupata. 

I ukázky ze ţivota dnešní svobodné školy byly pojaty kriticky – děti 

spěchají, zapomínají si různé věci, často se omlouvají. Na druhou 

stranu mohou cestovat nebo i jinak poznávat svět. Učí se cizím 



jazykům, rozumějí výdobytkům dnešní techniky – jsou prostě jiné neţ 

jejich rodiče. Velmi ţivě děti ve scénce představily národy z různých 

konců světa. Budoucnost zpodobnily spíše s obavami - třeba 

tabletkami místo klasického jídla, zhoršením ţivotního prostředí, 

alergiemi, robotickým dohledem ve škole. Představili si i cestování 

v čase v hodině dějepisu. Moderním tancem ztvárnili i nelehké hledání 

na cestě ţivotem. Jednu písničku věnovaly i svým učitelkám a jejich 

vyčerpávající práci. Z celého představení bylo vidět, ţe 

ZŠ Pavlišovská je přátelskou školou, kam je dobré dát děti vzdělávat.  

Kolem poledne všichni přítomní s obavami sledovali počasí, které 

bylo opravdu aprílové –mraky přinesly mírné přeháňky, které se 

střídaly s polojasnou oblohou, na východě se dokonce rozzářila duha. 

Návštěvníky, muzikanty a prodejce však chránily stany, jen malé 

maţoretky z klubu MONA Náchod trochu prochladly, dříve neţ se 

vydaly s ostatními do průvodu. V čele jel koňský potah pana Šimka 

z Pavlišova s muzikanty skupiny Klapeto. Celé shromáţdění přijel 

pozdravit i starosta Náchoda Jan Birke s manţelkou. 

V odpoledním programu hrála skupina OK Styl, svou sílu předvedl 

známý mistr v benchpressu Jiří Havrda, zvláště děti obdivovaly umění 

kouzelníka Pavla Rydvala, zazpívalo nám Duo Křemílci, zaujal nás 

půvab břišních tanečnic a také umně pomalované tváře dětí i 

dospělých. Asi padesátka lidí pozorně naslouchala přednášce 

profesora Aleše Fetterse o historii Babí ve třídě školy, kde byla také 

výstava fotografií o historii a současnosti obce, od roku 1950 vlastně 

jiţ příměstské části Náchoda. Návštěvníci si mohli zakoupit 

upomínkové předměty a publikaci, kterou připravili členové osadního 

výboru spolu s paní ředitelkou Hoffmannovou v grafické úpravě a 

vydání studia Creopress Ing. Vlastimila Čejchana z Babí.Přátelskou 

večerní atmosféru doplňovala aţ do půlnoci svým vystoupením 

hudební skupina Modeus. 



K zábavě patří samozřejmě i občerstvení. Maminky školních dětí a 

další ţeny z Babí napekly sladkosti, „firmaČernohubý a 

spol.“nádherně opekla čuníka, další šikovné ručičky po celý den točily 

nápoje apřipravovaly další pochoutky. 

Nejcennější na tom všem bylo snad sousedské setkání asi tří stovek 

lidí, které občané vnitřního Náchoda většinou nemají moţnost 

proţívat. Také poznání, ţe i v dnešní době nehledí všichni jen na 

peníze a jsou ochotni obětovat spoustu svého volného času pro jiné. 

Na Babí jsou jich opravdu desítky. Jim i všem vystupujícím srdečně 

děkujeme. 

Za Osadní výbor Babí Alena Čtvrtečková 

Foto: Lubor Zoufal  

 

 


