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Dnům podzimu již hodiny čas poslední ukrajují.
Ve větru bílé vločky zlehoučka poletují,
a ještě poslední listy ze stromů je provázejí.
Však Zima je tu. Přináší vše, co k ní patří:
Chlad, mráz, vítr, sníh, ale i teplo v domech vyhřátých,
hlavně jsou začátkem dnů vánočních.
Hlas zvonů se ozývá z okolí i dálky,
z domů hlas koled zní, stromeček čeká nastrojený.
Svíce na něm až se rozsvítí a zazní zvonků hlas,
to Ježíšek přijde mezi nás.
Dětem dárky přinese, radost udělá a zmizí – půjde zase dál.
Štědrý večer i další vánočních dnů čas
v rodinách spokojenost a štěstí plyne v nás.
Až budeme si vzájemně rukou třást a vše dobré v žití přát,
át
to Nový rok už vládnout bude, ať štěstí, láska, zdraví provází nás všude.

Obecní úřad
Vážení spoluobčané.
Je tu prosinec, opět nás čekají vánoční svátky
a konec roku. Ten bývá spojený s bilancováním.
V letošním roce byla největší investiční akcí obce
oprava místní komunikace Nábřeží a výstavba nového chodníku. Do středu obce se po dvou letech
vrátily zrekonstruované pomníky obětem I. a II. světové války a v červnu byly slavnostně vysvěceny.
Díky velkému úsilí farníků se podařilo opravit
kostel sv. Cyrila a Metoděje, který se tak stal důstojnou dominantou obce.
Postupně dochází k obnově veřejného osvětlení – letos se ho dočkala ulice Kůsky.
I pro příští rok se připravuje řada větších či
menších investičních akcí. Tou nejviditelnější
bude bezesporu oprava kanalizace v ulici Zběhy
(od hlavní silnice k pomníkům) a následně rekonstrukce místní komunikace. V jarních měsících to
bude oprava panelovky a vybudování veřejného osvětlení za
Perutkovým nebo rozšíření a úprava nové části hřbitova. Je toho ale
mnohem víc a o všem
vás budeme postupně
informovat.
Za těmito akcemi se
skrývá velké množství
práce, která je pro vás,
občany, neviditelná –
příprava projektových
dokumentací, vyřizování stavebních povolení,
výběrových řízení atd.,
která někdy až překvapivě dlouho trvají.
V listopadu proběhlo setkání představitelů
spolků, organizací, zastupitelů a zaměstnanců obce, které bylo pro
všechny
zúčastněné
velkým přínosem. Zástupci spolků prezentovali svou celoroční
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činnost, která byla nemalá. Proto i v příštím roce
bude obec činnost spolků i nadále podporovat.
Během celého roku se konala také řada kulturních a sportovních akcí. Za přípravou akcí stojí hodně práce, úsilí i volného času organizátorů.
A proto nás někdy mrzí malá účast.
Do naší obce přibyla řada nových občánků,
což mě jako starostku velmi těší. Na druhou stranu bylo hodně těch, se kterými jsme se rozloučili.
A právě v tento adventní čas si člověk uvědomuje pomíjivost věcí materiálních a důležitost lidské
pospolitosti, dobrých mezilidských vztahů a lásky.
Přeji vám klidné prožití vánočního času, hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Těším se, že se s vámi budu setkávat i v novém
roce – např. hned 1. ledna při Novoročním setkání
Na Mýtince.
Mgr. Martina Horňáková, starostka obce
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Usnesení č. 13/2016 z jednání zastupitelstva obce
dne 23. 11. 2016
Usnesení č. 3/13/2016
boru termín pro provedení kontZO schvaluje Dodatek č. 2
Usnesení č. 1/13/2016
k Veřejnoprávní smlouvě o poZO
schvaluje
pracovní skytnutí neinvestiční dotapředsednictvo M. Horňáková, ce z rozpočtu obce Babice
M. Maňásková, P. Obdržálek, pro- č. 15/2016.
gram jednání, vedení diskuze ke
každému bodu programu zvlášť,
Usnesení č. 4/13/2016
návrhovou komisi V. Kukučku
ZO schvaluje nákup části poa ověřovatele zápisu A. Bilíka zemků p. č. 998/1 – 14m2, p. č.
a P. Macháčka.
1003/4 – 40m2 a p. č. 1003/1 –
1m2 za cenu 200,-Kč/m2.
Usnesení č. 2/13/2016
ZO bere na vědomí zprávu
Usnesení č. 5/13/2016
o činnosti rady obce.
ZO prodlužuje finančnímu vý-

roly hospodaření MŠ Babice a ZŠ
Babice s majetkem a finančními
prostředky obce za rok 2015 do
12. 12. 2016.
Usnesení č. 6/13/2016
ZO bere na vědomí zprávu
Kontrolního výboru.
Usnesení č. 7/13/2016
ZO schvaluje ZŠ Babice přijetí
účelového finančního daru od
Nadace Synot ve výši 12 500,-Kč
na adaptační pobyt žáků 6. tříd.

Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad
(plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů
k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří
Před nadcházející zimní sezónou žádáme řidiče, do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
aby si zajistili parkování mimo komunikaci, aby Dále žádáme občany, aby větší množství plastů
tak v zimních měsících zaparkovanými vozidly a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
nebránili úklidu komunikací a chodníků.
přivezli je přímo do sběrného dvora. Děkujeme.
Taktéž žádáme občany, aby zejména ve středu
obce parkovali pouze na vyhrazených místech Sběrný dvůr je otevřen každou středu od 13.00
a ne např. v křižovatce u pošty – jak je běžným do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 11.00 hod.
zvykem.
V prodeji je stále kniha Babičtí a ceronští vojáci
Svoz komunálního odpadu probíhá každý I. a II. světové války a také její Dodatek, ve kterém
čtvrtek v lichý týden tj. 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., jsou jména dalších účastníků války, které se po2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4.
dařilo dohledat po vydání knihy.
Zakoupit si také můžete nové pohlednice Babic.
Znovu apelujeme na majitele psů, aby při Vše je k dostání v kanceláři starostky.
venčení po svých psech uklízeli. Jednak je to
povinnost a také základní lidská slušnost. Majitel V době od 27. 12. do 30. 12. bude OÚ uzavřen.
psa je také povinen mít svého psa na vodítku.
Současně upozorňujeme na povinnost zaplatit Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 7. ledna
poplatek ze psa, který činí 100Kč/rok/psa.
2017.

OÚ informuje

Svoz plastů – první středa v měsíci: 4. 1., 1. 2., 1. 3., Uzávěrka jjarního čísla zpravodaje
p
j jje 3. 4. 2017.
5. 4. Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné. Upozorňujeme, že je potřeba plasty ke
svozu připravit brzo ráno, protože svoz začíná
již v 7:00hod. Ke svozu odevzdávejte pouze
pytle zcela naplněné. Ty, které nebudou zcela
naplněné, nebudou vyvezeny.
Zima/2016
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Babice funguje od roku 2007. Za
dobu své působnosti rozšířila
péči kromě občanů naší obce
i o uživatele v Huštěnovicích,
Sušicích, Jankovicích, Kudlovicích. Sídlo služby je v domě
s pečovatelskou službou – Patnáctce. Tady má svou kancelář
a je zde i zázemí, v němž jsou
prostory pro zájemce, kteří by
potřebovali využít hygienického střediska, dále prádelna, žehlírna apod..
O službách, které nabízíme,
píšeme často a to nejen ve zpravodaji, ale také v naší vývěsce
u nákupního střediska nebo na
internetových stránkách obce.

Proto nás často překvapí, že ne
všichni naši občané o existenci
pečovatelské služby v obci vědí.
Možná je to tím, že některé nenapadne, že v obci může být
služba tohoto typu. Je pravda,
jsme trochu ojedinělí, neboť
patříme mezi šest poskytovatelů pečovatelských služeb ve
Zlínském kraji, jejichž zřizovatelem je obec nebo město. Z toho
pečovatelskou službu mají zřízeny jen dvě obce naší velikosti,
ostatní jsou ve městech.
Kromě nejrůznější pomoci,
kterou poskytujeme seniorům,
pomáháme také při vyřizování příspěvků na péči, mobilitu
apod.. A právě v tomto roce

jsme byli nápomocni v mnoha
případech, kdy jsme poradili
občanům, kde se tento příspěvek nejen vyřizuje, ale také vyplnili za ně žádosti.
Poděkování patří hlavně
Obci Babice a také všem, kteří
jakkoliv službu podporují. A já
děkuji svým kolegyním, bez
kterých by služba existovat nemohla také.
Marie Dostálková
Do nového roku přejeme
všem pevné zdraví, dobré lidi
kolem sebe a radost z každého dne.
Pracovnice pečovatelské
služby

KNIHOVNA
Knihovnické lekce
V listopadu jsme zahájili každoroční knihovnické
lekce – lekce informatické
výchovy, kdy zveme do
knihovny postupně žáky
všech tříd ZŠ a seznamujeme je s činnosti knihovny, povídáme si o tom, jak
vznikly knihy, o spisovatelích a ilustrátorech dětských knížek apod.
Lekce zatím proběhly
pro 1. – 5. třídy:
1. ročník - Co je kniha a knihovna
2. ročník - Naši spisovatelé a ilustrátoři
3. ročník - Kniha je přítel i pomocník – orientace v knize
4. ročník – Rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií, encyklopedie, katalog
5. ročník - Orientace v knihovně, nakladatelství, internet - dobrý sluha, zlý pán
strana 4
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Setkání starostů a knihovníků
V úterý 22. listopadu se v našem KD uskutečnilo
setkání starostů a knihovníků uherskohradišťského
regionu pod záštitou Knihovny BBB v Uherském
Hradišti. Pro téměř sedmdesát účastníků byl připraven zajímavý program. Zahájení a přivítání
uvedla Mgr. Martina Horňáková, starostka naší
obce a Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny
BBB Uherské Hradiště, prezentaci naší knihovny
připravila Ing. Ivana Bičanová a pak následovaly
odborné přednášky – Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně (PhDr. Helena Gajdůšková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín), Veřejné knihovny a jejich prostor (PhDr. Vít Richter,

Národní knihovna) a ocenění osobností a knihoven
Zlínského kraje představila Markéta Petrů z Knihovny BBB Uherské Hradiště. Závěrem si účastnici mohli prohlédnout Muzeum Na Mýtince.

Den pro dětskou knihu
Tato každoroční akce proběhla v prostorách
knihovny a kulturního domu v neděli 27. listopadu. Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky
- tentokrát si děti různými výtvarnými technikami ozdobily tašku a náramek. Dále si děti i spolu
s dospělými mohly zahrát různé společenské hry,
navštívit burzu knih a nakonec shlédnout diva-

delní představení - pohádku O třech doktorech,
kterou zahrál Divadelní spolek Haleny. Zájem
o všechny aktivity byl velký, a my moc děkujeme
paní Ivaně a Dominice Laryšové, které připravily
výtvarné dílničky, a manželům Smýkalovým, kteří zajistili výdej občerstvení pro děti i dospělé.

Trénink paměti
Knihovna pořádá každou lichou středu tréninky
paměti pro seniory, kde si mohou účastníci zábavnou formou procvičit koncentraci, paměť, verbální dovednosti, kreativitu a být tak stále duševně
fit. Poslední letošní trénink byl 14. 12. 2016, další
trénink pak bude 18. 1. 2017. Pro ty, kteří se dopoledního tréninku zúčastnit nemohou (pracovní
a jiné povinnosti), bude od ledna 2017 otevřen
trénink paměti - kognitivních funkcí v odpoledních hodinách, a to každý lichý čtvrtek od 17:00
do 18:00 hod. Začínáme ve čtvrtek 19. 1. 2017.
Zima/2016
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VELKÁ BURZA KNIH!!!
Knihovna připravuje v termínu 2. – 12. ledna 2017 v sále
Kulturního domu v Babicích
velký bazar knih z vyřazeného
fondu knihovny. Máte-li doma
knihy, které už nejsou před-

mětem vašeho zájmu, doneste je do knihovny nebo přímo
na burzu. Knihy se budou nabízet za cenu 5,- Kč a výtěžek
bude použit na akce pro děti i
dospělé. Neprodané knihy pů-

jdou do ZŠ na sběr. Burzu bude
možno navštívit ve zmíněném
termínu každý pracovní den
dopoledne od 8:00 hod, odpoledne pak v době otevírací
doby knihovny.

Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny
Anketa trvá do konce roku 2016. Prosíme o vyPoslední půjčovní den v tomto roce je pátek
plnění krátkého dotazníku o tom, jak jste spoko- 23. prosince 2016 od 9:00 – 12:00 hodin.
jeni se službami poskytovanými knihovnou, příOd 27. do 30. prosince 2016 se v knihovně
padně, co byste v knihovně chtěli změnit nebo nepůjčuje.
doplnit. Dotazník můžete vyplnit buď v písemné
formě – je k vyzvednutí v knihovně - nebo najdete
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017
jeho odkaz na webové stránce knihovny.
přejí knihovnice
Zoja Chodúrová a Ivana Bičanová
Vaše názory nás zajímají a pomohou nám zkvalitnit naši práci pro vás.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Coca cola školský pohár - kvalifikace
V pátek 30. 9. 2016 za krásného letního počasí
a za účasti 1. ZŠ Napajedla, ZŠ Traplice a naší školy
se odehrály kvalifikační boje v kopané. Každoročně
odehrajeme zápasy v Coca cola školském poháru,
ale ani letos se nám nepodařilo postoupit do dalších bojů. Sice jsme v prvním zápase zvítězili nad
ZŠ Traplice 2:0, ve druhém jsme však podlehli 1:4
1. ZŠ Napajedla. I tak naše fotbalové družstvo zaslouží pochvalu za předvedené výkony a za účast
v celorepublikové soutěži.
Mgr. M. Sečen

strana 6
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Planetárium a Technické muzeum Brno
Exkurze naší školy do Brna nických vynálezů a zajímavostí ze líbila a odnesli si hodně pozačala v pátek 7. 10. 2016 v 8:00. v praxi. Myslím, že se žákům ta- znatků i do praktického života.
Mgr. M. Sečen
Šestá a sedmá třída s pedago- hle zeměpisně-fyzikální exkurgickým doprovodem odjela do Planetária a Technického muzea. Nejdřív
jsme navštívili Kraví horu,
kde se nachází Planetárium. V sále digitária jsme
zhlédli program o sluneční
soustavě s názvem Úžasná
planeta. V průběhu programu dostávali žáci otázky k tématu, prohlédli si
hvězdy, souhvězdí, planety, komety a další vesmírné
objekty.
Po návštěvě Planetária
jsme odjeli do Technického muzea, kde žáci podle
tříd prošli fyzikální hernou
a uličkou řemesel. Hlavně ve fyzikální herně si
vyzkoušeli spoustu tech-

Zima/2016
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Školní kolo dějepisné olympiády 2016
Letos se do školního kola dějepisné olympiády zapojili všichni
žáci 8. i 9. třídy! Tematické zaměření tentokrát odkazovalo na Marii
Terezii. Přesné zadání znělo: Marie
Terezie – žena, matka, panovnice
aneb Habsburkové 18. století. Celkem zájemci o historii zodpovídali

23 otázek, z nichž mohli získat maximálně 60 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří dosáhli 36 a více
bodů. Vítěz školního kola automaticky postupuje do kola okresního,
které se uskuteční 19. ledna 2017
v ZŠ Velehrad. Na pomyslných
stupních vítězů stanuli: Jiří Dvořák

z 8. třídy, Robin Volf z 9. třídy a Tereza Macková z 8. třídy. Všem zúčastněným, kteří se do dějepisné
olympiády rozhodli zapojit dobrovolně a ve svém volném čase, děkuji a nejlepším gratuluji. Pochvalu si zaslouží úplně všichni!
Mgr. Jitka Škrabalová

Družina má talent
Ve středu 19. 10. 2016 uspořádaly paní vychovatelky
pro všechny žáky družiny odpoledne plné zábavy a nevšedních zážitků s názvem „Družina má talent“. Byla to
vlastně soutěž o nejlepší umělecké vystoupení. A co
účastníci, kteří již několik dní předem pilně nacvičovali, předvedli? Skupinky i jednotlivci tančili, zpívali, hráli

maňáskové divadlo, cvičili, hráli na housle, četli.
Porota složená ze starších spolužáků měla věru
těžkou práci. Nakonec přece jen vyhodnotila tři
nejlepší, ale v podstatě vyhráli všichni. Proto si také
všichni převzali sladké i věcné odměny.
Vychovatelky školní družiny

Deváťáci
pomáhají
I při všem tom učení
a přípravě na přijímací
zkoušky si naši nejstarší
žáci našli čas na jinou práci. Konkrétně na akci, prostřednictvím které vydělali
nezanedbatelnou částku
pro naši adoptivní kamarádku v Africe. A jak to vidí
oni sami? Dočtete se v následujícím příspěvku
Mgr. Jandásková Vlasta
strana 8
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NON SHOP DAY 24. 10. 2016
Dne 24. 10. 2016 proběhl v sále
naši školy Non-shop day. Tato
akce se v posledních letech nekonala, ale my jsme chtěli obnovit
starou tradici.
Od středy 19. 10 až do pátku
21. 10. nám mohli žáci naší školy nosit hračky, knížky a plyšáky,
které už je samotné omrzely, ale
chtěli, aby dělaly radost jiným. Během těchto tří dnů jsme vysbírali
spousty věcí.

V samotný den konání si mohly
děti o přestávkách chodit vyměňovat žetony za hračky, které se
jim zalíbily. Jeden žeton stál 5 Kč.
První, druhá a třetí třída nás přišly navštívit už v prvních třech
hodinách, přičemž už třetina věcí
zmizela. Když už se většina věci
prodala, zbylé hračky jsme zlevněli, aby i ony mohly někomu udělat
radost. Na konci nám zbylo jen
pár plyšáků a menších hraček.

Jsme rádi, že náš Non-shop day
měl takový úspěch.
Děkujeme všem, kteří přispěli
na náš Non-shop day tím, že nám
přinesli své hračky. Zároveň také
děkujeme těm, kteří si u nás nějakou hračku zakoupili. Vybraná
částka dosáhla 2 500Kč.
Všechny vybrané peníze půjdou na naši adoptivní kamarádku Hadju do Afriky.
Klára Čevelová

Deváťáci se rozhodují, kam po ukončení Základní školy
Abychom našim deváťákům usnadnili rozhodování při výběru střední školy, umožnili jsme jim
navštívit v rámci kariérového poradenství Informační a poradenské středisko na Úřadu práce v Uherském Hradišti, absolvovat akci Den středoškolákem
na Střední škole průmyslové a Obchodní Akademii v Uherském Brodě a Zážitkové dopoledne na
Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické
v Uherském Hradišti. Podívejme se na tyto akce jejich očima.
Mgr. Jandásková Vlasta

Zima/2016
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9. třída v IPS na PÚ v Uh.Hradišti 11. 10. 2016
V úterý 11. 10. 2016 jsme se my, žáci
deváté třídy, vydali vlakem z Huštěnovské vlakové zastávky na Pracovní úřad
v Uherském Hradišti, kde nám jedna
z pracovnic postupně vysvětlila, jak si
správně vybrat školu podle toho co nám
jde a co nás baví a jak s tím souvisí pozdější výběr povolání. Ne všichni si byli
jisti svým výběrem školy a těmto žákům
měl pomoci speciální test, který dokázal
přibližně odhadnout na jakou práci by
jsme se hodili. Někomu test vyhodnotil
celé dvě strany profesí a někdo se musel spokojit jen se čtyřmi výsledky. Také
jsme mohli nahlédnout do precizně seřazených šanonů s různými povoláními.
V těchto složkách jsme se dozvěděli co
jaké zaměstnání obnáší a jaké na něj
musíme mít vystudované školy (bohužel
jsem nenašla nic o tom, jak se stát astronautem...). Jelikož všichni bereme svůj výběr školy popelářskou nebo na soukromou uklízečskou (jak by
vážně, tak se naštěstí nikdo hlasitě neprojevoval a ne- se dalo od naší třídy trochu čekat).
prohlašoval, že by chtěl jít například na vysokou školu
T. Pozziová

9. třída na SŠPHZ V Uh. Hradišti 28. 11. 2016
Dne 28. 11. 2016 jsme se my,
žáci deváté třídy, vydali na Střední školu průmyslovou, hotelovou
a zdravotnickou v Uherském Hradišti. Ráno nás vyzvedl autobus
přímo u školy a společně s 8. třídou ZŠ Velehrad jsme vyrazili do
Uherského Hradiště. Při příjezdu
na nás čekala menší přednáška,
kde jsme se dozvěděli nějaké zajímavosti o škole a o zaměřeních,
která nabízí. Na škole se nachází
šest studijních oborů a pět učebních oborů. Naleznete zde například: strojírenství - počítačová
podpora konstrukce a výroby,
strojírenství - počítačová grafika
a design ve strojírenství, elektrotechnika - počítačové a řídicí systémy, elektrotechnika – prograstrana 10

movatelné automaty, hotelnictví
a cestovní ruch, zdravotnický
asistent a z učebních oborů je
to číšník-barman, servírka-barmanka, kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař, cukrář pro výrobu, asistent prodeje. My jsme
měli tu možnost si vyzkoušet
činnosti, které by si ne každý jen
tak vyzkoušel. Jako první jsme
byli na oboru elektrotechniky,
kde jsme si vyzkoušeli zprovoznit
píst pomocí pneumatiky a naprogramovat robota, aby dělal
to, co jsme chtěli. Dále jsme se
přesunuli do učebny, kde jsme si
vyzkoušeli věci jako je masáž srdce, asistenci při operaci (samozřejmě ne při skutečné), poznat
některé nemocniční pomůcky
Babický
ý zpravodaj
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a zavázat tkaničky u bot nemocničními nůžkami, což bylo pěkné
zpestření. Měli jsme si možnost
vyzkoušet, jak se míchají nápoje nebo smoothie, jak hezky poskládat ubrousek na slavnostní
příležitost a jak dobře umíme
odhadnout množství tekutin nalitých ve skleničkách. Zde bylo
občerstvení ve formě jednohubek a menšího dezertu. A jako
poslední jsme se na deset minut
proměnili na cukrářky nebo cukráře a nazdobili si vlastní perníčky a jiné cukroví. Nakonec jsme si
oddechli u vyrábění ozdobných
kytiček ze stužek. Učitelé i žáci
zde byli moc milí a moc se nám
tam všem líbilo.
Anastázie Vrzalová
Zima/2016

9. třída na SPŠOA Uh. Brod 25. 10. 2016
Dne 25. října 2016 se 9. třída vydala na exkurzi
na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě na tzv. Den středoškolákem. Hned na začátku nás čekalo krátké seznámení se školou, o které se postaral sám pan ředitel.
Poté jsme si s jednotlivými učiteli prošli prostory
školy a měli možnost vidět některé bývalé žáky
naší školy v akci.
Program byl velice bohatý a na závěr jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela s paní učitelkou na Obchodní akademii a druhá zůstala ve
škole. Já a další spolužáci jsme zůstali na Průmyslové škole, kde se nám věnovali tři učitelé v oborech strojírenství, mechanik elektrotechnik a automechanik. Já s pár spolužáky jsme se vydali
s učitelem oboru mechanik elektrotechnik. Ten
nám ukazoval a vysvětloval základy hydrauliky,

programování jednoduchých zminimalizovaných
strojů, dopravních a mycích linek a další. Nakonec
nám pan učitel svěřil i moderní robotickou ruku
v ceně 500 000 Kč, kterou jsme si mohli sami vyzkoušet. Ze školy jsme odcházeli s novými zajímavými poznatky.
Druhá polovina s paní učitelkou Jandáskovou
odjela na Obchodní akademii. Tam nás zástupkyně ředitele provedla prostory školy, vyslechli jsme
si přednášku o oborech, které je zde možno studovat (sociální činnost, veřejnosprávní činnost)
a následně si nás převzaly tři studentky, které studují sociální činnost a ukázaly nám místnost, kde
mívá tento obor praxi. Celé dopoledne jsme se dozvídali spoustu nových informací a ze školy jsme
si odnesli hodně nových zážitků.
Lukáš Vlček a Michaela Drinková

Noví kamarádi z Německa
Již v září jsme Vás informovali, že nám vzdušný
posel (nafukovací balonek) přinesl pozdrav z německého města Chemnitz. Žáci deváté třídy se
rozhodli na vzkaz reagovat a poslali do Německa
odpověď. Netrpělivě pak čekali, zda obdrží na svůj
dopis nějakou odezvu. A dočkali se. Nejen dopis,
ale dokonce celý balíček doputoval na adresu naší
školy v měsíci listopadu. A jeho obsah? Deváťáci
dostali nejen pohlednici města Chemnitz s pozdravem a poděkováním za dopis, ale i krásnou
knížku s barevnými fotografiemi a základními informacemi o historii i současnosti tohoto města.
A jakýmsi bonusem se stal vynikající piškotový řez
s tvarohem, typická sladkost, která je v Sasku velmi oblíbená (tu si však budou muset deváťáci podle návodu a ze zaslaných ingrediencí teprve upéci). Společně si pak přečetli vzkaz i pochvalu za
svoje znalosti němčiny. Zároveň bylo ujednáno, že
znovu odepíšeme,
poděkujeme
za
dárky a také něco
přibalíme. Uvažujeme o nějakém
drobném předmětu, který sami vyrobíme třeba v rámci
našich tradičních
Zima/2016

„Vánočních dílniček“. Adventní čas je k zaslání takového dárku jako stvořený. Nejvíc nás ale potěšil
fakt, že jsme našli nové přátele v Německu a že tak
můžeme procvičit znalosti němčiny. Neučíme se
cizí jazyk zbytečně.
Mgr. Jitka Škrabalová
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BAREVNÝ TÝDEN
Abychom rozveselili pochmurný listopadový týden od 7. 11. do 11. 11. 2016, zorganizovala 9. třída pod vedením třídní učitelky již
tradiční Barevný týden. Do akce se zapojili až
na výjimky všichni žáci školy a ani učitelé nezůstali stranou. Po celý týden chodili žáci do
školy ve stanovených barvách a kostýmech.
O Černém pondělí se celý první stupeň zahalil do černé barvy a žáci druhého stupně holdovali Metalu. V úterý přízemí školy zaplavily
kostky, proužky a puntíky, první poschodí
se proměnilo v domov důchodců. Ve Strašidelnou středu celou školu zaplavila spousta
nádherných masek a v Pohádkový čtvrtek
se pro změnu škola proměnila v jeden hrad
se spoustou princů a princezen. V páteční
výměně si kluci zkusili být holkama a holky
klukama.
V úterý 15. 11. 2016 jsme se sešli v přízemí
naší školy, abychom ocenili ty nejlepší, nejhezčí, nejzajímavější, prostě ty nejnej..........
kostýmy. Bylo to velmi těžké rozhodování,
protože diplom a malou sladkou odměnu by
si zasloužili všichni, kteří se této akce zúčastnili. Děkuji všem zúčastněným za práci a nadšení a deváté třídě za organizaci.
Mgr. Jandásková Vlasta
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Stalo se
15. - 16. 10. 2016 Slovácké hody s právem
Třetí říjnový víkend patřil již tradičně slováckým
hodům s právem. I přes počáteční problémy se sháněním stárků se nakonec hody vydařily, počasí přálo,
a tak si všichni účastníci i diváci jistě odnesli krásný zážitek. Stárci byli Monika Žaludová a Petr Šafařík, podstárci Eva Obdržálková a Dominik Machuča.
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8. 10. 2016 Setkání sedmdesátníků
Sobota patřila setkání ročníku 1946. Letošní sedmdesátníci byli slavnostně uvítáni na
Obecním úřadě v Babicích paní starostkou

Martinou Horňákovou a členkami společenské komise. Na závěr nechyběl ani přípitek
a společná fotografie, a pak už se jen povídalo
a vzpomínalo...

4. 11. 2016 Setkání spolků a organizací v obci
V páteční podvečer se v přísálí KD Babice na pozvání paní starostky sešli zástupci obce, spolků a organizací v obci, aby informovali o své činnosti za

letošní rok, zhodnotili ji a seznámili přítomné s plánem činnosti na rok příští. Byla to také dobrá příležitost k dohodám o pomoci a spolupráci při různých
akcích a činnostech.
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19. 11. 2016 Vepřové hody
Ani deštivé listopadové počasí neodradilo
velké množství zájemců od návštěvy Vepřových
hodů, které se letos právě z důvodu nepříznivé-

ho počasí konaly v areálu U Střešně. K dostání
byly všechny zabíjačkové speciality, přítomné
zahřál svařák a také písničky country kapely Lončáci z Modré.

26. 11. 2016 Vítání občánků
V sobotu proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu
Babice další vítání občánků.
Do života byli slavnostně
přivítáni Kryštof Lipold a Štěpán Abrhám.
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4. 12. 2016 Vánoční jarmark a Mikulášská nadílka
V neděli se sál Kulturního domu v Babicích opět zaplnil návštěvníky tradičního vánočního jarmarku s bohatým kulturním programem a Mikulášskou nadílkou.
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Zájemci si mohli nakoupit dárky i vánoční dekorace,
posedět u kávy či svařáku a vychutnat si vystoupení dívčího sborku Kalinky, Staroměstských mládenců, Kalinky
a Kalinečky za doprovodu CM Bálešáci. Na závěr přišel
Mikuláš s čertem a rozdal dětem dárečky.

1. turnaj a hned vítězství
V pátek 11. 11. 2016 se našim
softbalistům podařil husarský
kousek - vyhráli celý turnaj. Školní softbalová liga odstartovala
sezónu prvním turnajem v kunovické sportovní hale. Ve skupině

jsme narazili na týmy ze ZŠ Staré
Město. Oba zápasy dopadly pro
náš tým vítězně, a to znamenalo,
že budeme hrát o první místo. Ze
druhé skupiny se do finále dostala ZŠ Ostrožská Nová Ves. Finále

jsme s nutnou dávkou štěstí vyhráli o jeden bod a poprvé si užili
vítězství v turnaji. Všem softbalistům moc děkujeme a těšíme se
na další turnaj v prosinci.
Mgr. M. Sečen

Koncert Slávka Janouška
Ve středu 16. 11. 2016 k nám přijel zahrát
a zazpívat své písničky pro děti Slávek Janoušek.
V sále školy jeho koncert vyslechli nejen žáci
naší 1. -5. třídy, ale také děti z mateřské školy
a 20 žáků ze ZŠ Huštěnovice. Mnozí znají jeho
tvorbu pro dospělé, ale i jeho písně pro děti jsou
velmi zajímavé. Dokáže v nich děti nejen zaujmout veselými melodiemi, ale také obohacuje
jejich slovní zásobu různými slovními hříčkami.

Zima/2016

S velkým úspěchem se setkaly především písničky o zvířátkách. K některým písním se děti samy
spontánně přidávaly, zpívaly či vytleskávaly rytmus. Zpěvák si s nimi o písničkách také povídal
a nezapřel při tom, že jeho původní profesí bylo
učitelství. Podle potlesků a spokojených tváří
malých diváků se dalo jasně odhadnout, že se
jim koncert líbil.
Mgr. Jitka Škrabalová

Babický zpravodaj
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SPOLKY
KLUB DŮCHODCŮ
Místo v říjnu se Klub důchodců sešel už koncem září – přesně 29. 9. 2016. Na návštěvu přiletěl
- a to doslova, neboť na fotbalovém hřišti přistál
vrtulníkem – senátor Ivo Valenta. Tématem společného setkání bylo hlavně povídání o rodině,
zálibách a všeobecně o životě.
V listopadu byla hostem klubu Mgr. Jitka Škrabalová, jejímž velkým koníčkem je kromě pěstování orchidejí také historie. Tentokrát to bylo vyprávění o Karlu IV., jehož 700. výročí narození si
letos připomínáme.
V prosinci se uskutečnily hned dvě akce.
Tou první byl zájezd do předvánoční Vídně
s průvodcem PhDr. Pavlem Kočím, který účastníky
zavedl nejprve k baroknímu zámku Schönbrunn,
letnímu sídlu rakouských císařů, a pak se všichni
přesunuli do centra Vídně na prohlídku památek
spojených s vládou Habsburků, a to hlavně Marie Terezie, jejího manžela, syna a snachy, Alžběty Bavorské, známé jako Sisi. Závěrem navštívili
účastníci zájezdu vyhlášené vánoční trhy před
vídeňskou radnicí.

1. 12. -Vídeň

1. 12. -Vídeň
3. 11.

3. 11.
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1. 12. -Vídeň
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Druhé setkání bylo 8. prosince. Bylo laděno vá- duben
nočně a o tradici vánočního stromečku a o dalších
vánočních zvycích a obyčejích zasvěceně a pouta- květen
vě vyprávěla paní Marie Bilíková.

Jaroslav Mikulík – hvězdárna Uh. Brod
cyklovýlet
zájezd – Prostějov – zvonařská dílna, zámek Tovačov, Chropyně
pétanque
I pro příští rok je připravený bohatý a zají- červen Opékání Na Mýtince – s buchlovským
mavý program. Posuďte sami:
sborem seniorek
leden
O dění v obci, probírání z natáčení TV
zájezd Olomouc
Šlágr
září
Dr. Frolcová – Malíři Slovácka
Synot – bowlig
říjen
Bořek Žižlavský – Chřibské studánky
únor
SOÚ Uh. Hradiště – Etiketa, stolování
listopad Úlehla – patogenní zóny
březen Hana Kolaříková – cestování Nepálem
prosinec Vánoční program
Za Klub důchodců Marie Kročová

8. 12. 2016

8. 12. 2016

ZAHRÁDKÁŘI
V novém, opraveném sále
Krájanky uspořádali babičtí zahrádkáři v neděli 20. listopadu
již 2. Výstavu adventních dekorací spojenou s besedou u cimbálu.
Celé akci předcházelo mnoho
práce. Nazdobení stolů adventními věnci, svícny, vánočními
ozdobami a dekoracemi. To by

Adventní výstava
Zima/2016

nebylo možné bez spolupráce
šikovných spoluobčanek, které
vyrábí tyto vánoční ozdoby.
Nazdobili jsme sál, přichystali
posezení pro hosty a pak už jen
s napětím očekávali, jestli bude
zájem o naši výstavu stejný jako
v loňském roce….a byl.
Krátce po zahájení byl sál zaplněn do posledního místečka

Adventní výstava
Babický zpravodaj

a snad se nám podařilo připravit pro občany příjemné nedělní
odpoledne, posezení při skleničce dobrého vína, svařáku a poslechu písniček.
Odměnou nám byl nejen zaplněný sál, spokojení lidé, kteří si
domů odnesli nějakou tu ozdobu
do svého bytu, ale i slova uznání,
které nám někteří účastníci vy-

Adventní výstava
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jadřovali, že je Krájanka čím dál
pěknější, útulnější a modernější.
Děkujeme všem, kteří zapůjčili své výrobky na letošní výstavu:
Bilíková Marie, Babice
Janečková Gabriela, Babice
Škrabalová Martina, Babice
Slámová Olga, Babice

Litošová Jarmila, Sušice
Čevelová Ludmila, Spytihněv
Květinářství kytičky, Spytihněv
Trávníčková Magdaléna, Kudlovice
Šuranská Marie, Babice
Batůškovi, Kudlovice
Poděkování patří také Gábině Janečkové a všem zahrádká-

řům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Adventní prodejní
výstavy.
Děkujeme všem, kteří nás přítomností na našich akcích podporují a všem spoluobčanům
přejeme klidné a spokojené Vánoce, hodně zdraví a úspěšný
Nový rok
Vaši zahrádkáři

RYBÁŘI
25. výročí založení MS Babice
Co to vlastně je MS Babice? (= místní skupina)
Je to rybářský spolek při Moravském rybářském svazu pobočného spolku Uherské Hradiště. Vznikl v únoru 1992 na žádost mnoha rybářů,
jak místních, tak i z okolí. Samotné ustanovení
MS Babice proběhlo na výroční členské schůzi
konané v březnu v Uherském Hradišti roku 1992.
Sdružujeme rybáře z okolních obcí, jako jsou
Kudlovice, Sušice, Huštěnovice, Traplice, Jankovice, Košíky. Byli nám přiděleny sportovní revíry
na údržbu a brigádnickou činnost Výrovka, Uhliska, Babice 1, Babice 2 a část Baťova kanálu.
Proč vznikla MS Babice?
Těch důvodů je mnoho. Mohu uvést prozatím
jen ty nejdůležitější:
- dělat brigády na blízkých revírech, které naši
rybáři navštěvují
- výběr a výdej povolenek v místě bydliště
- možnost školení nových členů, jak dospělých,
tak i dětí
- akce pro místní rybáře
- lepší informovanost pro místní rybáře (přenos
informací z pobočného spolku Uh. Hradiště)
Velkou měrou se o založení MS Babice si zasloužili pánové Miloslav Maček, Zdeněk Škách,
Josef Lukáš, Jiří Fusek starší, Dušan Dostálek
starší a František Kašný. Bohužel už nejsou mezi
námi. Dále pak pánové Miroslav a Zdeněk Veselý,
Radek Sentl, Josef a Pavel Balcárkovi, Jiří Fusek
ml. a Jan Pištěk.
Ze začátku jsme se scházeli v ZŠ Babice, kde
nám velkou měrou pomáhal bývalý pan ředitel
Mgr. Jiří Petrželka. Nejenže jsme tam schůzovali,
ale zároveň jsme každoročně organizovali kroužek Mladých rybářů, který byl hojně navštěvostrana 20

vaný dětmi. Nebyl problém, aby tento kroužek
navštěvovalo 30-35 dětí ročně, což je v dnešní
době nemyslitelné. Tato tradice nadále pokračuje, jenže s menší účastí dětí. Lektoři kroužku jsou
pan Jaroslav Šustal, Milan Býček a Jan Pištěk.
Dále se na činnosti MS během 25ti leté existence podílelo mnoho lidí (rybářů), kteří obětovali svůj volný čas a zajišťovali zdárný průběh fungující MS Babice. Jak už jsem se zmínil
o pánech, kteří byli u založení MS Babice, tak
rovněž patří velké poděkování Miroslavu a Milanu Jochovi, Janu Mrázovi, Miloslavu Fuskovi,
Ladislavu Hašovi, Josefu Tománkovi st., Petru
Lukášovi, Romanu Káňovi, Dušanu Dostálkovi
ml., Ladislavu Ciranovi, Marku Balcárkovi, Milanu Býčkovi, Jiřímu Gottwaldovi, Zdeňku Fuskovi,
Tomáši Maňáskovi, Pavlu Jurákovi, Zdeňku Pížovi, Aloisovi Nosterskému a jediné ženě - paní
Aleně Šustalové. Pokud jsem někoho opomněl,
moc se omlouvám. Ti všichni se velkou měrou
postarali, aby naše Místní skupina byla funkční
do dnešních dnů.
25 let MS by se neobešlo bez výrazné podpory Obce Babice a výboru organizace pobočného
spolku v Uherském Hradišti. Tímto bych chtěl
oběma organizacím poděkovat za jejich výpomoc, jak finanční, tak i organizační. Rádi bychom
se všemi, nejen rybáři, oslavili toto výročí společně na jedné z akcí, které chystáme na příští rok.
To je krátce a velmi zhruba vše o naší MS Babice.
S přáním ve zdraví prožitých šťastných a veselých svátků vánočních, mnoha úspěchů
v Novém roce 2017 a krásných zážitků u vody
přeje s pozdravem Petrův zdar
Jan Pištěk
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VČELAŘI
Včelařský spolek se sídlem
v Traplicích datuje svůj vznik už
20. ledna 1929. Při jeho založení
bylo 14 včelařů. Za dalších pět let
jich bylo již 42. V záznamech z roku
1934 můžeme najít jména i babických včelařů Antonína Dohnala
a Josefa Kulhavého. V roce 1949
měl spolek 74 členů, kteří se starali o 526 včelstev. Sedmdesátá léta
se vyznačují značnou aktivitou.
Spolek má 94 členů, pořádají se zájezdy, přednášky a vyhlášené včelařské plesy. Dva z nich se pořádaly
dokonce i v Babicích, a to v letech
1986 a 1987. Největším včelařem
v té době byl Ota Veselý z Jankovic
se 120 včelstvy a František Vojtěšek z Babic, který měl 70 včelstev.

V současnosti je v Babicích 13 včelařů, kteří obhospodařují 104 včelstev.
Předsedou spolku je Antonín
Malenovský, jednatelem Josef Ančinec a pokladníkem Jaroslav Pelka. Svaz sdružuje osm obcí – Traplice, Babice, Huštěnovice, Kudlovice,
Sušice, Jalubí, Košíky a Jankovice.
Pracovní rok sdružení začíná
výroční členskou schůzí, na které
se připravuje plán na celý nadcházející rok. Koncem zimy jsou odebírány vzorky zimní měli (měl je
odpad na dně úlu, vytvořený ze
zbytků voskových víček po otevírání zimních zásob a veškeré biologické zbytky z včelstva včetně
mrtvých včel) na vyšetření varoá-

zy. Do 15. dubna je pak potřeba
provést přeléčení včelstev. Z toho
důvodu má svaz zakoupeny čtyři
kompresory pro aplikaci léčiva. Letos byli včelaři na zájezdu v Trenčíně na výstavě včelařských potřeb
a uspořádali přednášku na téma
Ošetřování včelstev během roku.
Společně se podíleli na podzimní výstavě babických zahrádkářů,
kde byly k vidění pomůcky včelařů, a největšímu zájmu se těšil prosklený úl. Byla připravena i ochutnávka medu a medoviny. V závěru
roku čeká včelaře ještě provedení
dalšího přeléčení včelstev proti varoáze.
Za svaz včelařů
Josef Ančinec, jednatel

SPORT A KULTURA
Z akcí sportovní komise
Nohejbalový turnaj dne 24. 9. 2016
Dne 24.9.2016 se uskutečnil ve sportovním areálu
v Babicích nohejbalový turnaj dvojic – Podzim 2016.

Nohejbalový turnaj
Zima/2016

Výsledková listina :
1. místo – Tomáš Látal, Pepa Lanšperk
2. místo : Tomáš Lajza, Jindra Trvaj
3. místo : dělené – Koni Mlčáková, Jara Vranka, Rosťa
Mikoška a Pepa Tichý

Nohejbalový turnaj
Babický zpravodaj
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SPORTEM K PŘÁTELSTVÍ - Turnaj ve stolním tenise PODZIM 2016
Datum konání: 19. 11. 2016
Pořadatel: komise pro sport při Radě OÚ Babice
Pořadatelé komise pro sport: Radek Polášek, Petr
Lanšperk
Účastníci turnaje: 18 stolních tenistů, z toho 8 z Bzinců pod Javorinou
Výsledková listina:
1. místo: Zdeněk Urbančík (CZ)
2. místo: Jozef Pokopec (SK)
3. místo: Jakub Bončo (SK)
4. místo: Jozef Slanina (SK)
5. místo: Petr Koudelníček (CZ)
6. míto: Karel Říha (CZ)

la dvojice Urbančík - Pokopec. Závěrečný zápas byl
ozdobou celého turnaje a na jeho konci se zaslouženě stal vítězem turnaje Zděněk Urbančík. Závěrem
bych chtěl poděkovat nejen účastníkům turnaje, ale
i všem, kteří se podíleli na jeho uspořádání.
Za komisi pro sport:
Radek Polášek, předseda komise

Turnaj ve stolním tenise -podzim

Těsně po třinácté hodině se v sále OÚ Babice
rozhořel boj mezi dvojicemi stolních tenistů z Babic
a spřátelené obce Bzince pod Javorinou. Akce je pořádána v rámci programu Sportem k přátelství. Sešlo
se celkem 18 stolních tenistů. Proto byla základní část
hrána na dvě skupiny. Z té pak do čtvrtfinále postoupilo 8 tenistů. V další, semifinálové části už se jasně
formovala skupina favoritů na nejvyšší místa. Bončo,
Slanina, Urbančík a Pokopec. Po jejich vzájemných
soubojích u tenisových stolů se finálovou dvojicí sta-

Turnaj ve stolním tenise -podzim

OHLÉDNUTÍ ZA AEROBNÍM CVIČENÍM
Jmenuji se Vlaďka Mlčková a již deset let jezdím do vaší
obce, kde každý čtvrtek vedu
cvičení pro ženy a dívky.
Jak to všechno začalo? Kroužek aerobiku při ZŠ Babice náhle
postrádal vedení a tak jsem byla
náhodně oslovena jednou maminkou, zda bych se cvičení neujala. Přiznám se, že aktivně sice
sportuji, ale zkušenosti s nácviky
„skupinových choreografií“ byly
pro mě doslova novinkou. Přesto jsem se s děvčaty seznámila
a ohromila mě jejich pečlivost,
vstřícnost, ale i nadšení pro soutěžení. K tomu mě velmi pomohl
vlídný přístup ze strany vedení
ZŠ a samozřejmě i obce. Díky
strana 22

těmto aspektům jsme se společně pod názvem „BABÉRY“ pustily
do nácviků, abychom se každoročně účastnily týmových soutěží. A že byla děvčata opravdu
výborná, o tom svědčí řada ocenění. Po absolvování místních
kol se dokonce účastnily finále
soutěže „Děti fitness aneb sportem proti drogám“. Velké poděkování náleží zpětně maminkám
děvčat, které byly organizačně
ve všem s plným nasazením nápomocny.
Velmi mě proto těší, když si
tato děvčata přijdou za námi
zacvičit, i když je život zavál do
světa na studie nebo již pracují.
Po pravidelných nácvicích s děvBabický
ý zpravodaj
p
j

čaty pokračovalo tentýž den
cvičení pro ženy. Setkáváme se
dodnes pravidelně jedenkrát
týdně ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ.
Troufám si říci, že tento čas za ta
léta probíhá v srdečné a téměř
rodinné atmosféře. Toto cvičení
se snažím přizpůsobit všem věkovým kategoriím vždy s ohledem na přítomné cvičenky. Za ta
léta se tu vystřídala již spousta
dívek a žen z vaší obce, ale zavítají k nám i cvičenky z blízkého
okolí. Doufám, že kromě cvičení
mohly nasát i uvolněnou a pohodovou atmosféru. Rádi přivítáme každého, kdo si za námi
přijde zacvičit.
Opakovaně děkuji vedení
Zima/2016

obce, která si vždy vážila aktivit
umožněných pro místní občany,
i vedení ZŠ za vstřícný přístup
k propůjčení tělocvičny. Nemo-

hu opomenout Blanku HuťkoVšeho si velmi vážím a konvou a Inku Janů, které mi vždy statuji, že do Babic jsem se vždy
organizačně s tímto cvičením ráda vracela a stále vracím.
pomáhaly.
Vlaďka Mlčková
Uherské Hradiště

Z FARNOSTI
Betlémské světlo
Do našeho kostela si budete moci o Vánocích
přijít pro betlémské světlo. Betlémské světlo je
plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko
je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v bazilice Narození Páně v Betlémě. Myšlenka šíření
předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí svě-

ta. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.
V našem kostele bude betlémské světlo k dispozici v pátek 23. 12. 2016 od 9.00 do 12.00, v sobotu
24. 12. 9.30 do 10.30 a večer před mší svatou od
19.00 do 20.00.
Půlnoční mše svatá bude v Babicích 24. 12. ve
20 hodin, v Kudlovicích ve 21.30 hodin.

Pozvánka na koncert
Zveme vás na tříkrálový koncert, který se uskuteční v pátek 6. 1. 2017
v 19 hodin v kostele v Babicích. Vystoupí komorní soubor „Magna
Mysteria", který se zaměřuje na gotické a renesanční zpěvy.

Betlém v Babickém kostele
V době Vánoc bude možnost přijít do kostela,
ztišit se a čerpat radost z narození Krista, podívat
se na místní vyřezávaný betlém a vánoční výzdobu. Kostel bude otevřený:
24. 12. před půlnoční mší svatou od 19 hodin
25. 12. od 14 do 16 hodin
26. 12. od 14 do 16 hodin - vystoupení dětí
„Jak se učíme koledovat“ v 15.00
30. 12. od 16 do 17 hodin
1. 1. od 14 do 16 hodin

Plán akcí naší farnosti:
6. 1. 2017 v 19 hodin Tříkrálový koncert komorního souboru Magna Mysteria
9. 6. 2017 Noc kostelů
3. 9. 2017 Farní den
Zima/2016
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Farní rada
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH
1. 1.

Novoroční setkání Na Mýtince

5. 1.

Klub důchodců – KD

6. 1.

Tříkrálový koncert komorního souboru Magna Mysteria

7. 1.

Tříkrálová sbírka

2. 2.

Klub důchodců – KD

4. 2.

Krojový ples - KD

Jarní vystoupení Kalinky

duben Beseda s důchodci
duben Dětský bazárek – KD

13. – 17. 2. Prázdninové hraní
v knihovně s výletem
únor

Dětský karneval - KD

25. 2.

Ples SRPDŠ – KD

2. 3.

Klub důchodců – KD

11. 3.

Výstava vín – KD

31. 3.

Noc s Andersenem – knihovna

22. 4.

Turnaj ve stol. tenisu (mládež)

29. 4.

Otevírání cyklostezek – Na
Mýtince

30. 4.

Stavění máje

4. 5.

Klub důchodců – KD

13. 5.

Cyklovýlet

14. 5.

Den matek – KD

27. 5.

Dětský den

1. 6.

Klub důchodců – Na Mýtince

9. 6.

Noc kostelů

červen Zájezd za poznáním
červenec-srpen Babické kulturní léto Na Mýtince

6. 4.

Klub důchodců – KD

7. 4.

Výroba velikonočních dekorací – KD
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9. 4.

3. 7.

Dětský cyklovýlet

8. 7.

Turnaj v nohejbalu
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15. 7.

Turnaj v plážovém volejbalu

19. 8.

Burza krojů – KD

19. 8.

Cyklovýlet

26. 8.

6. 10.

Uspávání broučků – lampionový průvod obcí

14. – 15. 10. Slovácké hody

18. 11. Turnaj ve stolním tenisu

Tenisový turnaj - čtyřhry

18. 11. Vepřové hody Na Mýtince
26. 11. Den pro dětskou knihu + divadlo pro děti – KD

3. 9.

Farní den

5. 9.

Den otevřených dveří na Patnáctce

7. 9.

Klub důchodců

9. 9.

Turnaj v nohejbalu - dvouhry

9. 9.

Slavnosti vína v Uh. Hradišti

září

Dětský bazárek – KD

23. 9.

Burčákový tenisový turnaj

30. 9.

Cyklovýlet

2. – 5. 10.

1. 12.

Výroba vánočních dekorací

2. 12.

Vánoční koncert - KD

3. 12.

Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou – KD

9. 12.

Vánoční zájezd

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ
ZMĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH,
NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu

Týden knihoven

Sponzoři babických hodů
Letos babické hody podpořily tyto firmy: Nodis, Kovobath, Jiří Martinek, Pecha mont, Zámečnictví
Mlčák, Biowaste, Ekostav Kartusek, Investa, Hudec Michal, Pomoraví, Nábytek Hejda, Hemar, Martin
Slíva, Hamé, HaServices - Ing. Habáň.
Všem rada obce Babice velmi děkuje.
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Příjemné prožití vánočních svátků,
a v roce 2017 hodně zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů
přeje redakční rada
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