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Barevná zima
Přichází zima. Vítá ji rolniček hlas
a snad i sněhové vločky z nebe,
Vánoc teď přichází čas
a zdraví mne i tebe.
Až rozloučí se starý rok
šampaňským vínem novému připijem,
to bude zimy dlouhý každý den –
začínat tmou, krátkým denním světlem
a opět dlouhým temným večerem.
A kolik barev zima má?
Šedivé větve stromů bez listí,
hnědá pole než sníh je pokryje,
modrá ledová vodní hladina,
žlutá svítící z oken do temna,
bílá, stříbrem protkaná,
když zakryje vše peřina sněhová.

Zima
Stromy již dávno bez listí
na první vločky čekají
i pole přikrývkou bílou zahřejí.
Vánoce Zimu přivítají,
nastal jejich čas.
Malebný zvonů slyšet hlas,
za okny stromků záře svit
i koled slyšet hlasy znít.
V duši klid, štěstí, pohoda –
vonící vanilka i purpura.
Tichounce stříbrné vločky se snáší,
někdy zas meluzína straší.
Vše k paní Zimě patří.
Zima/2012
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USNESENÍ č. 14/2012
z jednání zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2012
Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu:
Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3
Ukládá starostovi:
1. Sledovat evidenci měření hladiny vody ve

studních.
Ukládá všem zastupitelům:
1. Aktivně se podílet na přípravě a organizaci
akcí pořádaných obcí, aktivně se zajímat o dění
v obci.

Absencí schránky dáváte najevo, že o doručování nestojíte. Zkuste si někdy sami cvičně do vaší
Jediné oficiální webové stránky obce Babice schránky něco doručit. Mnozí tak zjistíte, že vaše
schránka je malá, špatně se otvírá, je příliš vysoko
najdete na adrese www.babice.eu
nebo na místě, kde není vidět nebo chybí zcela.
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v soPořízením prostorné schránky, umístěné na
botu 5. ledna 2013.
přístupném místě usnadňujete nejen doručování
Žádáme řidiče, kteří projíždí kolem místního běžné pošty, ale třeba i volebních lístků.
hřbitova v době pohřbu – zejména v době odjezdu
Žádáme všechny řidiče, aby v zimním obsmutečního vozu od hřbitovní kaple, aby přispěli dobí (a nejen v něm) neparkovali na silnicích
k pietě této chvíle, nepředjížděli, případně vyčkali případně chodnících. Znemožňujete a kompliodjezdu smutečního vozu. Děkujeme.
kujete zimní údržbu.

OÚ informuje

Společnost Slovácké vodárny a kanalizace
POZOR – od 24. ledna dochází ke změně
oznamuje, že od 1. 1. 2013 dochází k navýšení termínu svozu komunálního odpadu. Od tohoceny za stočné a to na 33,23Kč/m3.
to dne se bude odpad svážet každý sudý čtvrtek
Žádáme občany o dodržování Obecně zá- tj. 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4. atd.
Sběrný dvůr bude v měsících leden a únor
vazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných
materiálů. A to zejména o pálení pouze v povole- otevřen pouze v pátek od 13:00 do 16:00 hod.
nou dobu tj. ve středu od 12 do 19hod. Spalovat Od března pak každý pátek v uvedenou dobu
je povoleno pouze suchý rostlinný materiál a jen a každou sudou sobotu od 7:30 do 9:30hod.
v případě příznivých klimatických podmínek
Svoz nebezpečného odpadu v roce 2013 proa neměli byste kouřem obtěžovat své sousedy.
běhne 12. dubna 2013 od 18:00 do 19:00 hod. ve
Pokud by se obci podařilo realizovat kompostár- sběrném dvoře.
nu, bylo by pálení tohoto odpadu zcela zakázáno.
Ve vestibulu nákupního střediska je sběrný
České dráhy oznamují, že od 9. 12. 2012 do- box kam můžete zdarma odkládat nepotřebné
chází na trati Břeclav - Přerov - Bohumín ke úsporné žárovky či zářivky.
změně směru jízdy vlaků. V praxi to znameSvoz plastů – termín zůstává i v příštím roce
ná, že na železnici budou platit stejná pravidla
stejný
a to je první středa v měsíci: 2. 1., 6. 2.,
jako na komunikacích = bude se jezdit vpravo.
Dochází tedy i ke změně při nastupování. 6. 3., 3. 4., 2. 5. (výjimečně čtvrtek), 5. 6., 3. 7.,
Při jízdě směrem na Přerov budete nastupovat 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. Pytle na plasty lze
zakoupit v prodejně U Kopřivů nebo v kanceláři
z nástupiště blíž nádražní budově.
starosty. Cena 10Kč/ks.
Upozorňujeme občany, že každý dům musí
Žádáme občany, aby větší množství plastů
být opatřený číslem popisným (dle §31, zákona
a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
č. 128/2000S- zákon o obcích).
Dále by měl mít každý dům poštovní schránku, přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
protože tam kde není – není povinnost doručovat.
Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 15. 3. 2012.
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DOMEK U PŘÍVOZU – sezóna 2012
V tomto roce využilo pobytu
v domku U Přívozu 154 rekreantů. Během letních prázdnin
se jednalo především o týdenní
pobyty, které byly nejžádanější.
Běžné jsou víkendové pobyty
od pátku do neděle, ale několik zájemců přijelo strávit do
tohoto pěkného místa jen třeba
dva dny uprostřed týdne. Většinou to byli cyklisté, kteří chtěli
poznat naše okolí a využít k tomu bohatou síť cyklostezek.
V polovině června zde pořádají

každý rok babičtí rybáři závody je buď prostřednictvím stránek
a také dvakrát do roka jej využí- www.babice.eu nebo na telefovají mladí rybáři, kteří zde mí- nu 724 149 246.
vají svá soustředění.
Marie Dostálková
Sezónu 2012 jsme zahájili
v polovině dubna a ukončili poslední říjnový víkend. Pokud se
podíváte na internetové stránky
Obce Babice, zjistíte, že i pro
nadcházející rok jsou rezervovány všechny dny v červenci
a srpnu, zbývá několik volných
termínů mimo tyto měsíce. Pokud máte zájem, objednejte si

INVESTIČNÍ AKCE
HŘBITOVNÍ KAPLE – v měsíci září byla zahájena oprava hřbitovní kaple. Jedná se především o výměnu a zmenšení oken, dveří. Byla položena nová dlažba, provedena rekonstrukce
elektroinstalace a ozvučení a změněna orientace. Čelo kaple je tak přímo proti vstupním dveřím. Opravené prostory budou i nadále sloužit jak církevním tak občanským pohřbům. Stavební práce provádí firma Stavebniny Kodrla. Oprava je hrazena z obecního rozpočtu a měla by být
dokončena do konce tohoto roku.

Knihovna
LISTOPADOVÉ AKCE V KNIHOVNĚ
Na webových stránkách obce, kde proběhla
PO BABICKÝCH CHODNÍČCÍCH
anketa o nejlepší fotku, 169 uživatelů určilo toto
- VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ!
Fotografické soutěže, kterou pořádala Obec Ba- pořadí:
1. místo: Ondřej Bičan (č. 18)
bice a Místní knihovna Babice, se zúčastnilo celkem
2. místo: Nikola Maňásková (č. 1)
devět soutěžících, kteří poslali vždy dvě fotografie.
3. místo: Petra Gablasová (č. 7)
Z 18. fotografií určil Tomáš Dostálek za od4. místo: Jitka Vojtěšková (č. 9)
bornou porotu toto pořadí:
1. místo: Petra Gablasová (č. 7)
Všem blahopřejeme a děkujeme za účast.
2. místo: Nikola Maňásková (č. 1)
Nejlepší fotografie budou vystaveny ve vesti3. místo: Petra Gablasová (č. 8)
bulu kulturního domu a v knihovně.
4. místo: Iva Bičanová (č. 13)
Zima/2012
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AUTORSKÉ ČTENÍ
S JANEM OPATŘILEM
15. listopadu v rámci Dne pro dětskou knihu
připravila knihovna pro 1. – 5. třídy ZŠ setkání
s autorem knížek Dobrodružství kapříka Metlíka.

AUTORSKÉ ČTENÍ
VALENTINY MONTEVECCHI
16. listopadu se uskutečnilo v knihovně
v rámci Dne pro dětskou knihu setkání pro
7. – 9. třídy s mladou začínající autorkou ze Sušic, která napsala knihu Utajený svět.
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ČTENÍ POMÁHÁ
Místní knihovna Babice se již popáté zapojí
do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. Pro školní rok 2012/2013
je připravena kniha spisovatele Radka Malého
a výtvarnice Alžběty Skálové. V současné době
SKIP velmi intenzivně hledá finanční zajištění
této akce, proto navázali spolupráci s projektem
Čtení pomáhá - http://www.ctenipomaha.cz/,
kde každé dítě, které se zapojí do projektu, získá
po přečtení některé ze seznamu vybraných knih
kredit 50 korun, který bude moci věnovat na
jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Mezi podporované projekty patří právě i Knížka pro prvňáčka - http://www.ctenipomaha.cz/
cs/Charity/Uz-jsem-ctenar---Knizka-pro-prvnacka. Takto získané peníze budou potřeba na
vydání co největšího množství výtisků knížky,
aby mohlo být odměněno co nejvíce přihlášených dětí. Loni dostalo knížku 20 000 dětí. Pomoc může podpořit i Vaše dítě, které se zapojí
do projektu Čtení pomáhá.

Fakta o projektu Čtení pomáhá
Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství
a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se
na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou
však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí
10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží,
rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách
projektu, přečte některou z doporučených knih
a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na
některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné
organizace a partneři projektu. Knihy zařazené
do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako
Zima/2012
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je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta Dyk.
Webové stránky projektu:
www.ctenipomaha.cz
Facebook:
http://www.facebook.com/ctenipomaha

ROCE JE ČTVRTEK 20. PROSINCE 2012.
Vánoce přinášejí radost,
pohodu a otevírají srdce...
Ať Vám letošní Vánoce
přinesou hodně radosti a lásky.
A tato vánoční radost ať Vás neopustí
po celý nový rok!

POSLEDNÍ PŮJČOVNÍ DEN V TOMTO

Základní škola
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ŽÁCI 9. TŘÍDY NAVŠTÍVILI PRACOVNÍ ÚŘAD
V UHERSKÉM HRADIŠTI
Stejně jako každý rok i letošní deváťáci se budou muset rozhodnout, kam nastoupí po ukončení základní školy. Abychom jim toto rozhodování usnadnili, připravujeme pro ně i jejich
rodiče v rámci školního kariérového poradenství několik akcí.
První z nich se uskutečnila 10. 10. na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti. Žáci navštívili Informační a poradenské centrum, kde
se seznámili s možnostmi studia po ukončení
základní školy, s jednotlivými typy středních
škol a s možností uplatnění po jejich absolvování. Měli možnost se seznámit s jednotlivými
profesemi a jejich pracovní náplní. 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 prvním
krůčkem v důležitém rozhodování a současně
jim přejeme, aby byla nejen první, ale i poslední
návštěvou pracovního úřadu.
Mgr. Vlasta Jandásková

PUTOVÁNÍ ZA AMOSEM
V bývalém historickém opevnění v Uherském Brodě se vznáší ticho, klid a intelektuálno… Slova, která do jisté míry souvisí s proZima/2012

středím každého muzea, dokud do něj ovšem
nezavítají žáci šesté třídy naší školy. Ti se ve
středu 31. října vydali spolu s paními učitelkami
Eibensteinerovou a Kloudovou přeměnit atmosféru poklidu Muzea Jana Amose Komenského
nadšením a zájmem o nové poznatky, ale i nežádoucím hlukem některých.
Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života Učitele národů, seznámili se s jeho spisy, nahlédli
do studnice poznání a nejvíce se pobavili v lavicích „staré školičky“, kde si někteří dobrovolně vyzkoušeli i trestání rákoskou. Exkurze byla
startem k projektu Putování za Amosem, který
bude pokračovat v hodinách jazyka českého.
Mgr. Marta Eibensteinerová

NÁVŠTĚVA VÝSTAV
Žáci šestého a sedmého ročníku prožili
5. a 6. listopadu zajímavě strávená dopoledne,
kdy klasické hodiny zaměnili za návštěvu dvou
výstav.
V pondělí to byla tradiční voňavá zahrádkářská výstava v Babicích. Místní pěstitelé se na ní
prezentovali asi sto padesáti nádherně vybarvenými plody jablek a hrušek. Kromě nich tu
byly k vidění nejrůznější druhy zeleniny, včelí
produkty, květy jiřin, ale také plody skočce či
v Babicích vypěstované kiwi.
V úterý se vydali do Huštěnovic. Jejich cílem se stala výstava obrazů místního rodáka
pana Antonína Sládka. Žáci zhlédli díla s nástrana 5
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měty z Francie, kde malíř prožil část života,
ale i se vzpomínkami na rodnou obec. Díky
ochotě pana starosty mohli také nahlédnout do
„folklorní historie“ obce návštěvou muzea Huštěnovic. Je až neskutečné, kolik krásy se místním podařilo shromáždit a s jakou láskou svou
vzpomínku na minulé časy vybudovali.
Mgr. Marta Eibensteinerová

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Výsledky
V minulém týdnu proběhlo na naší škole
školní kolo Olympiády v jazyce českém. V první části vybraní žáci deváté třídy předvedli své
znalosti z mluvnice. V druhé pak ukázali své
stylistické dovednosti při vypracování slohového úkolu na téma Za tohle ti patří dík. Celkem mohli získat až třicet bodů (mluvnická část
20 bodů a slohová 10).
Nejvyšší počet bodů nasbírala Martina Snopková, Pavla Antonová a Aneta Janečková. První
dvě jmenované postupují do únorového okresního kola.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Prevence na škole
Cílem preventivního programu na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně
nežádoucím jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé
generace. Preventivní plán naší školy obsahuje tedy především takové aktivity, které předcházejí
a brání nástupu problému nebo aspoň odsunují setkání s ním do pozdějšího věku. V plánu jsou
proto zahrnuty především prvky výchovy ke zdraví, výchovy etické a právní, výchovy, která podporuje rozvoj osobnosti a sociálního chování. U žáků nižšího věku je program zaměřen především na
získání znalostí a dovedností v oblasti obecné ochrany zdraví. V největší míře je program zaměřen
na problémy kouření a šikany a závislosti na počítačích.
Snažíme se získávat různé organizace a zařízení, které by nám svou činností napomohly při plnění
tohoto programu. Jako první nás navštívila ve dnech 14. - 15. 11. Policie ČR s těmito preventivními
programy:
2. tř. Policista je náš kamarád (jak vypadá příslušník Policie ČR, pravidla bezpečného chování,
linky tísňového volání)
5. tř. Bezpečné chování (trestní zodpovědnost, nebezpečný internet, tísňová linka Policie ČR 158)
8. tř. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži (rozdíl mezi přestupkem a trestným činem,
protiprávní jednání mladistvých, alkohol, cigarety, drogy- legislativní úprava)
9. tř. Divácké násilí (rozbor dění kolem fotbalového utkání, vandalství, výtržnictví, extremismus)
Jako každoročně se můžeme těšit na velmi kvalitní a zajímavé besedy Porady pro ženy Zlín:
Termín
Třída
Téma
Délka trvání
Čt. 22.11.2012 7:40
II. A
Táta, máma a já…
2 vyuč. hodiny
Čt. 22.11.2012 9.35
III. A
Jak jsme přišli na svět?
2 vyuč. hodiny
Čt. 13.12.2012 7:40
IV. A
Nechej mne, ne, to nechci!
2 vyuč. hodiny
Čt. 13.12.2012 9.35
IX. A
Vztahy, láska, sexualita
2 vyuč. hodiny
Čt. 21:03.2013 8.35
VI. A
Dospívání- dívky
2 vyuč. hodiny
Čt. 21:03.2013 8.35
VI. A
Dobrodružství života před naroz. - hoši 2 vyuč. hodiny
Čt. 21:03.2013 10.35 VII. A
Dospívání- hoši
2 vyuč. hodiny
Čt. 21:03.2013 10.35 VII. A
Dobrodružství života před naroz. - dívky 2 vyuč. hodiny
Čt. 9.05.2013 7:40
VIII. A
Chodíme spolu
2 vyuč. hodiny
Čt. 9.05.2013 9.35
IX. A
Domácí násilí
2 vyuč. hodiny
Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence
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návštěva policie
Dne 14. listopadu žáky 2. a 5. ročníku přišli
navštívit zástupci Policie ČR. Mladší žáci si
vyslechli besedu na téma CHODEC A CYKLISTA. Nejprve si žáci mohli vyzkoušet policejní čepici a navléknout si na sebe policejní
vestu. Dále nás seznámili se situacemi, které
nás jako chodce nebo cyklisty na silnici mohou potkat.
Starší spolužáci se seznámili s problematikou komunikace na internetových sociálních
sítích. Paní policistka si žáky odvedla k interaktivní tabuli, kde na konkrétních případech ukázala, jaká nebezpečí jim hrozí.
Dětem se obě besedy líbily, paní policistka
svým projevem dokázala zaujmout.
Mgr. Blanka Vranková

zážitkové odpoledne s formulí 1
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště pořádá každoročně Zážitkové dny s Formulí 1, kterých se letos
již podruhé zúčastnili žáci 8. a 9. třídy naší
školy.
V úterý 27. listopadu jsme se společně vypravili do Uherského Hradiště na tuto akci,
která byla tradičně velmi dobře připravena
a zorganizována. Žáci se praktickou formou
seznámili s jednotlivými učebními obory,
které se na této škole studují. Sami si vyzkoušeli poskytování první pomoci při různých
zraněních, zapojování elektrických obvodů,
zasoutěžili si v hraní her naprogramovaných
tamějšími studenty, nechali se pohostit budoucími kuchaři, obsloužit budoucími číšníky a servírkami a naučili se zabalit vkusně
vánoční dárky včetně vyrobení vlastní ozdoby. Na závěr si mohli zasoutěžit s Formulí
a nejlepší „jezdci“ byli odměněni diplomem.
Babická škola v obou soutěžích získala první
dvě místa.
Věříme, že to byl další důležitý krok, který
usnadní žákům a jejich rodičům rozhodování,
kam na střední školu.
Mgr. Vlasta Jandásková
Zima/2012

ŽÁCI 9. TŘÍDY NAVŠTÍVILI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU A OBCHODNÍ AKADEMII
V UHERSKÉM BRODĚ
Důležitým krokem deváťáků v rozhodování
o střední škole je získání co největšího počtu informací o dané škole, k nimž samozřejmě patří
i návštěva vybrané školy. Mají možnost navštívit společně s rodiči kteroukoliv střední školu ve
Dnech otevřených dveří. Navíc jsme jim umožnili poznat jednu z největších a nejlépe vybavených středních škol v našem okrese.
V pátek 2. prosince navštívila celá 9. třída
Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v areálu Slováckých strojíren v Uherském
Brodě. Součástí velmi dobře připravené exkurze byla beseda o současné situaci na trhu práce
a o důležitosti správného rozhodování, která
probíhala v moderní skleněné budově Inovačního a rozvojového centra. V počítačové učebně
s 3D monitory si žáci mohli sami prohlédnout
prezentaci školy, byly jim představeny jednotlivé
obory školy.
Zájemci o strojírenské obory měli možnost si
prohlédnout učebny i dílny, kde se studenti připravují na budoucí povolání. Zájemce o ekonomické a sociální obory čekala odborná prezentace těchto oborů zakončená velkým zážitkem,
kdy s každou žákyní bylo natočeno krátké video.
Na závěr byli všichni odměněni nejen vzdělávacím, ale i zábavným filmem v kvalitním 3D kině.
Věříme, že to byl další krok, který našim žákům i jejich rodičům nejen pomůže při rozhodování, ale že si i uvědomí, kam směřuje moderní
výuka a výroba.
Mgr. Vlasta Jandásková

Mikuláš na zš a mš babice
Dne 5. prosince devátá třída naší školy, zorganizovala akci „Mikulášská nadílka“. Žáci se oblékli do kostýmů masek (Mikuláš, andělé a čerti)
a v přestrojení vyrazili do tříd. Čerti pohrozili zlobivým, andělé pochválili, Mikuláš odměnil třídu
sladkostmi a všichni se rozloučili písničkou. Potom část 9. třídy zamířila do místní školky, kde
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pokračovali v odměňování dětí a postrašením zlo- Vánoční hvězda
bivých. Celou akci naši deváťáci zakončili v družiLetos již počtvrté se naše škola zapojila do huně. Dětem a žákům se Mikulášská akce líbila.
Mgr. Miroslav Sečen manitární akce – VÁNOČNÍ HVĚZDA. Zakoupením vánoční hvězdy jsme pomohli těžce nemocným dětem. Tuto akci uskutečňuje Sdružení
Šance – Sdružení rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí a výtěžek z prodeje byl věnován Dětskému hemato-onkologickému oddělení v Olomouci. Žáci, učitelé a zaměstnanci školy měli možnost si koupit vánoční růži
za 100 Kč. Přispěli jsme tak částkou 13 300 Kč.
Všem, kteří si VÁNOČNÍ HVĚZDU koupili,
patří velký DÍK!!!
1. třída
7 kusů
2. třída
14 kusů
3. třída
7 kusů
4. třída
14 kusů
5. třída
8 kusů
6. třída
4 kusy
7. třída
10 kusů
8. třída
1 kus
9. třída
9 kusů
zaměstnanci
22 kusů
ostatní
37 kusů
Mgr. Martina Horňáková

Soutěž zručnosti
V pátek 30. 11. se žáci 9. třídy naší školy (Michal
Harásek, Petr Krkoška a Martin Sláma) zúčastnili
každoročně pořádané soutěže zručnosti. Tuto soutěž připravuje Střední odborná škola a gymnázium
Staré Město na svém odloučeném pracovišti v Revoluční ulici v Uherském Hradišti. Letos na účastníky čekaly čtyři disciplíny, jejichž výsledky se sčítaly, ale zároveň byla každá disciplína vyhodnocena i
zvlášť. Jednalo se o: řezání trubky na čas a přesnost,
demontáž a montáž pneumatiky motokáry na čas,
sestavení krychle z připravených dřevěných čtverců a zatloukání hřebíků na čas. Všichni chlapci se v
soutěži opravdu snažili. Našim zástupcům se dařilo dokonce tak dobře, že se Petr Krkoška stal nejen
vítězem v zatloukání hřebíků, ale i vítězem celkovým. Také zbylí dva naši reprezentanti nezklamali.
Po soutěži předvedli zástupci SOŠG všem účastníkům nejen prostory, kde probíhá praktický výcvik
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studentů, ale i učebny v budově školy, které jsou
nově vybaveny také jako menší dílny (především
pro dřevařské obory, které škola nabízí). Samotný
ředitel školy Mgr. Chromek si našel čas, aby si se
soutěžícími pohovořil, podíval se na jejich pracovní
nasazení při soutěži a na závěr jim předal i pěkné
ceny. Střední odborné škole a gymnáziu Staré Město patří velký dík za připravení velmi vydařené akce
a našim zástupcům za vzornou reprezentaci a dosažené výsledky.

Přednáška členů klubu
vojenské historie
V pondělí 3. 12. přišli do dějepisu k žákům
9. třídy členové Klubu vojenské historie, kteří si
připravili zajímavou prezentaci, při které předvedli
své znalosti o období druhé světové války, výzbroj
i výstroj německých vojáků z té doby a československých četníků. Žáci byli překvapeni úrovní vědomostí i neuvěřitelným zaujetím aktérů – Dalibora,
Kuby, Davida a Petra (všichni jsou mimochodem
našimi bývalými žáky). Jejich poutavé vyprávění
a také názorné ukázky oblečení, vybavení i zbraní
žáky velmi zaujaly.
Tato vydařená akce
se uskutečnila již
v minulých letech,
ale letošní měla zatím nejvyšší úroveň.
Mgr. Jitka
Škrabanová

Mateřská škola
Předvánoční čas
S dětmi prožíváme vánoční čas a zvyky vždy
s velkou radostí. Napřed nás 5. 12. navštívil Mikuláš se svojí družinou a za říkanky nebo písničky podělil všechny děti sladkostí. Čert nám
nechal na tváři na památku černou čmouhu
a andělíčci utěšili ty, co se trošku báli. Pan ředitel
ze základní školy by byl možná překvapený, jaké
herecké talenty se našly v Mikulášově družině.
Potom jsme psali Ježíškovi, jaké dárky si děti
přejí v mateřské škole pod stromeček, vyráběli
jsme s dětmi přáníčka a pořád pilně nacvičujeme
koledy.
Děti z tanečního kroužku se každoročně nejvíc těší na 13. prosince, kdy má svátek Lucie. Ti,
co si to pamatují z minulého roku, se ptají už od
října, kdy zase budeme dělat Luce?
Letos jich bylo na 13. 12. přesně třináct. V bílé
šatce, s peroutkou v ruce a správným Luciiným
hučením zkontrolovaly vše v MŠ, zda se tu připravuje na Vánoce. Zkontrolovaly paní učitelky ve třídách s dětmi, zda mají všude pořádek
Zima/2012

a ometly, co se jim nezdálo. Tetám v kuchyňce
všechno prolezly, zda mají čisto a letos zkontrolovaly i pana Rosíka, zda dobře a čistě opravuje
lehátka. Peroutkami ometou každoročně i kancelář paní ředitelky. Kéž by se jim tak některý rok
podařilo úplně vymést ze světa všechny zbytečné
papíry.
Je škoda, že z naší obce vymizel tento pěkný zvyk, kdy si sousedky v minulosti vzájemně při obchůzce v předvečer svátku sv. Lucie,
potvrdily svoji ženskou pospolitost a děti měly
o tajemný zážitek v adventní době víc. Dětem
z naší mateřské škole zůstane v mysli o tomto
zvyku snad aspoň nějaké povědomí. Mezi vánoční akce patřilo i 14. 12. dopoledne u stromečku,
v pondělí 17. 12. odpoledne s rodiči na Vánočním zvonění, ve středu 19. 12. nás navštíví obyvatelé penzionu pro seniory a ve čtvrtek 20. 12.
se setkáme s kamarády z MŠ Spytihněv při vánočním koncertu u nich v MŠ.
Marie Maňásková, MŠ Babice
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Pečovatelská služba
kontakt: Dům s pečovatelskou službou, Babice 594, telefon: 724 149 246,
mailová adresa: pecovatelska.babice@seznam.cz,
provozní doba: PO-PÁ 7:00-15:30 hodin.

NÁVŠTĚVA VE SPYTIHNĚVI A NÁVOJNÉ
Několik obyvatel Patnáctky spolu se zaměstnankyněmi pečovatelské služby se 2. října zúčastnilo Dne otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Spytihněvi. Popovídali jsme si
s lidmi, kteří bydlí ve stejném zařízení, pečovatelky si vyměnily zkušenosti ze své práce.
Dne 24. října navštívily zaměstnankyně babické pečovatelské služby Den otevřených dveří v Domě sociálních služeb v Návojné. Bylo
to poučné setkání s uživateli tamního zařízení
a jejich personálem. Muži a ženy, kteří jsou obyvateli tohoto domu, jsou převážně lidé s psychickými problémy či takoví, co měli dlouhodobé

problémy s alkoholem.
Pečovatelky provedla pracovnice zařízení
prostorami domu, ukázala jídelnu, kde bývají
pravidelně slouženy mše, místnosti pro denní
aktivizaci uživatelů, pokoj jednoho z nájemníků
(ty jsou v zařízení většinou jednolůžkové), místnost pro masáže, zahradu. Na závěr návštěvy
zakoupily zaměstnankyně naší služby drobné
dekorační předměty vyrobené obyvateli domu
v Návojné. Výtěžek z tohoto prodeje byl určen pro
aktivity a také měly možnost podpořit obyvatele zakoupením výrobků, které uživatelé vyrobili.
Byla to podnětná návštěva.

NA CO SE TĚŠÍME
O naší pečovatelské službě se snažíme pravidelně informovat. Píšeme o ní do tohoto
zpravodaje, máme svůj oddíl na internetových
stránkách Obce Babice, nové letáky. Přesto
jsou občas lidé překvapeni, že jim můžeme pomoct opravdu v hodně věcech. Například pravidelná údržba domácnosti, zajištění a dovoz
obědů, praní, žehlení, dovoz k lékaři, na úřady. Pomáháme také při vyřizování příspěvku
na péči. V současné době máme uzavřenu
smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby
s šedesáti seniory nebo zdravotně postiženými lidmi. Část smluv je na dovoz obědů, téměř
polovině z tohoto počtu poskytujeme i jiné
služby. Průměrný věk našich klientů je 77 let,
nejstaršímu je 89 let.
A na co se těšíme? Především na to, že o nás
bude vědět co nejvíce lidí a budou-li muset někdy řešit otázku, jak se postarat o svého blízkého,
můžeme být pro ně trochu jistotou, že se to dá
zvládnout.
Přejeme vám všem, ať prožijete Vánoce tak,
jak máte rádi a ať vám nový rok přinese to, co od
strana 10

něj očekáváte. A nezapomínejte: „Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ A my jsme tady i proto,
abyste ji u nás našli.
Pracovnice pečovatelské služby Marie Dostálková,
Jana Vávrová, Mirka Koudelníčková

Předávání jídlonosičů
Zima/2012
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Spolky
KLUB DŮCHODCŮ
Kdo přišel na listopadové setkání Klubu důchodců, připadal si jako
na svatbě, a to na svatbě romské.
O zvycích na takové svatbě poutavě
vyprávěl pan učitel Milan Karchňák
s manželkou. Vyprávění bylo zpestřeno promítnutím videa. Přítomní se
dozvěděli nejen o dni, který znamená
v životě člověka jakýsi zlom, ale také
se hovořilo o životě v romské slovenské osadě Brekov nedaleko Humenného. Byly to příjemně strávené dvě
hodiny, během kterých se přítomní
živě zajímali i o jiné otázky spojené
s romskou komunitou.
Prosincový Klub důchodců byl plný vánoční
atmosféry, povídání, zpívání. Dárkem byla návštěva seniorů z družebních Bzinců pod Javorinou, kteří byli na setkání pozváni. Přijela také
část zpěvaček ze souboru Klenotnica, které při
doprovodu harmoniky (přivezli si svého hudebníka) zazpívaly spoustu nádherných koled a lidových písní z jejich kraje. Při jedné z koled vzpomínaly, že je to ta, kterou do Bzinců „přinesl“ pan
učitel Prokeš, babický rodák a zakladatel vzájemného přátelství mezi našimi obcemi. Vzniklo

v padesátých letech minulého století. Posezení
seniorů přišly zpěvem oživit děti z Kaliny, písničky v jejich podání se opravdu líbily.
A co čeká klub příští rok? V lednu přijde
mezi seniory cestovatelka Hanka Kolaříková ze
Spytihněvi s povídáním ze svých cest. Bude se na
co těšit, protože Hanka navštívila spoustu exotických míst v různých koutech světa. Z dalších
plánů pro rok 2013 vybíráme: beseda s rybáři,
zájezd, výroba dekorativních předmětů. Srdečně zveme na posezení klubu, která bývají každý
první čtvrtek v měsíci, všechny
zájemce. To první v novém roce
bude 3. ledna.
Přejeme všem pěkné prožití
Vánoc a šťastný rok 2013.
Klub důchodců Babice
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strana 11

Babický zpravodaj

Myslivecké sdružení
Cerony Babice
Začalo období přikrmování zvěře
PROSINEC V MYSLIVOSTI
Hlavní starostí myslivců v prosinci je péče
o zvěř. V našem sdružení máme několik krmelců
a zásypů jak pro spárkatou zvěř, tak pro zvěř pernatou. Každý člen sdružení má přidělené jedno
krmné zařízení, o které se celoročně stará. Tato
zařízení v průběhu zimy pravidelně navštěvujeme alespoň jednou týdně, přičemž dbáme, aby
v krmelcích byl vždy dostatek kvalitního sena,
v zásypech dostatek jadrných krmiv. V naší honitbě, kde se vyskytuje srnčí zvěř, je nutné předkládat jadrné krmivo, vždy ale v malých dávkách. Mezi další povinnosti patří doplňování
slanisek, ¬zařízení pro předkládání soli, které je
nejčastěji v podobě rozřízlého kmínku stromku,
do jehož vidlice se kamenná sůl vkládá a zvěř ji
olizuje. Nejvhodnější pro přikrmování zvěře jsou
klasická krmiva, tedy luční seno (z první seče),
jadrné krmivo (pluchatý oves černý nebo bílý).
V zimě se mění žaludeční mikroflóra u zvěře.
Při vysokých dávkách jadrného krmení nebo při
náhlé změně krmiva zvěř nemůže dobře potravu zpracovat a hrozí úhyny nejsilnějších jedinců, kteří potravy přijmou vždy nejvíce. Suchým
pečivem raději nekrmíme, protože rychle navlhá
a plesniví, případně pečivo dávat zásadně na zakrytá suchá místa. Kaštany zabraňují průjmům
a střevním potížím zvěře. Myslivci přilepšují
zvěři v zimním období letninou, což jsou sušené
kopřivy, maliní a ostružiní. Ty jsou pro zvěř významným zdrojem vitamínů a tříslovin. Na mysliveckých políčcích či biopásech zůstává krmná
kapusta, kterou zvěř postupně spásá. Jsou zde
zastoupeny také další plodiny, které poskytují semínka drobnému ptactvu a také bažanti se zde
rádi přikrmují. Při pastvě na polích se zvěř stává více viditelnou. Spárkatá zvěř se shlukuje do
zimních tlup, které mohou sdružovat až několik
desítek kusů. To však není projevem přemnožení
zvěře, jak se naivně domnívají ekologičtí aktivisstrana 12

té. Jedná se o přirozené chování, které má za cíl
zvýšit pravděpodobnost přežití zimního období
a funguje jako obrana před predátory. Dále by
naši zahrádkáři a drobní pěstitelé měli průběžně ořezávat větve ze stromů se sladkou kůrou
(jabloně) pro zajištění okusu a to proto, aby zajíci nekousali do mladých stromků, prostě jim
nachystat náhradu. Bažanti jsou přikrmováni
již od podzimu obilními odpady, které získáváme v místním zemědělském družstvu. Dříve to
byl odpad, dnes lukrativní zboží pro myslivecká
sdružení, která se předhánějí co za tento „odpad“
dají. Tento obilní odpad v žádném případě nesmí být zaplísněný. Koroptve vyžadují nejenom
instalování zásypů, ale i rohatin, což jsou z chvojí vyrobené úkryty, které pomáhají koroptvím
přežít za nepříznivého počasí. Tyto jste mohli
v loňském a předešlém roce vidět třeba za místním hřbitovem a školou, kde se koroptve vyskytovaly. Naši občané nemusejí být ke strádající
zvěři lhostejní a jejich pomoc bude vítána. Dobročinnosti se meze nekladou a každá pomocná
ruka bude vítaná. Při současném zatížení kulturní krajiny si zvěř naši pomoc zaslouží. Přikrmování zvěře může pomoci dětem nalézt zájem
o přírodu, který se z dnešní společnosti postupně
vytrácí. Drobnému ptactvu je vhodné do krmítek přidávat směs semen slunečnice, řepky, prosa, světlice, pohanky či jiných zrnin. Nevhodné
jsou vařené potraviny, zbytky solených či kořeněných jídel, topinky nebo knedlíky mohou
způsobit závažné problémy. Pro ptáky je naopak
vhodné tvrdé pečivo. Důležité je, aby bylo řádně
vyschlé. Přirozenou stravou jsou pro ně olejnatá
semena, jako je slunečnice, proso, světlice či řepka. Vhodné je zavěsit do krmítka syrový hovězí nebo skopový lůj, nevhodné je vepřové sádlo.
Kosi také mají rádi sušené bobule, jeřabiny a ořechy, například vlašská nadrcená jádra. Ptákům
stačí hrst potravy, ale pokud je tuhá zima, tak je
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lepší dávky zvýšit. Krmítka by měla být umístěna tak, aby na ně nedosáhly kočky, musí být
také chráněná proti větru a dešti.
V závěru bych chtěl zhodnotit letošní rok
Na Mýtince. Jak si jistě řada občanů všimla,
došlo k mnoha změnám. Je zde nová střecha,
fasáda a také vnitřní prostory zaznamenaly
značných změn, např. krásnou klubovou místnost obloženou dřevem, nové toalety. Také dvůr
Mýtinky se dočkal změn. Opravila se stodola
a přistavěly se přístřešky pro posezení, kdy tyto
byly prvně využity při setkání Babic. Také na
hody se zde poskytovalo zázemí pro krojované.
V neposlední řadě to byly „Vepřové hody“ kdy
naše myslivecké sdružení poskytlo své dobrovolné služby pro veřejnost. Myslím, že chalupa
Na Mýtince si v naší obci najde své místo i pro
místní občany a že se zde budou i v budoucnu
pořádat podobné akce ke spokojenosti všech
občanů. Na závěr bych všem našim občanům
popřál v této nelehké, ekonomicky náročné
době, hlavně hodně zdraví (to ostatní pak přijde
samo), ale také optimistický pohled do dalších

dnů. Pokud můžu poradit, bude-li vám těžce na
duši a půjdou na vás chmury, projděte se kolem
Moravy, rybníků, pohleďte na panorama Buchlova a uvědomte si, že pražák za tímto pohledem a krajinou musí jezdit a my zde bydlíme.
A to nám žádný ministr financí nevezme. Šťastný nový rok a veselé Vánoce, přeji za celé myslivecké sdružení Cerony Babice.
Místopředseda a jednatel Bc.Mário Mikulka

KALENDÁRIUM
6. 12. 2012
9. 12. 2012
16. 12. 2012
21. 12. 2012
24. 12. 2012
Zima/2012

Probíhá opožděná říje neoplodněných srn
Probíhá kamzičí říje
Probíhá chrutí divokých prasat
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha v 12.11 SEČ. Začátek astronomické zimy
- zimní slunovrat
Symbolická procházka honitbou, návštěva krmelců a zdobení stromků zvěři
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ZAHRÁDKÁŘI
V neděli 4. listopadu pořádala ZO ČZS Babice v Domě zahrádkářů výstavu ovoce a zeleniny. Na stolech bylo vystaveno 115 vzorků jablek a sedm vzorků hrušek a i jiné druhy ovoce,
zeleniny, fazole, džemy, sirupy, krájanky a také
krásné figurky ze šustí od paní Marie Bilíkové.
Tykve pěkných tvarů vypěstovala a vystavila
členka základní organizace paní Marie Omelková. Podívejte se na tu krásu.

Vystavené výpěstky jste mohli zhlédnout
v neděli odpoledne, zájem o tuto výstavu byl
velký, o zábavu se postaral i místní spolek Baňa.
Do malých skleniček jsem nalévala k okoštování medové víno od pana Františka Němce.
Výstava probíhala v domáckém duchu, zazpívali jsme si i povykládali, nikdo nespěchal honem domů. Pořízené fotografie jsou vystaveny
ve vitrínce ZO ČZS Babice. Největší radost mají
zahrádkáři vždy, když se pořádá výstava ovoce
a zeleniny, z návštěvy dětí ze základní školy
a těch nejmenších z mateřské školy.

Zdobení bytů barborkami patří ke staré české tradici. Podle ní kdysi dívky, které se chtěly
provdat, na tento den řezaly větvičky třešní na
„barborky“. Pokud do Štědrého dne větvička
rozkvetla, tradovalo se, že se jim do roka přání
splní. Jakmile po období prvních nočních mrazíků skončí období vegetačního klidu pro raně
kvetoucí dřeviny, můžeme si nařezat větvičky
pro rychlení z třešní, višní, sakur, slivoní, trnek
a mandloní. O několik dnů později řežeme pak
větévky zlatice, meruzalky, dřínu, vilínu, ale
i broskvoně, lísky, vrbové kočičky a olše. Vybírejte větvičky se zjevnou násadou kulatějších květních pupenů. Pokud jsou větévky příliš zkřehlé,
nechte je nejdříve rozmrznout na chladnějším
místě. Pak je namočte asi na 12 hodin do teplé
vody (35 °C), poté zařízněte dlouhým šikmým
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řezem a umístěte do vázy v pokojové teplotě.
V prosinci je většina prací na zahrádce již
hotová, přichází doba přípravy na zimu, období
bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce.
Je třeba především vyhodnotit průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si
uvědomit, z hlediska rostlinolékařské ochrany,
stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce
chorobami a škůdci během vegetace. Na základě tohoto vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet a i materiálově zajišťovat případná ochranná
opatření v příštím roce. Z ovocných stromů by
se měly odstranit mumifikované moniliniozní
nebo i jinak poškozené zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale především je
důležité odstranit všechny opadané plody ležící pod stromy. Před příchodem mrazů musíme
zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu
rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce
kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned
odstraňujeme a likvidujeme.
Pro ty, kteří by chtěli, aby jim příští rok v zahradě vykvetla nová, neobvyklá, pěkně kvetoucí
rostlinka, mám tip z časopisu Zahrádkář. Téměř
neskutečnou proměnou prošla v posledních letech např. třapatkovka (Echinacea). Sortiment
těchto rostlin býval tvořen zejména nachově
a jednoduše kvetoucími odrůdami Echinacea
purpurea. V současnosti jsou k dispozici odrůdy nabízející pestrou tvarovou a zejména barev-

nou škálu květů. Objevily se kultivary s barvou
květů žlutou, mangovou, s různými odstíny
oranžové či dokonce téměř cihlově červené barvy. V posledních letech také mnoho poloplných
a plnokvětých odrůd rovněž v zářivých barvách.
Sortiment těchto novinek se již dá počítat na
desítky a šlechtitelská práce zdaleka neustává.
K novinkám, které se zřejmě objeví na trhu již
v příštím roce, patří třeba plnokvětá malinově
zbarvená DOUBLE SCOOP RASPBERRY, cihlově oranžová a rovněž plnokvětá GUAVA ICE,
tmavě purpurová RED BARON, jasně oranžová
SUMMER SALSA či jasně citronově žlutá SUMMER BREEZE. Sortiment zahradních květin
prochází neustálými proměnami. Za některými
stojí módní vlny, kdy obliba některých druhů či
skupin rostlin střídavě klesá a roste, a jako novinky se pak třeba objevují i letité a často téměř
zapomenuté odrůdy.
Chci Vás informovat i o tom, že jsme na Krájance vymalovali a byly zakoupeny nové teflonové i látkové ubrusy. O vhodnou výzdobu
ze suchých květů se zasloužila paní Arnoštka
Vranková. Na stěnách velkého a malého sálu
bude viset celkem patnáct velkoformátových
fotografií člena zahrádkářů pana Navrátila.
Na závěr bych chtěla Vám, milí čtenáři, za
sebe a za všechny babické zahrádkáře, popřát
veselé vánoční svátky a do dalšího roku hodně
zdraví, osobních i rodinných úspěchů.
Za ZO ČZS Babice, Jiřina Grebeňová

Rybáři
Přátelé a kolegové rybáři!
Rok 2012 je pomalu u konce a nám nezbývá nic
jiného než ho shrnout a připravit se na rok další.
Naše mateřská organizace v Uherském Hradišti
oslavila velké jubileum 100 let a nemalé oslavy
se uskutečnily i v naší MS Babice, která se dočkala 20-ti let od svého založení. Z pohledu celkového stavu členské základny MO MRS Uherské Hradiště, tvoří členové naší MS jen 17,5%
Zima/2012

(186 členů). Přesto si dovolujeme tvrdit, že významem a svou činností, jsme již dnes zanechali
stopu nejen v povědomí ostatních členů MO, ale
i našich spoluobčanů v jednotlivých obcích.
Již léta jsme v obci významnou a silnou společenskou složkou, která významně spolupracuje s vedením obce na společných cílech. Osm let
pracuje náš výbor pod vedením předsedy Milana Býčka. Hodně věcí se za tu dobu změnilo
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a ustálilo do podoby, jakou chceme dále udržovat
a nadále ji rozvíjet. V tom nám napomáhají okolní obce a naše mateřská organizace v Uherském
Hradišti, o kterou se můžeme, jak se říká, opřít.
Naší hlavní náplní zůstává brigádnická činnost
a práce s mládeží, na kterou jsme opravdu hrdí!!
Každoročně se nám daří uspořádat dětské
závody a závody pro všechny věkové kategorie.
I letos tomu nebylo jinak a já se nyní vrátím
ke zmíněným závodům.
Dětské rybářské závody + rybářské závody
na revíru Babice 2 a Babice 1.
Pomalu se dostáváme do stádia, kdy se z našich počátečních snah o rybářská posezení stávají tradiční rybářské závody a z dětského dne,
dětské rybářské závody. A myslíme si, že jsme
se vydali správným směrem, který se budeme
snažit udržet. Pro budoucnost našeho krásného
sportu je to důležité.
Nejprve k dětem. Dětský den jsme změnili v dětské rybářské závody, ale stále je tam to
slovíčko – děti! A to je pro nás priorita! Dětské rybářské závody vypukly v sobotu 9. června v 8 hodin a zúčastnily se jich děti do 16 let.
Můžu s radostí říci, že se zúčastnily děti nejen
z naší obce, ale i děti z okolních obcí a měst.
Bohužel nám moc nepřálo počasí a to se projevilo i na účasti. I když 33 dětí je krásné číslo.
Musím ještě podotknout, že nejmladšímu lovci
bylo pouze čtyři a půl roku. Děti se rozmístily po
celém revíru Babice 2 a započal lov. Z počátku
se dařilo dětem, co mají již zkušenosti s lovem,
ale i děti co nerybaří, se ukázaly jako zdatní lovci
a své zkušenější kamarády brzo přechytaly. Lo-
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venou rybou byl kapr, amur, úhoř a bílá ryba.
Po zhruba polovině závodu se projevily u dětí
hlad a žízeň, které zahnaly na naší tradiční základně v domku U Přívozu. Všechny děti měly
občerstvení zdarma. I pro rodiče bylo připraveno občerstvení, přece nenecháme trenéry našich
dětí o hladu a žízni. Blížil se konec závodů a počasí se umoudřilo. Aspoň na vyhlášení se na nás
podívalo sluníčko, které vykreslilo na tvářích dětí
úsměv. Máme tady vyhlášení výsledků. Oceněny byly všechny děti, co přišly lovit. A to malým
dárkem v podobě balíčku, který pro ně připravili
sponzoři. Stupně vítězů obsadili:
Kategorie Kaprovitá ryba:
1. Radek Škrla (kapr 54 cm)
2. Matyáš Nykl (kapr 50 cm)
Kategorie bílá ryba:
Veronika Mahrová- 82 ks
Zvláštní cena:
Oldřich Janováč (úhoř 66 cm)
Hlavním sponzorem Dětských rybářských
závodů byla paní Lenka Veselá – fa. Grauwell.
A nyní k rybářským závodům na revíru Babice 1 a Babice 2.
Máme tady sobotu 16. června a s ní i krásné
počasí, které již každoročně objednáváme. Lovci se sjíždí ze všech stran a na našem stanovišti
zakupují povolenky k lovu a první občerstvení,
ke kterému jsme přidali i malý bonus k našemu
výročí, 20 let založení MS Babice. Oba revíry, na
kterých se bude lovit, jsou kolem dokola posečeny a upraveny naší brigádnickou jednotkou
sekáčů. Poslední přípravy a máme tady 10. hodinu a s ní i výstřel, který označuje začátek závo-
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dů. První záběry na sebe nenechají dlouho čekat
a máme tu i první úlovky v podobě kaprů a amurů.
Dále finišují přípravy na tombolu, která je letos
opravdu bohatá a není to jen tombola pro rybáře.
Na své si přijdou kutilové a hospodyňky z řad návštěvníků. A hlavně ta tečka tomboly bude opravdu požitek. Průběh závodů je každý rok stejný
a proto se zde nebudu rozepisovat hodinu po hodině a rovnou skočíme do druhého dne - 17. června.
Máme tady krásné nedělní ráno a s ním i obchůzku revírů a zdokumentování úlovků.
Bohužel se opět nepodařilo chytit nějakého
toho pěkného kapra, kterých je na revírech dost.
Někteří rybáři si kapitální kousky jen povodili na
prutech, ale podcenili vybavení nebo jim prostě
nepřálo štěstíčko. Ale to je prostě rybařina.
Druhý výstřel během dvou dnů, značí konec
závodů. Všichni balí a pomalu se přesunují na
základnu do domku U Přívozu. Je tu 11. hodina a vyhlášení závodů. Tombola je rozebraná až
na jednu cenu a ta cena je dvacetikilové prase
divoké. Vyhlášen šťastný výherce a pozornost
Zima/2012

se přenáší na hlavní bod programu - vyhlášení
výsledků rybářských závodů.
Kategorie kaprovitá ryba:
1. Kučera Jiří (amur 71 cm)
2. Hlůšek Richard (amur 70 cm)
3. Nebesařová Ludmila (kapr 65 cm)
Kategorie dravá ryba:
1. Švec Robert (sumec 90 cm)
2.Papay Jakub (candát 65 cm)
3. Švec Robert (candát 50 cm- 1,17 kg)
4. Papay Jakub (candát 50 cm- 1,16 kg)
Souboj o 3. místo byl dramatický. Švec Robert
a Papay Jakub chytili candáty o stejné délce (50
cm) a tak došlo k převážení. Tam rozhodl neuvěřitelný rozdíl jednoho gramu ve prospěch Roberta Švece. Souboj v kategorii dravá ryba byl
soubojem pouze dvou borců.
Kategorie největší ulovená ryba:
1. Švec Robert (sumec 90 cm)
Sláva vítězům čest poraženým!
Tímhle zakončíme dětské rybářské závody
a rybářské závody na revíru Babice 1 a Babice 2.
Je strašně důležité, poděkovat všem co naše
rybářské klání sponzorovali. Moc děkujeme
a vážíme si vaší pomoci při organizaci závodů
a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme všem
návštěvníkům za účast a našim členům za výpomoc během závodů. Hlavním sponzorem závodů byl pan ing. Zdeněk Vaněk – fa. Rybolov.
Dále se musíme zmínit o události, která
dosáhla světové úrovně a to bylo 59. MS LRU
- plavaná, která se stala velkou společenskou
událostí v Uherském Hradišti. Také naši členové Místní skupiny se podíleli na zdárném průběhu tohoto MS, za což jim děkujeme.
Poslední vydařenou akcí v letošním roce,
která podtrhuje naši spolupráci s fa. Rybolov, je
uspořádání přátelského setkání s mezinárodní
účastí na Baťově kanále.
Závěrem se patří poděkovat všem členům
naší MS Babice za spolupráci při organizování
společenských akcí. A těšíme se na další spolupráci i v dalších letech.
Všem přejeme krásné prožití svátků Vánočních a šťastný Nový rok 2013.
S pozdravem „Petrův zdar”
Dušan Dostálek, člen výboru MRS MS Babice
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Scrabblový klub Žudro slaví 10. výročí
Letos uběhlo deset let od nápadu manželů Dostálkových uspořádat scrabblový turnaj.
Šestnáct hráčů z Babic a širokého okolí si zkusilo svou oblíbenou domácí hru zahrát podle
pravidel, se scrabblovými hodinami a slovníkem, který nepřipouští spory o platnost slov.
Některým šla ze čtyř partií hlava kolem, další
to vzali jako legraci a zajímavou zkušenost,
jiní se domluvili, že se budou scházet pravidelně a zkusili vyrazit i na celostátní turnaje.
Vznikl tak jeden z mála českých scrabblových
klubů.
Za deset let existence se tu vystřídalo přes
třicet hráčů, ti nejvěrnější se scházejí dodnes.
Vrcholem činnosti klubu bývá říjnový kvalifikační turnaj, na který jezdí hráči z celé republiky. I nějaké úspěchy už byly. Doma se
obvykle soustředíme na dobrou organizaci
a herně se nám nedaří, ale na turnajích na Moravě i v Čechách jsme už dosáhli i na stupně
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vítězů. Letos poprvé se náš hráč kvalifikoval
na finálový turnaj mistrovství republiky mezi
32 nejlepších hráčů.
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Největším úspěchem ale je, že se stále daří
klub držet při životě. Mnoho hráčů odlákal internet, kde si scrabble můžete zahrát online. Ale
věřte, že hra naživo je zábavnější. Kdo si chce
hru zkusit, rádi ho mezi sebou přivítáme. Nováčkům se můžeme věnovat a všechno trpělivě
vysvětlíme. Kdo zvládne pár speciálních scrabblových slovíček a naučí se slova správně křížit, může velmi brzy porážet i ty nejlepší. Informace na tel. čísle 572 585 128.
Pavel Palička

KALINKA
Dívčí pěvecký sbor na návštěvě
V pátek 30. listopadu 2012 navštívil Dívčí pěvecký sbor Kalinka z Babic Domov pro osoby se
zdravotním postižením v Kunovicích na Cihlářské. Setkání probíhalo v duchu blížících se vánočních
svátků. Děvčata zazpívala několik koled a byla odměněna hlasitým potleskem.
„Myslím, že jsme obyvatelům tohoto domova zpříjemnily začátek vánočních svátků. Pozorně poslouchali a věřím, že se jim vystoupení líbilo.“ dodává jedna z členek sboru. Více informací
na www.kalinkababice.estranky.cz nebo na našem facebooku.
Tereza Horňáková
Z vánočních akcí, kde Kalinka vystupovala:
5. 12. Svěcení adventních věnečků v Kudlovicích
6. 12. Klub důchodců v Babicích
8. 12. Vánoční jarmark v Babicích

Klub důchodců v Babicích

Na návštěvě
Zima/2012

Vánoční jarmark
strana 19

Babický zpravodaj

Na návštěvě

Základní organizace
chovatelů poštovních
holubů

(ZO CHPH)

V sobotu 15. prosince proběhla v Babicích okresní výstava poštovních holubů, kde
se úspěšně umístil holub pana J. Gajdoše 2. místo Moravy dlouhých tratí. Byl zde i vystaven výběr holubů, kteří půjdou do celostátní výstavy v Hluku 11. ledna 2013. ZO Babice bude reprezentovat holub pana J. Hastíka
v kategorii E.
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Listárna
Hody milé hody, už sem dohodovál...
U jedné z dalších slok se zpívá, že „ nadělaly škody“, já k tomu dodávám: „ rozbili zastávku
kůsek od hospody“. Ano, vážení, i toto bylo letošní hodování.
Ale to bylo jenom na začátek mé úvahy k letošním hodům. To, jestli byly vydařené nebo ne, já nehodnotím. To nechám na vás, na spoluobčanech. Já mohu pochválit akorát počasí, které bylo letos více
než příznivé.
Chci především poděkovat panu starostovi Maňáskovi, možu říct kamarádovi, se kterým jsem za ta
léta při organizaci hodů zažil již hodně a který nezklamal ani letos při shánění stárků. Též jeho dceři
Mirce, která mně navíc hodně pomáhala při nácviku hodů. Stárkům a hlavně rodičům stárků, kteří na
sebe vzali letos ty starosti a vystrojili své potomky za stárky, a tak jim připravili zážitek na celý život.
Velký dík patří Myslivcům za velmi pěkné přijetí po oba dva dny. V areálu (chce se mi říct malém skanzenu nebo muzeu) na Mýtince. Byl jsem tam právě na hody poprvé a věřte mi, že jsem byl velmi mile
překvapen, co všechno se tam vybudovalo. Snad ten dojem umocňovalo i počasí, že jsem si řekl, že by
nebylo špatné vycházet s hodovou chasou právě odtud každý rok a pokud se jim to podaří dobudovat
podle jejich představ, tak to může být přírodní místo pro kulturní akce jako stvořené, místo, které by
naší obci přineslo obdiv (nechce se mi psát slovo závist, té je všude kolem dost).
Děkuji též sportovcům, kteří letos obsadili bufet. Zhostili se toho více než na výbornou od obsluhy až
po stejnokroje.
Samozřejmě velký dík patří chase za to, jak zvládli nácviky, za ukázněnost při dvoudenním průvodu
i na zkouškách. Někdy to sice byly nervy, když přišlo šest kluků a dvacet děvčic, ale jak se šlo do finále,
tak se kluci dali hezky dohromady. Chaso díky!
Poděkování patří také všem rodičům a prarodičům, všecké té drobotině, kterou oblekli do krojů, aby
se mohli účastnit hodového průvodu.
Taky děkuju pánům a paním radním za přípravu občerstvení pro muziku a chasu, které se už 3 roky
odvíjí na zahradě DPS tzv. „Patnáctky“. Je to tam vždy hezké, pěkně nachystané, ale dovolte mi, je to
můj názor, já bych byl pro to, vrátit toto všechno znovu na prostřed dědiny před bývalé UNISPO. Důvod je prostý. Hody jsou pro celou obec, a proto mi přijde trochu netaktní vůči přihlížejícím lidem, když
chasa a muzika na půl hodiny zmizí v zahradě a nic se neděje. Když to bylo na dědině, bylo vystoupení
MŠ, zatančilo se a zazpívalo, takže hodová chasa a občané byli neustále v kontaktu. Ale to nechám na
posouzení radním, kteří to mají na starosti.
Samozřejmě dík patří též Recesistickému spolku Baňa a taky ženáčům, kteří už neodmyslitelně patří
do koloritu nedělního průvodu.
Muzikanti - to je chasa veselá - o Stříbrňance to platí dvojnásob. Za ty roky, co zde hrají, si myslím,
že je to dobrá parta veselých a skvělých muzikantů, kteří vždycky odvedou velký kus práce. Takže hoši
díky.
Ještě mi dovolte malou poznámku. Po letošních hodech jsem byl osloven několika lidmi z Babic otázkou: „Proč jste nešli našů uliců, tama a tama...“ Je pravda, že se chodí dva dny po dědině, ale Babice
jsou už docela velká obec, kterou obejít celou, je takřka nemožné. Navíc je to vždycky dáno tím, kde
bydlí stárci. Podle toho se řídím a snažím se s hodovým průvodem obejít co největší část obce.
Co říci na závěr...
Někteří pesimisté říkají, že hody jsou už na úbytku, že jsou nákladné pro rodiče a stárky atd. atd.
Ano, jsou to určité náklady a zodpovědnost, ale zatím se nám to pomocí OÚ a rodičů stárků vždy podařilo zvládnout.
Zima/2012
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Odměnou za to je nám všem k vidění pestrost a barevnost našich krásných krojů, pěkných nastrojených děvčic a šohajů, krásně rozzářených očí těch nejmenších krojovaných, ale hlavně dodržování této
tradice, odkazu našich předků.
Přeji vám všem do roku 2013 hodně štěstí, zdraví a tolerance. Ať žijí hody 2013!
Zdeněk Kroča

Patřím mezi sběrače
Tak jsem se náhodně dozvěděla, že patřím mezi skupinku lidí-sběračů, kteří automaticky uklidí
venku po svém psovi. Když s ním jdu ven, udělám běžné úkony: připnu jej na vodítko, vezmu igelitový
sáček. Psí povaha je už asi taková, že nejraději se vyprazdňují venku. Proto by mě ani nenapadlo spoléhat, že tomu bude u našeho psa jinak.
Ale možná má někdo rád disciplínu „slalom mezi exkrementy.“ Tak pak by bylo vysvětlení, proč je
po svém psovi nesbírá. A ani mu nevadí, když si nějaký ten hnědý kousek přinese na botě domů nebo
ohrozí zdraví dětí, pro které mohou být tyto hromádky přitažlivé.
Vím, že tímto článkem nic nezměním, jen chci říct: „Pejskaři, jenž je vám slušnost vlastní, nenechte
se odradit případnými údivy, až ponesete sáček s psím pokladem a zůstaňte mezi námi sběrači.“ A těm
ostatním vzkazuji: „Když vám nezáleží na tom, jak vypadají Babice, nic na svém chování neměňte.
Okolí už bude dobře vědět, kam si vás zařadit.“
Napsala: „ta, která sbírá“

Zvonky štěstí, já slyším v dáli znít a hrát…
Předvánoční čas pomalu otvírá dveře a většina z nás je do jeho víru vtažena. Velký úklid, pečení
cukroví, utajování nakoupených dárků a myšlenky na to, abychom na nic nezapomněli.
A v těchto dnech využíváme pozvání na vánoční koncert dechové hudby Mistříňanky. Vítá nás krásně vyzdobený svítící vánoční strom před kulturním domem a stejně pěkná vánoční výzdoba uvnitř. Již
prvními tóny hudby a písní nám Mistříňanka otevřela dveře dokořán. V první polovině koncertu, oblečeni do krásných krojů, předvedli své starší i nové písničky a tím, i spolu s velmi dobrou paní uvaděčkou
programu, nás přivedli do veselé nálady. Co však přišlo po krátké přestávce, bylo velkým a těžce slovy
vyjádřeným nadšením. Oblečeni do společenského a program celý laděn do vánočního. Celému vystoupení se dostalo velkého ocenění dlouhým potleskem a některé nádherné písně či koledy museli opakovat.
Hudba perfektní, zpěváci chlapci i dívky bezvadní – no a ti malí zpěváčci? Jen těžko se zadržovaly slzy
v očích, zkrátka – zvonky štěstí – byly snad slyšet i z tlukotu našich srdcí.
My, jednotliví účastníci, jsme poděkovali potleskem, ostatní za nás učinili zástupci obce, přímo na
jevišti. Bylo to krásné, záslužné a před vánočními svátky velmi milé.
Za nás z Patnáctky děkujeme panu starostovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na zajištění akce
podíleli. Je jen škoda, že tak nádherného koncertu se zúčastnili jen lidé středního a hlavně důchodového
věku. Bylo se na co dívat, a přijat dobrou, láskyplnou kulturu.
Cinkot zvonečku nás z nádherně vyzdobeného sálu vyprovázel na cestě domů. „Díky, paní Dostálková, za pozvání a dopravu tam i zpět“.
Všem občanům přejeme krásné, šťastné a pohodové Vánoce.
Za celou Patnáctku Anežka Kolářová
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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.

FC Babice - Trochu jiný tým
Tentokrát píši v této rubrice hned o několika
lidech najednou, přesněji řečeno o celém fotbalovém mužstvu. I když vlastně bych neměla
použít slovo mužstvo, protože se jedná o tým
dívek. Ten vznikl vloni v listopadu. U jeho zrodu stáli: Ludmila Smětáková, Jitka Maňásková,
Aleš Havlíček, kteří vedou oddíl stále a říkají:
„Bylo nám líto, aby děvčata, která velmi úspěšně hrála v základní škole Coca-Cola Cup, nepokračovala. Proto jsme je oslovili a současně jsme
udělali nábor prostřednictvím inzerátů.“ Hned
pro začátek se podařilo získat opravdu dostatečný počet hráček. Tým se postupně stabilizoval
a v současné době má devatenáct registrovaných
hráček. Hrají pod hlavičkou FC Ženy Babice.
Hned po první schůzce byly domluveny tréninky v tělocvičně základní školy. Ty se soustředily na to, aby děvčata obstála následující jaro
v přípravných zápasech. Každý víkend se pak vyjíždělo bojovat do blízkého i vzdálenějšího okolí
a přípravné období vyvrcholilo velkým turnajem
ve Vlkoši. Děvčata nezklamala a nevedla si v něm
vůbec špatně. Přitom je to turnaj, kterého se zúčastňují divizní týmy. Úspěchu zde dosáhla babická „gólmanka“ – získala cenu nejlepší brankařky.
Nu a přišlo září letošního roku a s ním meziokresní přebor žen, jenž je nově vzniklou soutěží.
Hrají v něm družstva: Kroměříž, Napajedla, Březůvky, Žalkovice, Babice. V podzimní sezóně bylo
odehráno osm zápasů, polovina z nich na domácím
hřišti. A jak dopadla naše děvčata? Opět úspěchem.
Získala sedm cenných bodů, přestože několik již
„ostřílených“ hráček trápila zranění a musela je během soutěže zastoupit zcela nová děvčata. Po odehrání prvního kola si dal oddíl pouze jeden týden
volno a hned začaly tréninky v tělocvičně, a to dvakrát týdně. Jejich současný cíl je jasný. Dobře uspět
nejdříve na mezinárodním halovém footsal turnaji, který proběhne 15. – 16. prosince tohoto roku
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v Uherském Brodě za účasti zástupců ze Slovenska,
Rakouska, Polska, České republiky. Neméně důležitý bude i halový turnaj začátkem ledna ve Vracově. Poté mají děvčata naplánováno několikadenní
soustředění v Brumově – Bylnici. Nu a pak už začne očekávané II. kolo meziokresního přeboru.
Děvčata se schází také mimo tréninky a dovedou se dobře bavit. V létě si užila výletu na kolech
na Salaš, který si zpestřila bojovou hrou a užila si
hodně legrace. Vzpomínají také na rozlučkový večírek s prvním kolem soutěže, kdy od svých vedoucích dostala velký dort ve tvaru fotbalového hřiště.
Všechno se zdá jakoby idylické: vznikl oddíl, začal hrát, chce pokračovat. Ale když se člověk zabývá
podrobněji i zákulisím, dozví se, kolik za tím vším
je práce. Hráčky bylo třeba zaregistrovat, nakoupit
základní vybavení, zajistit tréninkové prostory, zaplatit startovné, zajišťovat dopravu na zápasy, občerstvení… to je jen malý výčet toho nejzákladnějšího.
Do všeho kolem nového oddílu dávají jeho vedoucí nejen velký kus srdce, ale i finanční prostředky.
Něco dostali od obce, FC, několik míčů bylo zakoupeno z peněz, které věnovali drobní sponzoři,
kamarádi. „Finance nám svazují hodně ruce, protože pro naše děvčata bychom chtěli vytvořit daleko lepší zázemí,“ shodují se Liduška Smětáková
a Aleš Havlíček. Mají radost z toho, že jejich svěřenkyně odvedly na zeleném fotbalovém poli
velký kus poctivé práce. A Liduška pokračuje: „Když jsme začínali, byla před námi děvčata, některá fotbalem zcela nedotčená a nyní
jsou to hráčky jak má být –zapálené, šikovné
a uvědomují si také, že ve hře je třeba dodržovat nejen její pravidla, ale především disciplínu.“
A ví, o čem mluví, protože coby trenérka se fotbalu již několik let věnovala. Ne jinak je tomu u
Aleše Havlíčka, který hrával za Babice a rád vypomáhá s vedením tohoto oddílu. Zúčastňuje
se tréninků, vyřizuje věci kolem zápasů, na které děvčata i vozí. Jitka Maňásková se stará nejen
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o nutnou administrativu, ale i o další zázemí. Je
potřeba zajistit dostatek minerálek na tréninky,
svačiny na zápasy, dát do pořádku šatnu po tréninku či zápase. V neposlední řadě se postarat
o praní dresů (to si rovným dílem rozdělila Ludmila a Jitka).
A jaké mají plány a přání do budoucna?
O těch nejbližších plánech jsme již napsali, a pokud
se týká přání, patří mezi ně nejen, aby se děvčatům
dařilo a měla radost ze hry a z pohybu, ale i to, že
od příštího jara uvažují o vytvoření takové přípravky, kde by se mohla fotbalu věnovat děvčata ve věku
osm a devět let. Samozřejmě mezi stálá přání patří,
aby byl dostatek diváků na zápasech a lidí, kteří by
naše mladé hráčky podpořili. Doufejme, že se jim to
bude dařit, protože tento mladý tým krásných děvčat
si to zaslouží.
Marie Dostálková

Sport a kultura
Z akcí sportovní komise při OÚ
24. listopad – Turnaj ve stolním tenise
Akce, kterou pořádal sportovní komise, se zúčastnilo celkem 12 hráčů. Mezi hrajícími byl i registrovaný hráč Ivo Mikoška, který hraje krajský přebor za Ostrožskou Novou Ves.
Výsledky:
1. místo: Mikoška Ivo
2. místo: Urbančík Zdeněk
3. místo: Lanšperk Josef
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NovĢotevƎenáVinotékaLahvinka,naprotihasiēskézbrojnice,máotevƎenopondĢlíažpátek
od9Ͳ17hod(vletnímēasedo18hod)asobotyvždyod8Ͳ12.
NavýbĢrmámesudovávínazvyhlášenýchoblastíVelkýchPavlovicaPolešovic.SamozƎejmostíjsou
lahvovávínaodjakostníchodrƽd,pƎespozdnísbĢry,ledováaslámovávínaažknejvyššímu
pƎívlastkuͲvýbĢruzcibéb.Dálesvýmzákazníkƽmmƽžemejakojednizmálanabídnoutsekty,které
jsouvyrábĢnénajižníMoravĢ.SektyjsouvyrábĢnymetodouCharmatͲkvašenovtanku,aletaké
klasickoumetodouͲkvašenovláhvi.PozvolnékvašeníadlouhodobézránízajišƛujeAuraSektƽm
harmonickouasvĢžíchuƛ,nezamĢnitelnouvƽniajemnéperlení.
VsortimentunechybíanidárkovépƎedmĢty(sklenice,karafy,dárkovékrabiēky)neborƽzné
pochutinyvícedruhƽachutí.
Dodávámevínadorestaurací,naoslavyisvatbyaposkytujemeƎízenédegustaceprofirmyi
soukromníky.
KaždýmĢsícprozákazníkypƎipravujemerƽznéakce.
PromĢsícprosinectobudoujižzmiŸovanéAuraSektyprozpƎíjemnĢníVánoēníchsvátkƽaúspĢšné
vkroēenídoroku2013.
TĢšímesenaVás,takneváhejteapƎijěte.

VinotékaLahvinka.
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Ovoce, zelenina a levné cukrovinky
Vás srdeþnČ zvou do novČ otevĜené prodejny v Babicích „Na ŽabárnČ“.
Mimo jiné nabízíme nČco málo z uzeniny (napĜ. uzená žebra, tlaþenku,
uzený bok, anglickou slaninu a domácí klobásy), kvasický chléb a další
sortiment zboží.

TČšíme se na Vaši návštČvu.
Provozní doba: PondČlí – pátek od 8:30 do 15:00 hodin.

Plánované akce v roce 2013
LEDEN - KVĚTEN
5.1.
Tříkrálová sbírka v obci
2. 2.
Lyžařský zájezd na Pustevny
8. 2.
Ples KSČM
9. 2.
Ples SRPDŠ
17. 2.
Dětský karneval
23. 2.
Krojový ples
5. 4.
Noc s Andersenem
13. 4.
Dětský bazárek
11. 5.
Vystoupení Kaliny
12. 5.
Den matek
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Poděkování sponzorům
letošních hodů.
Jako každoročně i letos byly osloveny firmy a podnikatelé, aby pomohli finančními
dary podpořit finančně nejnáročnější akci
roku. Letos finančními dary na hody přispěli:
Stavebniny Kodrla Huštěnovice, Ekostav –
Kartusek St. Město, Nábytek Hejda, Hamé s. r. o.,
Vladimíra Garguláková – Gasol, Kovobath s.
r. o., Pomoraví a. s., Hostinec U Jakuba, Hemar s. r. o., Stamos Uh. Hradiště, Ing. Zdeněk
Habáň Huštěnovice, Rostislav Mikoška – dovoz a prodej aut, Rehos s. r. o., Zámečnictví
Mlčák, Palma Transport, Biowaste
Všem ještě jednou děkujeme.
Rada obce Babice
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Prosinec v Babicích
V posledním měsíci roku byla pro občany
připravena celá řada akcí. Začínalo se symbolicky – 1. prosince. Na Mýtinku byli zváni všichni,
kdo chtěli ochutnat vepřové pochoutky ze zabíjačky. K příjemné atmosféře přispěla vystoupením country skupina Lončáci a cimbálová muzika. A také místo setkání – dvůr Mýtinky. Tady
byly prodejní stánky i dostatek míst k sezení,
které bylo připraveno i ve stodole.
Již zcela předvánoční atmosférou dýchaly
akce uspořádané následující týden. Ať to byl
čtvrteční Klub důchodců, koncert dechové hudby Mistříňanky nebo jarmark s mikulášskou
nadílkou. Všechny byly hojně navštívené. Zdá
se, že lidé se rádi setkávají v závěru roku, aby si
popovídali o tom, co jim přinesl ten právě končící a popřáli si do nového roku všechno dobré. Na jarmarku měli navíc možnost si zakoupit různé dekorace, pochutiny, knihy, pohledy,
které k času Vánoc neodmyslitelně patří. Výběr
byl velký. Bylo možné navštívit dvacet stánků
a obdivovat, co všechno lidé umí vyrobit. Pří-

jemný byl doprovodný program, který podbarvil atmosféru sobotního odpoledne. Vystoupily
v něm děti z Kalinečky a Kalinky, mužský pěvecký sbor Lajbl z Kostelan. Vyvrcholením byl
podvečerní příchod Mikuláše se svou družinou
a radostné úsměvy dětí, které byly navíc obdarovány balíčky s cukrovinkami.
Hned následující sobotu pořádal obecní
úřad tradiční zájezd do skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm. Toto místo se stává obzvlášť
kouzelným v čase předvánočním a jeho návštěvu si nenechá ujít řada našich občanů, kteří tam
pravidelně jezdí.
Tolik o akcích, které se udály do uzávěrky
zpravodaje. Ještě se můžeme těšit na Štěpánskou
zábavu (pořádá FC Babice 26. 12.) a setkání občanů pod vánočním stromem o silvestrovské
půlnoci, na které jste všichni srdečně zváni.
Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni
jehličí, sladkou chuť cukroví, ale hlavně díky
společně stráveným chvílím doma u stromečku.

Pohodové prožití vánočních svátků,
zdraví a úspěchy v roce 2013
všem občanům přeje
Miloslav Maňásek, starosta obce

Krásné Vánoce,
šťastný a úspěšný nový rok
přeje redakční rada!
Zima/2012
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Stalo se - prosinec v Babicích

6. 12. Klub důchodců

1. 12. Vepřové hody na Mýtince

7. 12. Vánoční koncert Mistříňanky

6. 12. Klub důchodců

8. 12. Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

14. 12. Vánoční dílničky v ZŠ

8. 12. Vánoční jarmark
s Mikulášskou nadílkou

13. 12. Svaté Luce přišly do MŠ

15. 12. Vánoční jarmark
v Rožnově pod Radhoštěm

15. 12. Předvánoční posezení na
Patnátce
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