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STALO SE
1. 1. 2017 Novoroční setkání Na Mýtince
Nový rok začal v Babicích opět setkáním občanů v muzeu Na Mýtince dne 1. ledna odpoledne.
Akce se konala již druhým rokem a byla opět příjemným místem setkání a přání všeho dobrého
v novém roce. Přítomné zahřál čaj i svařák a pochutnat si mohli na slaných i sladkých dobrotách.

6. 1. 2017 Tříkrálový koncert
V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Babicích se
uskutečnil tříkrálový koncert vokálního sdružení
Magna Mysteria z Otrokovic. V programu zazněly
písně z doby gotiky a renesance, doplněné o historický výklad k jednotlivým obdobím.
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25. 2. 2017 Ples SRPŠ
Poslední únorovou sobotu se konal v Kulturním
domě v Babicích již tradiční ples SRPŠ. Ples zahájili
žáci 9. třídy polonézou, pak program zpestřilo několik dalších tanečních vystoupení. Bohatá tombola a dobrá hudba přispěly k celkové příjemné
a slavnostní atmosféře večera.

Obecní úřad
USNESENÍ č. 14/2016 z jednání zastupitelstva obce Babice
ze dne 21. 12. 2016
Usnesení č. 7/14/2016
Usnesení č. 1/14/2016
ZO schvaluje Odpisový plán obce Babice pro
ZO schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková, J. Vranka, program jedná- rok 2017.
ní, vedení diskuze ke každému bodu programu
Usnesení č. 8/14/2016
zvlášť, návrhovou komisi M. Litoše a ověřovatele
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako
zápisu R. Fritschera a V. Kukučku.
schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
3 947tis.Kč bude financován z výsledků hospodaUsnesení č. 2/14/2016
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. ření předcházejících let. Závazné ukazatele – příjmy, výdaje, financování.
Usnesení č. 3/14/2016
Usnesení č. 9/14/2016
ZO schvaluje individuální příspěvek z rozpočtu
ZO bere na vědomí zprávy finančního výboru.
obce Babice ve výši 71 724,-Kč na odpisy vozidla
na svoz tříděného odpadu SCANIA, které bylo poUsnesení č. 10/14/2016
řízeno v rámci Operačního programu ŽP ČR dle
ZO bere na vědomí rozpočet Mikroregionu
Rozhodnutí č. 15234134-SFŽP „Společné řešení
Staroměstsko, Sdružení obcí pro výstavbu skupiseparace a svozu odpadů – Babicko“.
nového vodovodu Babicko, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
Usnesení č. 4/14/2016
Sdružení měst a obcí Východní Moravy, MAS SCHP.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení č. 5/14/2016
ZO schvaluje Odpisový plán ZŠ pro rok 2017.
Usnesení č. 6/14/2016
ZO schvaluje Odpisový plán MŠ pro rok 2017.

Usnesení č. 11/14/2016
ZO deleguje Radě obce pravomoc provádět úpravu rozpočtu v příjmech (daně a dotace
v plné výši) a ve výdajích do výše 500 000Kč od
22. 12. 2016 do 31. 12. 2016.

USNESENÍ č. 15/2017z jednání zastupitelstva obce Babice
ze dne 15. 3. 2017
Usnesení č. 1/15/2017
ZO
schvaluje
pracovní
předsednictvo M. Horňáková,
M. Maňásková, M. Bezdíček,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou ko-

Jaro/2017

misi P. Macháčka a ověřovaovatele zápisu M. Maňáskovou
vou
a P. Lukášovou.
Usnesení č. 2/15/2017
ZO bere na vědomí zprávu
rávu
o činnosti rady obce.
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Usnesení č. 3/15/2017
Usnesení č. 7/15/2017
ZO schvaluje Rozpočtové
ZO schvaluje nákup pozemopatření č. 1.
ků p. č. 159/9 o výměře 6 m2,
p. č. 159/8 o výměře 26 m2, části
Usnesení č. 4/15/2017
pozemků p. č. 181 a p. č. 183 za
ZO schvaluje Veřejnoprávní cenu 100,-Kč/m2.
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Babice č. 10/2017 se Základní
Usnesení č. 8/15/2017
organizací Českého zahrádkářZO schvaluje nákup pozemku
ského svazu Babice.
p. č. 661/22 o výměře 86 m2 za
cenu 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 5/15/2017
ZO schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvesUsnesení č. 9/15/2017
tiční dotace z rozpočtu obce
ZO schvaluje OZV obce
Babice č. 14/2017 s Fotbalovým Babice č. 1/2017, o stanovení
klubem FC Babice, z. s.
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
Usnesení č. 6/15/2017
a odstraňování komunálních
ZO schvaluje nákup pozem- odpadů a nakládání se stavebků p. č. 1390/5 o výměře 300 m2 ním odpadem na území obce
a p. č. 1390/4 o výměře 57 m2 za Babice.
cenu 100,-Kč/m2.

Usnesení č. 10/15/2017
ZO schvaluje převedení vlastnických práv pozemních komunikací ležících v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště na obec
Kudlovice. Jedná se o tři komunikace: 1. Obslužná komunikace
od Morové kapličky ke sklepům
(panelová komunikace 418,5 m),
2. Obslužná komunikace od křížku
po most na Dražkách (198,1 m),
3. Obslužná komunikace k ČOV
(191,56 m) viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 11/15/2017
ZO vydává svobodný a informovaný souhlas s tím, aby
tradiční hody s právem v obci
Babice byly navrženy k zápisu do
Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Zlínského
kraje.

a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora.

OÚ informuje

Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek v lichý týden tj. 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., Sběrný dvůr je otevřený v měsících březen – říjen
každou středu od 13 do 17hod. a každou lichou
22. 6.
sobotu od 8 do 11hod.
Svoz plastů – první středa v měsíci: 3. 5., 7. 6.
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.

Upozorňujeme občany, že je zakázáno odkládat
jakýkoliv odpad mimo sběrná místa.

V prodeji je stále kniha Babičtí a ceronští vojáci
I. a II. světové války a také její Dodatek, ve kterém
jsou jména dalších účastníků války, které se podařilo dohledat po vydání knihy.
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad Zakoupit si také můžete nové pohlednice Babic.
(plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů Vše je k dostání v kanceláři starostky.
k tomu určených. Ostatní domovní odpad patří
do popelnic a ne do těchto kontejnerů.
Dále žádáme občany, aby větší množství plastů Uzávěrka letního čísla zpravodaje je 12. 6. 2017.
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Rozpočet obce
Rozpočet pro rok 2017 byl sestaven na základě podkladů poskytnutých ZŠ, MŠ, jednotlivými spolky
a organizacemi. Je sestaven jako schodkový a rozdíl bude hrazen z přebytku hospodaření z uplynulých
let.
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SBĚRNÝ DVŮR – obci se podařilo vykoupit
pozemky vedle obecního úřadu, kde by měl být
vybudovaný nový sběrný dvůr. V současné době
KANALIZACE
A
OPRAVA
MÍSTNÍ je zpracovaný záměr a připravuje se projektová
KOMUNIKACE ZBĚHY – firma Slovácké vodárny dokumentace.
a kanalizace zahájí v měsíci dubnu opravu kanalizace v ulici Zběhy. Na opravu kanalizace by poté
CHODNÍK PŘI I/55 – po letech jednání se poměla navázat oprava komunikace a chodníků, kte- dařilo domluvit s vlastníky pozemků. Záměrem
rá již bude hrazena z obecního rozpočtu.
obce je vybudovat chodník a veřejné osvětlení
kolem Sportu. V současné době je zpracovaná
ÚPRAVA NOVÉ ČASTI HŘBITOVA – v měsíci studie. Zvažuje se také přemístění autobusové zadubnu zahájí firma Stavby Kovařík úpravu části stávky cca o 50m směrem na Spytihněv.
hřbitova vedle smuteční síně. V této části budou
vybudovaná nová urnová místa, chodníky, lavičPro rok 2017 obdržela Obec Babice z rozpočky a vysazená nová zeleň. Předpokládané náklady tu Zlínského kraje finanční podporu na zajištění
jsou 755tis. Kč. Byla podaná žádost o dotaci z roz- dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
počtu Zlínského kraje.
kraje - na poskytování pečovatelské služby ve výši
366 400Kč.
OPRAVA PANELOVKY – Firma Martinek zahájí
opravu panelové cesty za Perutkovým. Tato bude
A dále finanční podporu na zabezpečení akcečástečně zúžena a bude sloužit pouze jako chod- schopnosti kategorie JPO II ve výši 150 000Kč.
ník. Firma Pecha mont v této části vybuduje nové
osvětlení. Celá akce je hrazena z obecního rozpočtu. Náklady na chodník jsou 814tis. Kč, na veřejné
osvětlení 160 tis. Kč.

INVESTIČNÍ AKCE

11. 2. 2017 Vítání občánků
V sobotu proběhlo opět v obřadní síni Obecního úřadu v Babicích vítání občánků. Do života byli
slavnostně přivítáni : Barbora Novosadová a Matěj Kučera, Adéla Klemešová a Tomáš Macháček.
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Společenská kronika 2016 - 2017
Narození 2016:

Jubilanti 2017:

1. Kristián Maňásek
2. Natálie Valerová
3. Eliška Čadová
4. Tomáš Vacula
5. Anna Valášková
6. Vendula Krejčí
7. Zdeněk Zimčík
9. Šimon Káňa
10. Kryštof Lipold
12. Štěpán Abrhám
13. Barbora Novosadová
14. Daniel Mlýnek
15. Zuzana Michková
16. Matěj Kučera
17. Adéla Klemešová
18. Tomáš Macháček

95. let
Ludmila Čevelíčková

Jubilanti 2016:
90. let
Jarmila Tománková
85. let
Marie Lacinová
80. let
Milan Stryja
Marie Mátlová
Marie Váverková
Jaroslav Macháček
Helena Stryjová
Danuška Snopková
Eva Novotná
Marie Klajnová
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90. let
Zdenka Pešlová
Zdenka Klimková
Jindřiška Šohajková
85. let
Ludmila Jordánová
Anna Čechová
Stanislav Kratochvíl
Věra Tesařová
Antonín Tománek
Marie Mrázová
Josef Čevela
80. let
Marie Horáková
Petr Kolář
Marie Jurásková
Helena Vranková
Jaroslav Foltýnek
Anežka Kolářová
Božena Kolářová
Bohumila Vašíčková
Marie Janečková
Stanislava Maňásková
František Němec
Josef Machuča
Vlasta Kratochvílová
Irena Nováková
Stanislav Maňásek

Spoluobčané, se kterými jsme se museli v roce
2016 rozloučit:
1. Věra Burešová
2. Ludmila Drápalová
3. Františka Horníčková
4. Marie Kadlecová
5. Bronislav Kolář
6. Růžena Machálková
7. Josef Maňásek
8. Jarmila Maňásková
9. Marie Maňásková
10. Ignác Mitáček
11. Ludmila Němcová
12. Josef Němec
13. Renata Šenkeříková
14. Lubomír Tománek
15. Marta Trněná
16. Marta Večeřová
17. Pavel Vlachynský
18. Ludmila Vranková
19. Alena Zemanová
20. Antonie Vojtěšková

Počet občanů ČR k 01.01.2017
v obci je: 1 750
Průměrný věk občanů v obci:
39,9 let.
V. Šurmánková, matrikářka

Paní Bohuslava Čechmánková
a paní Jiřina Ryšánková se v letošním roce dožívají 92. let, paní Jarmila Tománková se dožívá 91. let.
Všem jubilantům do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody.

Babický zpravodaj
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 na Uherskohradišťsku
V rámci Tříkrálové sbírky se v obci se letos vybralo 45 012,00 Kč. Organizátoři upřímně děkují všem
dárcům i obětavým koledníkům. Výtěžek byl předán Oblastní charitě v Uherském Hradišti
Obec
Babice
Bílovice
Boršice
Boršice u Blatnice
Břestek
Březolupy
Buchlovice
Hluk
Hostějov
Huštěnovice
Jalubí
Jankovice
Kněžpole
Kostelany nad Moravou
Košíky
Kudlovice
Kunovice
Medlovice
Mistřice
Modrá
Nedachlebice
Nedakonice
Ořechov
Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Osvětimany

částka
45 012 Kč
62 991 Kč
79 133 Kč
38 238 Kč
21 811 Kč
51 300 Kč
71 831 Kč
156 751 Kč
5 000 Kč
24 065 Kč
40 854 Kč
11 119 Kč
39 563 Kč
25 927 Kč
8 968 Kč
25 628 Kč
161 959 Kč
15 212 Kč
33 500 Kč
25 169 Kč
33 216 Kč
58 724 Kč
23 395 Kč
40 174 Kč
81 183 Kč
22 466 Kč

Obec
Podolí
Polešovice
Popovice
Salaš
Staré Hutě
Staré Město
Stříbrnice
Sušice
Svárov
Topolná
Traplice
Tučapy
Tupesy
Uherské Hradiště - město
Uherské Hradiště - Jarošov
Uherské Hradiště - Míkovice
Uherské Hradiště - Sady
Uherské Hradiště - Vésky
Uherský Ostroh
Újezdec u Osvětiman
Vážany
Velehrad
Zlámanec
Zlechov
Celkem vykoledováno:

částka
25 688 Kč
55 951 Kč
28 539 Kč
9 097 Kč
3 445 Kč
178 717 Kč
11 962 Kč
19 547 Kč
8 806 Kč
53 598 Kč
27 691 Kč
9 458 Kč
38 502 Kč
370 252 Kč
44 553 Kč
23 760 Kč
40 851 Kč
18 420 Kč
126 265 Kč
9 725 Kč
13 976 Kč
28 304 Kč
13 048 Kč
45 702 Kč
2 409 046 Kč

Děkujeme všem za finanční pomoc, která bude použita
na přímou pomoc občanům
v nouzi v našem regionu, opravu objektu denního centra
sv. Ludmily, zajišťující služby pro
osoby se zdravotním a mentálním postižením v Uh. Hradišti
a výstavbu Centra služeb pro
osoby bez přístřeší v Uh. Hradišti.
Ing. Jiří Jakeš - ředitel Oblastní
charity Uh. Hradiště
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BÍLÉ OPOJENÍ - VZPOMÍNKA NA ZIMU
Těšil jsem se z krásného bílého rána. Všude kolem ležela
velká sněhová peřina, všude
kolem se rozhostil sváteční klid,
který s sebou tato scenérie přináší. Vlastně klid byl trochu
„narušován“ radostnými pokřiky sousedů, kteří vyšli odmetat
a uklízet sníh před domy, a to
nejen ze svých schodků, ale také
z chodníků. Lidé si přáli dobrý
den, usmívali se na sebe, i nějaká ta štamprle slivovice vypitá
na zdraví k této činnosti patřila.
A nejen ta zahřála. Hřejivý pocit se rozléval rovněž z užitečné
práce a z příjemně strávených
společných chvilek…

Kdesi v dáli jsem slyšel zvonění, které se přibližovalo a přibližovalo, až mě PROBUDILO úplně. Byl to budík, který vyzváněl
do nového dne. Podíval jsem se
z okna a opravdu. Všude kolem
ležela velká sněhová peřina, všude kolem se rozhostil sváteční
klid…, který byl narušován. A to
doslova. Narušován brbláním
kolemjdoucích, z jejichž slov jasně znělo: „Co ta obec dělá? Proč
už nejsou chodníky čisté? Přece
to nebudeme uklízet my? A to
už je půl šesté ráno! Zavoláme
na obecní úřad, ať s tím konečně něco dělají!“ Nenechal jsem
se těmito řečmi otrávit a tak jako

vždycky jsem vzal metlu a odhrnovač a šel uklízet tu bílou nádheru. A tak jako vždycky jsem
sníh odhrnul i od sousedčina
domu a i z chodníku před naším
i jejím, protože ona dělá na směny a měla noční. Zůstal ve mně
znovu ten krásný hřejivý pocit
z „bílého opojení.“
P. S. Jinak vzkazuji všem, kteří
berou zimu, ve které i dokonce
sněží, normálně a uklízení sněhu z chodníků také: ,,Nenechte
se otrávit." A je dobře, že je nás
ještě hodně – aspoň kolem mne.
Napsal ten, co má rád sníh
a lidi, kteří nedělají vědu z nějaké
té vločky.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V současné době se staráme
o 69 klientů, převážně seniorů
(59 klientů je přihlášeno na dovoz obědů, 51 bere i jiné služby).
Mezi nejvíce žádané služby patří
pomoc s podáváním jídla, nákupy, pochůzky, odvoz a doprovod
k lékaři, a také dovoz obědů.
Obědy jsou převážně rozváženy
z kuchyně místní základní školy,
jen několika strávníkům byly dováženy obědy od jiného dodavatele. Celkem bylo v roce 2016
rozvezeno 9 001 obědů. Kromě
Babic se staráme i o několik klientů z okolních vesnic. Na podzim loňského roku jsme pečovatelské služby rozšířili nově
například do Kudlovic. A jaký je
věk lidí, o něž se staráme? Čtyři
klienti jsou ve věku do 64 let, od
65 do 80 let je 29 osob, 36 osob
je starších 80 let.
Jaro/2017

Začátkem letošního února
jsme se dozvěděli výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok
2017. Naše pečovatelská služba
obdržela 366 400 Kč. Samozřejmě na dalším financování služby
se podílí úhrady od klientů, které vloni činily 248 026 Kč. Rozdíl
mezi náklady a příjmy pečovatelské služby je hrazen z rozpočtu obce, které patří poděkování
za to, že službu podporuje a takto pomáhá svým starším spoluobčanům.
Pro tento rok máme i řadu
plánů, které bychom chtěli uskutečnit. Týkají se jednak pravidelné údržby domu s pečovatelskou službou, ale také chceme
zorganizovat dvě větší akce pro
Babický zpravodaj

širší veřejnost. Jednak to bude
Den otevřených dveří (tentokrát
jej plánujeme na září) a jednáme
rovněž o možnosti uspořádání kurzu pro lidi, kteří se starají
o své příbuzné s Parkinsonovou
nemocí. O všem, co připravujeme, se aktuálně můžete dozvědět na internetových stránkách
obce nebo ve vývěsce pečovatelské služby před nákupním
střediskem. Bližší informace
o pečovatelské službě získáte
také přímo u pracovnic služby
nebo na mailové adrese pecovatelska.babice@seznam.cz, telefon 724 149 246.
Přejeme všem radost z každého dne a také pěkné velikonoční
svátky.
Děvčata z pečovatelské služby
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KNIHOVNA
NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí:
9:00 – 18:00
Úterý:
9:00 – 16:00
Středa:
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
9:00 – 18:00
Pátek:
9:00 – 12:00
Polední přestávka: od 12:00 – 12:30
TELEFON: 572 585 138, 724 947 226
ONLINE KATALOG
VEŘEJNÝ INTERNET

SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ KNIHOVNOU:
Půjčování knih, časopisů
a periodik z knihovního
fondu knihovny.
Zajištění meziknihovní
výpůjční služby.
Přístup na Internet ze 2 PC.
Kopírování i tisk A4, A3.
Skenování tiskovin na
scanneru A4, A3.

Tréninky paměti pokračují
V lednu jsme opět zahájili oblíbené
tréninky paměti. Každou sudou středu
dopoledne v 9:00 hod probíhají tréninky paměti pro seniory, novinkou letošního roku jsou tréninky paměti pro
ostatní zájemce – ve čtvrtek v podvečer od 17:00 do 18:00 hod. Zájemci se
mohou přihlásit buď předem v knihovně, nebo přijít přímo na jednu z lekcí.
Tréninky paměti jsou pro naše občany
zdarma.

2. – 12. 1. 2017 Velká burza knih
Na začátek ledna jsme připravili v sále
Kulturního domu v Babicích velkou burzu knih, vyřazených z naší knihovny
v loňském roce. Zájemci si mohli vybrat
z více než 1500 knih naučné literatury
i beletrie.
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13. – 17. 2. Prázdninové hraní v knihovně
s výletem do ZOO Lešná Zlín
Celý prázdninový týden byla
knihovna již tradičně otevřena
pro děti při akci Prázdninové hraní
v knihovně.
Děti, které přišly, se určitě nenudily. Mohly si hrát různé hry,
věnovat se rozmanitým výtvarným činnostem, při nichž si mohly
třeba vyrobit masku na maškarní
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ples, koláže pohádkových postav,
originální potisk trička a mnohé
jiné. Některé také využily možnosti číst si v příjemném prostředí
knihovny z nabídky oblíbených
dětských knih.
Ve středu knihovna v rámci
prázdninového hraní uspořádala
již tradiční výlet do ZOO Lešná.
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Navštívili jsme zvířata v pavilonech, ale i ve venkovních výbězích, protože počasí bylo opravdu
výborné. Děti si i vyzkoušely svou
dovednost ve výtvarných dílničkách v Tyrolském domě v ZOO.
Celý týden jsme zakončili v pátek společným čtením nejoblíbenějších pohádek.
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Knihovnické lekce
V březnu proběhly v knihovně každoroční knihovnické lekce – tentokrát pro II. stupeň ZŠ. Jedná se o lekce
informatické výchovy, kdy zveme postupně jednotlivé
třídy ZŠ a seznamujeme je úměrně úrovni jejich znalostí
s funkcemi, významem a činností knihovny, s menšími
dětmi si pak povídáme o knížkách, jak vznikají, kdo je
píše, o ilustrátorech a nakladatelích, apod.
V březnu tedy proběhly tyto lekce :
• 6. ročník – Naučná literatura, rozdělení a orientace
v knihovně
• 7. ročník – Informace a jejich využití, práce s katalogem
• 8. ročník – Informační prameny, práce s katalogem
• 9. ročník – Historie a služby knihoven

Beseda pro děti z MŠ
Dne 15. 3. 2017 proběhly v knihovně dvě besedy
s dětmi z Mateřské školy Babice.
Děti se přišly podívat do knihovny, seznámit se s ní,
povědět si o tom, jak zacházet s knihami, proč a jak se
v knihovně půjčují, jaké knihy zde jsou, apod. Děti vyprávěly o svých oblíbených pohádkách, které znají ze
čtení s rodiči nebo prarodiči, zpívaly písničky z Večerníčků a paní knihovnice je seznamovala s novými příběhy
a knihami, které si mohou v knihovně vypůjčit.

Beseda s prvňáčky v rámci akce Už jsem čtenář –
knížka pro prvňáčka
Dne 21. 3. 2017 zavítali do
naší knihovny žáci 1. třídy ZŠ Babice v doprovodu paní učitelky
Schmuttermeierové na besedu
o knihách, čímž navázali na
podzimní knihovnické lekce,
při nichž se seznámili s fungováním knihovny a dozvěděli se i o tom, jak knihy vznikají.
Paní knihovnice Zoja
Chodúrová tentokrát dětem
vysvětlila, jakým způsobem
jsou knihy v knihovně rozděleny, aby se děti mohly
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dobře orientovat při jejich výběru. Představila jednotlivé skupiny
knih a přečetla dětem z některých
i úryvky. Potom si všichni společ-
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ně povídali o svých oblíbených
knihách, jestli si doma s rodiči
nebo prarodiči čtou, a jak zvládají
čtení ve škole.
Doufáme, že se dětem
beseda líbila, a že v nich
vzbudí zájem o knihy a čtení všeobecně. Na duben
plánujeme podobnou besedu pro žáky 2. třídy.
Pro žáky 1. a 2. třídy
také připravujeme na
24. 5. 2017 besedy s oblíbenou spisovatelkou pro děti
- paní Lenkou Rožnovskou.
Jaro/2017

23. 3. 2017
Světový den vody
Ve čtvrtek jsme si připomněli
Světový den vody. V knihovně
jsme si četli pohádky, se čtením,
kvízy a omalovánkami přišel do
knihovny i zástupce Vodovodního sdružení obcí Babicko. Děti
si pak ještě pohrály v dětském
koutku s novými stavebnicemi
LEGO.

Březen-měsíc čtenářů a Noc s Andersenem
Březen je tradičně měsícem
čtenářů. Knihovna připravila
letos pro čtenáře stálou burzu
knih v průchozím koridoru mezi
knihovnou a přísálím KD. Tento
prostor bude také využíván jako
stálý výstavní prostor. V současné
době v něm můžete shlédnout
výstavu fotografií Jiřího Tralicha
s názvem Zlatá (černobílá) šedesátá. Pro děti jsme upravili dětské
oddělení pro nejmenší čtenáře
a vytvořili tak větší dětský koutek,
který jsme dovybavili tak, aby si
v něm mohlo pohodlně hrát větší množství dětí naráz. Také jsme
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jej doplnili o několik stavebnic
LEGO, které jsou dětmi hojně
využívány. V březnu jsme také
nabídli našim čtenářům týden
registrací (20. - 24. 3.) zdarma, čehož mnozí využili. Zakončením
měsíce čtenářů byla již tradiční
Noc s Andersenem, která letos
začala netradičně v kině Hvězda
v Uherském Hradišti promítáním
filmu Čtyřlístek ve službách krále.
Na toto promítání nás pozvaly
pracovnice dětského oddělení
Knihovny BBB v Uherském Hradišti jako dárek zdarma pro děti.
Celá Noc s Andersenem se totiž
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letos odehrávala ve znamení oblíbeného komiksu Čtyřlístek.
Po promítání jsme se vrátili
do naší místní knihovny, kde program pokračoval příchodem skutečných hrdinů Čtyřlístku, kteří si
s dětmi povídali, rozdali jim speciální číslo Čtyřlístku, které vyšlo
jen pro tuto příležitost, pak všichni skládali mapu pokladu a podle ní se vydali stezkou odvahy
do Muzea myslivců a pytláků Na
Mýtinku, kde na ně čekal opravdu poklad, a také myslivci, kteří
jim poutavě povyprávěli nejen
o zvířatech, ale také o myslivcích
a pytlácích a provedli je muzeem.
Potom jsme se vrátili do knihovny,
kde ještě proběhla soutěž v hodnocení nejhezčího pyžamka, a pak
už hurá do spacáků! Četli jsme si
sami i společně až do půlnoci, nejoblíbenější pohádkovou knihou
byla kniha popletených pohádek
Teta to plete od spisovatelky Ivony Březinové.
Ráno čekala na děti dobrá snídaně – sladké výrobky šikovných
rukou maminek nocležníků, pak
se rozdávaly diplomy, dárečky
a pamětní listy z nocování. Celkem v knihovně nocovalo 14 dětí.
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Klub tvořivých rukou - jaro
Letos také zahajuje nově svou
činnost Klub tvořivých rukou při
Místní knihovně Babice.
Jeho cílem je sdružovat na pravidelných akcích malé i velké zájemce, kteří mají chuť a snahu vytvořit
si různé drobné dárečky či dekorace
vlastními silami. Naše první setkání
bylo na jarní výstavě velikonočních
dekorací, spojené právě s veliko-

nočními dílničkami, kde si každý
mohl vyrobit hezké a nenáročné
dekorace či ozdoby s jarní a velikonoční tématikou. Matriál na dílničky měli zájemci připraven na místě,
malé občerstvení také.
Na akci byly k vidění výrobky
a dekorace místních občanů, které
se možná staly pro někoho inspirací
k vlastní tvorbě.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Novinky v předškolním vzdělávání
a Zápis do MŠ Babice pro školní rok 2017-2018 .
Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), stanovila od školního roku 2017-2018 povinnost předškolního vzdělávání pro všechny děti, které
k 31. 8. 2017 dovrší pět roků věku.
Rodiče každého dítěte staršího pět roků musí od
školního roku 2017-2018 zajistit, aby se jejich dítě pravidelně zúčastňovalo předškolního vzdělávání. Splnění této povinnosti bude sledováno.
Obecné informace k povinnému předškolnímu
vzdělávání od 1. 9. 2017 najdou rodiče na webu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani. V každé MŠ pak stanoví ředitelka MŠ konkrétní podrobnosti ve Školním řádu a ve Školním vzdělávacím
programu.

MŠ může k předškolnímu vzdělávání přijmout
i děti s trvalým pobytem v jiné obci, ale jenom tehdy,
pokud zůstalo volné místo po přijetí všech žadatelů
s trvalým pobytem dítěte v obci.
Termín zápisu pro předškolní vzdělávání pro následující školní rok musí ředitelky MŠ podle novely školského zákona stanovit pouze v období mezi
2.-16. květnem.

Další novinkou od 1. 9. 2017 je, že každá MŠ musí
mít stanovený svůj školský spádový obvod. Školským
obvodem pro MŠ Babice je území obce Babice. Právo
na předškolní vzdělávání a přijetí do MŠ je právem dítěte, nikoliv jeho zákonných zástupců. Proto dítě starší
4 let má od š. r. 2017-2018 přednostní právo na přijetí
do spádové MŠ jenom tehdy, pokud má trvalý pobyt
v příslušné obci a je zapsáno v evidenci obyvatel této
obce.

Tiskopis žádosti, kritéria hodnocení žádostí a ostatní důležité informace k zápisu nových dětí do MŠ Babice budou od 10. dubna 2017 zveřejněny na webových
stránkách MŠ Babice msbabice@msbabice.eu. Přijetí
nových dětí podléhá správnímu řízení.
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Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání do
MŠ Babice pro školní rok 2017-2018 :
• Žádosti o přijetí nových dětí bude ředitelka MŠ Babice vydávat ve dnech 2. a 3. května 2017 v budově MŠ Babice nebo si Žádosti mohou rodiče vytisknout z webu MŠ Babice.
• Vyplněné žádosti bude ředitelka MŠ Babice přijímat ve dnech 9. a 10. května 2017.

Dětí již docházejících do MŠ Babice se zápis netýká.
Marie Maňásková,
ředitelka MŠ Babice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Projektový den - svatba
V pátek 6. ledna v 10 hodin
zněl školou Mendelssohnův Svatební pochod. Do sálu školy se
vydal svatební průvod. To není
vtip, opravdu se konala svatba.
V rámci OZV si žáci 6. třídy již tradičně vyzkoušeli svatbu se vším,
co k ní patří.
Nevěsta Julie Kunertová a ženich Martin Botek si své ‚ano‘ řekli
v sále školy před oddávající Inkou
Volfovou za dohledu matrikářky
Martinky Kašné. Svědkové Adélka
Dobešová a David Stejskal sňatek
svým podpisem potvrdili. Dojaté
maminky ( i ty skutečné) zatlačily
slzičky, svatebčané poblahopřáli.
A to vše za zvuků krásných svatebních melodií, které přehrával
náš zvukař Filip Horníček.
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Svatební hostina se konala
ve třídě u slavnostně vyzdobené tabule s květinami, koláčky
i dortem. Při příchodu prokázali
novomanželé spolupráci při zametání rozbitého talíře i přebalování miminka. Po slavnostním
přípitku svatebního otce Štěpána
Grebeníčka i obou svědků následoval slavnostní oběd, předávání svatebních darů, tanec, únos
nevěsty, rozkrajování svatebního
dortu, hodování, ….
Celý den proběhl ve slavnostním duchu, radostně a bez problémů. Však jsme taky pilně nacvičovali! Již od listopadu jsme
si o svatbě a manželství povídali,
sledovali videa, prohlíželi svatební oznámení, která jsme si také
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zkusili v informatice vytvořit.
V hudební výchově jsme nacvičovali tanec.
Za zdárný průběh musíme
také poděkovat všem, kteří nám
pomáhali.
Květinovou výzdobu i svatební kytice zajistili rodiče Batůškovi,
dort Adélka Hanáková, koláčky
babičky Adélky Hanákové a Natálky Viktorové. Slavnostní oběd
včetně knedlíčkové polévky paní
kuchařky.
Největší poděkování patří
všem žákům a žákyním 6. třídy.
Bez jejich nadšení a spolupráce
by vše neproběhlo tak krásně
a důstojně.
Mgr. S. Adamíková,
třídní učitelka
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Lyžařský kurz - 7.třída
Týden na horách v lednu byl úžasný. V neděli
15.ledna za mrazivého počasí odjela sedmá třída
na lyžařský kurz do Javorníků. Přesněji Ski areál Kohútka. Ubytováni jsme byli na chatě Spartak. Spolu
se žáky odjel pan učitel Sečen, paní učitelka Miklová a jako zdravotnice paní učitelka Adamíková. Za
výborných lyžařských podmínek probíhal výcvik
na svahu přímo u chaty. Ti nejzdatnější (1.družstvo)
jezdili v náročnějším terénu u sedačkové lanovky.
Žáci zvládali lyžování dopoledne i odpoledne ve
dvouhodinových intervalech, strava byla chutná
a byl jí dostatek, čaj k dispozici neustále, ubytování výborné, takže nám nic nescházelo. V denním

programu nechyběl odpočinek, společný program,
přednáška člena horské služby, procházka po okolí
a samozřejmě závody ve slalomu. Nakonec se bojovalo o setiny. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Lukáš Doležal, Nancy Šťastná a Dominik Habarta. Celkově hodnotíme sedmou třídu jako velice zdatnou
a šikovnou. Skoro všichni zvládali jízdu na lyžích,
obloučky, brždění a jízdu na vleku či lanovce. Po vyhodnocení závodů a celého pobytu byla poslední
večer před odjezdem domů diskotéka a maškarní
ples. V pátek se ještě dopoledne lyžovalo, pak už jenom balení, oběd a odjezd do Babic.
Mgr. M. Sečen

Maškarní karneval
Dne 8. února se v obou odděleních školní družiny uskutečnil maškarní karneval, který se letos odehrával v pohádkovém království. Děti si pro tuto
příležitost připravily kostýmy, které je proměnily
v nejednu princeznu, rytíře, kouzelníka, vlka a další
obyvatele již zmiňovaného království. Tancovalo se,
hrály se dobové hry, při kterých bylo velmi veselo,
ale i hry, které vyžadovaly velké soustředění a rychlost. Nakonec děti dostaly i sladkou odměnu.
Vychovatelky ŠD
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Filipíny - za obry a trpaslíky
Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila zajímavé besedy se zeměpisnou, přírodovědnou
i historickou tematikou v kině Hvězda v Uherském
Hradišti. Společnost Planeta Země uváděla projekt
o Filipínách. Žáci 5. až 9. třídy si v pátek 10. 2. 2017
v rámci vyučování prohlédli zajímavý dokument uváděný dvojicí moderátorů. Výprava na Filipíny se ode-

hrávala v nekonečném oceánu, kde žije butanding
( žralok obrovský ) jako obr, dále jsme se seznámili
s domorodými tradicemi, šťavnatou exotiku, krásami
korálových zahrad a trpaslíky divoké džungle (nejmenší primát světa - nartoun filipínský). Doufáme, že
se žákům akce líbila a těšíme se na další díl o Brazílii.
Mgr. M. Sečen.

Matematické soutěže
Protože rádi soutěžíme, účastníme se i matematických soutěží.
V průběhu roku probíhají 3 důležité soutěže - Matematická olympiáda, Pythagoriáda a Matematický
klokan.
Matematická olympiáda je soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku. Zatím
proběhla školní kola pro všechny
kategorie, pro 5. a 9. třídu i okresní kolo. V něm nás reprezentovali
Anna Batůšková, Klára Palánková
a Robin Volf. Za 6. – 8. třídu nás 4.
4.2017 reprezentují Veronika Batůšková, Michaela Omachlíková,
Martina Kašná, Martin Botek, Lukáš Doležal a Eliška Tomaštíková.
Držíme jim palce, ať dopadnou co
nejlépe. O výsledcích Vás budeme
Jaro/2017

informovat v příštím čísle.
V Pythagoriádě soutěží žáci
5. – 8. třídy, úspěšnými řešiteli
a postupujícími do okresního kola
jsou Kateřina Podhorská, Ingrid
Volfová a Lukáš Doležal. Okresní
kolo nás čeká v květnu, opět se
budeme snažit reprezentovat co
nejlépe.
Matematický klokan je mezinárodní soutěž, má pouze školní
kolo, mohou v něm soutěžit žáci
již od 2. třídy. Na ZŠ se soutěží
ve 4 kategoriích. Letos se zúčastnilo 65 žáků 1. stupně a 84 žáků
2. stupně. Nejlepší byli:
• Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): Kraváčková Zuzana. Trvajová Eva, Krejčí Filip
Babický zpravodaj

• Kategorie Klokánek (4. a 5.
třída): Grebík Vojtěch, Podhorská Kateřina, Lajza Robin
• Kategorie Benjamín (6. a 7.
třída): Doležal Lukáš, Kašná
Martina, Mašláňová Hana
• Kategorie Kadet (8. a 9. třída): Idesová Veronika, Mašláň
Ondřej, Smětáková Ivana
Jsme rádi, že pro některé děti
není matematika strašákem, ale
zábavou, že naše malá škola dokáže konkurovat těm velkým. Držte
nám palce a přejte nám úspěchy!
Vyučující matematiky
1. a 2. stupně
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Společenský ples SRPŠ
Dne 25. února proběhl Společenský ples SRPŠ, kde měli možnost vystoupit žáci 9.třídy. Celý
sobotní den se nám, žákům 9.třídy, nesl v duchu plesu a nervozity, ale zvládli jsme to. Připravovali
jsme se na tento okamžik několik
měsíců a už je pryč. Uteklo to jako
lusknutím prstu. Od rána jsme
se chystali na večer, aby vše bylo
perfektní. Když přišel ten okamžik, kdy jsme měli vstoupit před
všechny ty lidi, mnozí se třásli strachem a nervozitou. Jakmile každý udělal první krok, uvědomili
jsme si, že už je to opravdu tady.
Opravdu stojíme zde a v hlavě si
přehráváme dobu, kdy jsme měli
první nácviky a teprve začali přemýšlet nad šaty a košilemi. Celým
večerem nás prováděla skupina
Madusong a samozřejmě paní

učitelka třídní. Největší podporu
jsme si však dělali navzájem jeden
druhému. Ples jsme zahájili polonézou, po které následovalo sólo
s rodiči. Po pár písničkách přišel
na řadu náš druhý tanec - waltz,
který jsme podle mého zvládli
na výbornou. Vystoupila děvčata
z AK COCO Otrokovice s ukázkami
aerobiku a náš taneční mistr Jiří
Hájek se svou partnerkou s nádhernou ukázkou společenských
tanců. Posledním bodem našeho

programu bylo šerpování, kdy
jsme se zatím jenom symbolicky
stali absolventy ZŠ Babice. Celý
večer jsme si náramně užívali. Přišli se podívat mnozí učitelé i bývalí
žáci naší školy. O zábavu bylo postaráno a myslím, že se ples všem
líbil. Za celou 9. třídu chci poděkovat všem, kteří se přišli podívat
a hlavně všem, kteří se na přípravě
plesu podíleli.
Za 9. třídu Anastázie Vrzalová
a tř. učitelka V. Jandásková

Technické dílny v Uherském Hradišti
V březnu se žáci šesté, sedmé a osmé třídy zúčastnili technických dílen v Uherském
Hradišti na SŠPHZ. Ve skupinkách pracovali
na plechové krabičce, elektronickém blikači, navrhovali model hrací kostky na 3D
tiskárnu, stali se na chvíli kameramanem,
střihačem, reportérem. Vyzkoušeli si práci
v odborných učebnách a dílnách. Doufáme, že jim tyhle znalosti a dovednosti pomohou při výběru povolání v dalších letech.
Mgr. M. Sečen.
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Recitační úspěch M. Drinkové
Čtvrtek 2. 3. 2017 si může naše škola
zapsat opět do seznamu recitačních úspěchů. Tento den se totiž konalo okrskové
kolo recitační souteže , kde svým projevem
okouzlila porotu a 1. místo ve své kategorii

(8. - 9.třída) získala Michaela Drinková, žákyně 9. třídy. Uspěla také šesťačka Inička Volfová, která byla oceněna zvláštním
uznáním za svůj projev.
Mgr. Marta Eibensteinerová

Letové ukázky dravců - Seiferos
Obecně prospěšná společnost Seiferost, která
se stará o handicapované dravce a sovy a zároveň
se snaží přiblížit vše o těchto majestátních pánech
oblohy široké veřejnosti, k nám zavítala v pátečním
větrném dopoledni. Počasí se muselo ptákům líbit.
Plachtili vzduchem s velkým požitkem, vyhledávali
stoupavé vzdušné proudy a ladně se vznášeli nad
našimi hlavami. My, lidé, jsme sice počasím tak nad-

šeni nebyli, ale krásní ptáci, vtipné a zároveň poučné vyprávění o nich, možnost některé z nich jemně
pohladit a v závěru i letové ukázky, to vše nás úplně uchvátilo. Někteří žáci za správně zodpovězené
otázky obdrželi i fotografie dravců a ti nejodvážnější
dostali sokolnickou rukavici, aby předvedli svou odvahu a sílu, když jim ptáci přistávali na natažené ruce.
Jitka Škrabalová

Zápis do 1. třídy v novém
Letos poprvé se předškolní děti dostavily k zápisu v novém termínu. Z dřívějška jsme byli zvyklí na
termín mezi 15. lednem a 15. únorem. To nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo.
Od tohoto školního roku zápisy probíhají vždy až
v měsíci dubnu. Další novinkou je také to, že rodiče,
kteří budou pro své dítě žádat
odklad povinné školní docházky, musí už k zápisu přinést doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP
nebo SPC) a současně také
doporučení odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Co ale zůstalo stejné? Mírná
nervozita dětí i jejich rodičů,
Jaro/2017

trocha ostýchavosti a trémy, ale hlavně rozzářené
oči budoucích prvňáčků, když je paní učitelky za
předvedené dovednosti a znalosti pochválily, odměnily a sdělily jim, že se na ně budou v příštím
školním roce těšit.
Jitka Škrabalová

Babický zpravodaj
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SPOLKY
Činnost spolku SRPŠ
Náš spolek organizuje dvě
hlavní akce, a to je Společenský
ples s polonézou , Dětský den
a taky nezapomínáme na prvňáčky, kteří od nás dostávají dárek na
uvítanou.
Aby náš spolek mohl fungovat a organizovat zmíněné akce,
potřebujeme dobrovolníky z řad
rodičů. Rodiče oslovujeme prostřednictvím třídních učitelů, vždy
začátkem školního roku. Každý
zvolený rodič zastupuje svoji třídu
na schůzkách, které jsou 4 krát do
roka. Od zvolených zástupců se
očekává, že se budou schůzí zúčastňovat a také budou na akcích
pomáhat s organizací. Zdrojem
příjmů jsou příspěvky od rodičů
a Společenský ples s polonézou.
Příjmy z plesu získáváme z prodeje vstupného, tomboly, bufetu a šatny. Peníze, které se díky
této akci získají, jsou pak formou
finančních příspěvků rozděleny
Základní škole v Babicích dle jejich požadavků. Nejvíc přispíváme na dopravu např. (Dopravné
žáků 1. stupně Městské divadlo
Zlín, dopravné žáků 2. stupně
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, dopravné lyžařský výcvik, dopravné Adaptační
pobyt Rychta Krásensko,
dopravné Osvětim-Krakov a další…). Dále SRPŠ
hradí žákům deváté třídy
kameramana na ples, hudbu, sál, část tomboly, zbylá
část se získává od sponzorů, občerstvení pro žáky,
kytky pro maminky, kytky
pro dívky, kytky pro učitele, výzdoba stolů. Poslední
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roky se nám daří získat sponzora,
který nám květiny hradí. Letos to
byla paní Batůšková. Za to jí patří
velké poděkování.
Dětský den organizuje SRPŠ,
ale jen díky finančnímu příspěvku,
který dostává každý rok od Obce
Babice. Dětského dne se zúčastňují děti všech věkových kategorií. Hodně nám s organizací pomáhají žáci 8. třídy, kteří nám zajišťují
stanoviště a pomáhají mladším
dětem při zvládání disciplín. Pro
děti je zajištěné občerstvení, tombola, doprovodný program, atrakce a soutěže.
Hned začátkem roku má SRPŠ
za sebou první velkou akci, a to
Společenský ples s polonézou,
který se konal 25. 2. 2017. Letošní
ples byl obohacen o vystoupení
taneční skupiny AK COCO z Otrokovic a o ukázku společenského
tance, který předvedl profesionální tanečník Jiří Hájek s partnerkou.
Tradičně hrála hudební skupina
MADUSONG.
Už od září děvčata netrpělivě čekaly na termín plesu, aby si
mohly zamluvit šaty na tento velký den. Všichni jsou plni očekávání a plánů, aby vše bylo perfektní.
Jak už bývá za poslední roky zvykem, pro nedostatek žáků bývají
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osloveni žáci osmé třídy. Ačkoliv
je tato společenská událost pro
rodiče finančně nákladná, pokaždé se najdou dobrovolníci z řad
osmáků, kteří jsou ochotni svým
starším spolužákům při tanečním programu vypomoci. Letos
bylo 12 tančících párů. Nejen žáci,
rodiče, ale i škola žije touto společenskou akcí. Na SRPŠ už je samotná organizace plesu. Loni se
nám osvědčilo zapojit do příprav
plesu rodiče žáků osmé třídy. Je
to dobrá zkušenost jak pro rodiče,
tak i pro žáky. Všichni si navzájem
pomohou, a žáci, kteří budou tančit polonézu příští rok, už budou
vědět, co to obnáší, takový ples
připravit. Nejvíc práce je v sobotu
ráno v den plesu. Je nutné zajistit
odvoz potravin z obchodu na kulturní dům, balení tomboly, skládání stolů a židlí na sál, pomoct při
chystání bufetu, stáčení vína do
lahví a to je pak každá ruka dobrá.
Večer v den plesu je potřeba zajistit rodiče na prodej tomboly, mužský dozor, který dohlíží na hladký
průběh plesu. Zbylé funkce na
plese zajistí členové SRPŠ.
Rádi bychom docílili toho, že
i starosti kolem této akce se dají
zvládnout, pokud se na tom podílí lidé, kteří mají chuť něco dělat a pomáhat tak dobré
věci.
Za všechny organizátory plesu můžu říct, že letošní ples se opět vydařil.
Tímto bych chtěla
všem poděkovat za pomoc a čas, který tomu věnovali.
Poděkování taky patří
všem sponzorům.
Za SRPŠ
Miriam Koudelníčková
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KLUB DŮCHODCŮ
Na prvním letošním setkání seniorů ve čtvrtek
5. 1. 2017 si mohli přítomní zavzpomínat při přednášce pana Miloslava Maňáska na téma ,,Život
v obci v letech 1995 a 1996", kterou doprovodil
několika videozáznamy. Pak se promítalo video
z natáčení pořadu Šlágr v září loňského roku ve
Velkých Karlovicích, kam senioři jeli na pozvání
senátora Ivo Valenty.
Do únorového klubu ve čtvrtek 9. 2. 2017 důchodců byla pozvána paní Bc. Marie Martinková
ze SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické z Uherského Hradiště, aby se jako vedoucí odborného
výcviku podělila o své znalosti a zkušenosti v oblasti etikety a stolování. Přivezla a naaranžovala
také ukázku slavnostního stolování.
Březnový klub důchodců dne 2. 3. 2017 měl
podtitul : Nepál - život pod Everestem. O své zážitky na cestách po Nepálu se přišla podělit cesto-

5. 1. 2017

vatelka Hanka Kolaříková, kterou
již známe z mnoha předchozích
besed.
V dubnu zavítali senioři v rámci Klubu důchodců do Hvězdárny a planetária v Uherském Brodu.

2. 3. 2017

9. 2. 2017

HASIČI
Dne 10. 1. 2017 v 22:58hod.
byl jednotce SDH obce Babice
vyhlášen poplach. Jednotka vyjela s technikou CAS 24/3500/200
M2R MAN v počtu 1+ 4 k nahlášené události do Kudlovic. Jednotka
na místě zasahovala jako první,
průzkumem zjistila, že se jedná
o požár v kotelně v přístavbě rodinného domu. Jednotka Babice
pomocí jednoho vysokotlakého
proudu požár zlikvidovala a zabezpečila odvětrání zakouřené
prostory, mezitím se na místo
Jaro/2017

dostavila místní dobrovolná jednotka z Kudlovic, která asistovala při rozebírání a vyskladňování
ohořelého, požárem zasaženého
materiálu. Následně se dostavila
jednotka HZS ZLK z centrální požární stanice Uherské Hradiště.
Po závěrečném překontrolování
požářiště byla jednotka na pokyn
velitele zásahu odeslána na svou
základnu.
Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani zranění členů
jednotky.
Babický zpravodaj

Dne 15. 1. 2017
v 19:39hod. byl JSDH Babice vyhlášen poplach, jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené
události - požár lesního porostu
- do Napajedel s technikou CAS
24/3500/200-M2R MAN v počtu
1+5. Při jízdě k zásahu, v Napajedlech u hřbitova, byla jednotka KOPISEM odvolána zpět na základnu
- jednalo se o planý poplach.
Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani zranění členů
jednotky.
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Vypalování trávy je zakázáno!
Přes každoroční varování hasičů a výzev
ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře
i v dalších měsících roku ve Zlínském kraji
desítky zbytečných požárů, způsobených
vypalováním starých porostů.
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je
spalování shrabaných porostů, může mít
neblahé následky. Oheň se na otevřeném
prostranství může velice snadno vymknout
kontrole. V takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se silným větrem dokáže
své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy osob a může
být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti, nebo panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především
zákonem o požární ochraně, zákonem
o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování
porostů je zakázáno celoročně. V případě
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, občanům pokuta až
ve výši 25 tisíc korun a firmám může být
udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.
Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru –
jinak řečeno, zabezpečit
vše tak, aby se spalování
nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc
firmy jsou povinny každé
spalování hořlavých látek
na volném prostranství
předem oznámit územně
příslušnému Hasičskému
záchrannému sboru kraje,
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včetně přijatých protipožárních opatření.
Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc
nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění
bezpečného spalování či spalování zcela
zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení odpadů na volném prostranství mnohdy zakazují nebo alespoň upravují.
Podmínky spalování suchých rostlinných
materiálů v obci Babice:
- Suché a rostlinné materiály lze spalovat
jen ve středu v době od 12h do 19h.
- Suché a rostlinné materiály nelze spalovat v období státem uznaných svátcích.
- Suché a rostlinné materiály lze spalovat
pouze v případě vhodných klimatických
podmínek tak, aby nebyli kouřem obtěžováni jiní občané obce Babic.
Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit
biologického odpadu. Ten je možné také
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit,
že jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě bychom neměli zapomenout
poučit je o tom, jak lehce
může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích
a lesích, prostě na všech
místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.
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A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Jaro/2017

SPORT A KULTURA
Krojový ples
Stalo se už tradicí, že kromě
Slováckých hodů s právem mohou naši spoluobčané polahodit
oku pohledem na naškrobené
spodnice a pestrobarevné fjertůšky děvčic a nažehlené kapesníky chlapců, na krojovém plese.
Ten už zaujímá v kalendáři akcí
čestné místo.
I v letošním roce, kdy se konal
již 7. ročník, jsme si zadali úkol
představit návštěvníkům co nejvíce krojů z blízkého i širokého
okolí.
Slavnostního nástupu, kterým
folklorní večer započal, se kromě
domácí chasy účastnili krojovaní

Jaro/2017

z Derfli, Domanína, Huštěnovic,
Jalubí, Kněžpole, Kyjova, Napajedel, Skoronic, Spytihněvi, Tupes,
Valašského Meziříčí, Velehradu
a Zlechova. Společně s naší krojovanou chasou si Českou besedu
zatančili také hosté z Dambořic,
Hluku, Hovoran a Kudlovic.
Po celý večer, plný hudby
a folkloru, vyhrávaly k tanci i k poslechu DH Šohajka a CM Mladí
Burčáci. Během večera hosté
mohli využít nabídky lahodného
vína, dalších alko i nealko nápojů
a něčeho malého na zub. Ozdobou letošního plesu byla bohatá
tombola s téměř 300 cenami.

Babický zpravodaj

Na závěr by babická chasa
chtěla poděkovat především
obci Babice za poskytnutí prostor
na uskutečnění plesu a také další pomoc s organizací. Další poděkování patří sponzorům, kteří
se postarali o bohatou tombolu, všem krojovaným, kteří vážili
mnohdy i velkou dálku, abychom
mohli představit co nejvíce rozmanitých krojů, a v neposlední
řadě všem, kteří pomohli s organizací.
Krojový ples se šťastným číslem 7 je úspěšně za námi, a my se
těšíme na příští rok.
Hodová chasa Babice
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FC Babice, z.s.
V jarním zpravodaji bychom Vám chtěli připomenout, jak naše týmy skončily po podzimní části
svých soutěží, co se událo během zimní přestávky,
a jak se nám povedl start do jarní části soutěže.
Když začneme pěkně postupně a od našich nejmenších. Přípravka po polovině soutěže vede svou
skupinu, žáci se ve své premiérové sezóně v klasickém rozestavení pohybují na desátém místě. Ženy
stejně jako přípravka vévodí své skupině v krajském
přeboru a mužstvo mužů je na třetím místě.
V zimní přestávce se jako každoročně uskutečnila dvojice „fotbálků“ a to Štěpánský a Silvestrovský,
oba se svou účastí rok od roku jako akce zvětšují.
V letošním roce byla aktivní účast na každé z nich
o 30ti aktérech.
Další činností, která v zimě proběhla, a která se
setkala s velkým úspěchem, bylo vytvoření kluziště
na betonové ploše v prostoru za střídačkami. Zásluhu na této atrakci mají pánové Ides, Abrahám,
Dovrtěl, Chripák a Horníček. Na zmíněném kluzišti se také uskutečnil hokejový turnaj, který ovládlo
mužstvo složené z hráčů HC Babice. Pozitivem turnaje bylo, že všichni zúčastnění odešli „po svých“…
Velký dík také patří firmě Zámečnictví Mlčák s.r.o.,
která se postarala o renovaci branek, které budou
nadále sloužit mužstvu FCB při tréninkových jednotkách.

Hokejový turnaj

Hokejový turnaj
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Hokejový turnaj
Přípravka:
Naše nejmladší mužstvo prodělalo během zimní přestávky nejvíce změn. Tou největší je změna
trenéra. Radek Novotný předal mužstvo svému nástupci, kterým je Martin Zelený. Radkovi bychom
za jeho působení a chvíle strávené při formování
našich nejmladších chtěli velmi poděkovat a věříme, že se v budoucnu ještě v nějaké funkci objeví.
Přípravka se také zúčastnila turnaje ve Spytihněvi
(který jsme spolupořádali), kde ve velmi mladé sestavě obsadila páté místo. Věcné ceny pro každého
účastníka zajistil pan Miroslav Veselý, za což mu vedení FCB samozřejmě velice děkuje. Přípravka nadále trénuje 2x týdně (středa a pátek), pokud byste
měli zájem Vaše dítě přivést k fotbalu, můžete jej
doprovodit na kterýkoliv trénink, případně kontaktujte pana předsedu Horníčka v Hospůdce na hřišti.
Žáci:
U mužstva žáku je situace stabilizovaná, dobrou
práci odvádí trenérské duo Harásek a Trvaj. S kluky trénovali téměř celou zimní přestávku dvakrát
týdně v tělocvičně a následně se zlepšeným počasím se ve stejné tréninkové intenzitě přesunuli na
hlavní hřiště. To, že se tréninky zúročily, předvedli
v prvním mistrovském utkání, kdy zdolali mužstvo
Jalubí v poměru 6:1. Snad se jim bude i nadále tak
dařit, a ve své premiérové sezoně v klasickém rozestavení posunou tabulkou směrem vzhůru. Ale
u obou mužstev, jak přípravky, tak i u žáků, není
postavení v tabulce prvořadé, a takhle se k výchově mladých fotbalistů a fotbalistek také stavíme.
Nejdůležitější je, aby sportovali a pohybovali se na
čerstvém vzduchu.
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Ženy:
Dalo by se říct, že výkladní skříní současné babické kopané je právě mužstvo žen. Kromě postavení v tabulce, kdy vedou krajský přebor, je skvělou
vizitkou klubu to, že během zimní přestávky zamířily dvě naše hráčky do prvoligového klubu FC Zbrojovka Brno, ve kterém se už obě zabydlely a jsou
stabilními členkami ligového týmu. Nelehkou úlohu tak během zimní přestávky měl jejich manažer
Aleš Havlíček s tím, aby je obě nahradil. Zda se mu
to povedlo, se můžete přesvědčit během jarní části. Holky v zimě také nezahálely a ve velkém počtu
vstřebávaly tréninkové dávky od trenérky Ireny
Dudové. Zpestřením zimní přípravy bylo také čtyřdenní soustředění ve Vizovicích. Zúčastnily se také
halového turnaje ve Vlkoši, který celý ovládly, a kdy
ani jednou neokusily hořkost porážky.

-slovenské pomezí do Strání. Zde jsme navázali na
povedenou herní přípravu a domácí mužstvo z poháru vyřadili v poměru 3:2 a můžeme se tak těšit na
semifinále poháru na domácí půdě 5. 5. 2017 proti
mužstvu Bánova. A zde bychom Vás všechny chtěli
požádat, abyste nás přišli podpořit v naší cestě do
finále, které se uskuteční na stadionu 1. FC Slovácka. Společně to dokážeme!!!
K areálu bychom také chtěli říct, že i během jarní části bychom chtěli zkvalitňovat zázemí hřiště
i hřiště samotné. Tentokrát by na řadu měly přijít
střídačky, které by měly dostat úplně nový kabát
a měly by dotvořit vzhled fotbalového areálu a uživatelům přinést větší komfort. Dalším krokem ke
zkvalitnění služeb by měla být plánovaná instalace
umělého osvětlení.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, členům, hráčům ale a především Vám, fanouškům. Pro Vás tohle všechno děláme a jste našim dvanáctým hráčem.
Do jarní části jdeme se společným heslem a sice,
že „MÁME SPOLEČNÝ CÍL“!!!

Areál
Soustředění-ženy
Muži:
Mužstvo vstupuje do jarní části se dvěma cíli.
Tím prvním je stáhnout manko na vedoucí Polešovice a postoupit do okresního přeboru a zároveň
se pokusit uspět v poháru OFS. I vzhledem k vytyčeným cílům se sestavil tréninkový harmonogram,
kdy tréninkové jednotky probíhaly 3x týdně v domácích podmínkách. Stejně jako ženy se vydali na
čtyřdenní soustředění. Mužstvo mužů sehrálo také
tři přípravná utkání, kdy si poradilo s mužstvy Topolné v poměru 8:3, Bílovic v poměru 7:1, Jankovic
v poměru 2:1, s mužstvem Kněžpole se rozešlo smírně 1:1. A všechno směřovalo ke čtvrtfinále poháru
OFS, kam nás los zavál na horkou půdu na českoJaro/2017

Silvestrovský fotbálek
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PLÁNOVANÉ AKCE V BABICÍCH DUBEN - SRPEN 2017
22. 4.
22. 4.
22. 4.
29. 4.
30. 4.
3. 5.
4. 5.
13. 5.
13. 5.
27. 5.
1. 6.
9. 6.
9. 6.

Dětský bazárek – KD
Zájezd na Floru Olomouc
Turnaj ve stol. tenisu (mládež)
Otevírání cyklostezek – Na
Mýtince
Stavění máje
Procházka po Uh. Hradišti
s Blankou Rašticovou
Klub důchodců – KD
Cyklovýlet
Den matek – KD
Dětský den
Klub důchodců – Na Mýtince
Noc kostelů
Vernisáž výstavy obrazů
Františka Němce

9. – 18. 6. Výstava obrazů Františka
Němce
11. 6.
Babické kulturní léto - Myslivecké odpoledne Na Mýtince
3. 7.
Dětský cyklovýlet
8. 7.
Turnaj v nohejbalu
8. 7.
Babické kulturní léto –
Country večer s Lončáky
15. 7.
Turnaj v plážovém volejbalu
19. 8.
Burza krojů – KD
19. 8.
Cyklovýlet
19. 8.
Babické kulturní léto –
Folklorní večer Kaliny
26. 8.
Tenisový turnaj – čtyřhry
26. 8.
Babické kulturní léto-šansonový recitál

PODROBNÉ INFORMACE, POPŘÍPADĚ ZMĚNY
SLEDUJTE V OBECNÍCH VITRÍNKÁCH, NA NÁSTĚNCE VE VESTIBULU KD
nebo na www.babice.eu
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Z FARNOSTI
Babický kostel v soutěži Má vlast cestami proměn
Loňská oprava farního kostela v Babicích bude
jedním z témat, která v průběhu tohoto roku představí 9. ročník putovní výstavy Má vlast cestami
proměn. Pořádá ji Asociace Entente Florale CZ –
Souznění, z.s., a smyslem expozice je – slovy pořadatelů – přinášet svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 20. května 2017 na pražském Vyšehradě. Poté bude až
do dubna příštího roku možné shlédnout panely, které proměny zachycují obrazem i slovem,
na různých místech České republiky. U předešlého

Před opravou

ročníku to zatím bylo přes 40 míst, od malých vesniček až po sídlo Senátu PČR. Farnost chce tímto
způsobem nejen představit společné dobré dílo, ale
rovněž přispět k propagaci obce Babice, která se na
opravě kostela významně podílela.
Do 1. května 2018 lze také hlasovat v soutěži
o nejlepší proměnu roku 2016. Letos se bude vybírat z více než 120 míst. Pokud se byste chtěli do
elektronického hlasování zapojit, naleznete je spolu s dalšími informacemi o této zajímavé výstavě na
adrese cestamipromen.cz .

Po opravě

VZPOMÍNKY(4)
Kdo z nás by nějaké neměl. Radostné, smutné, veselé i k zamyšlení. Provázejí nás po celý život. A čím jsme starší,
tím máme jejich zásobu bohatější. Nahlédněme do jedné z nich. A příště – příště si třeba přečteme tu vaši…

Stalo se před 151. lety.
Koncem července roku 1866 zasáhla Babice
a Cerony epidemie cholery. Nemoc řádila až do
konce října. Choleru, kterou byla postižena celá
střední Evropa, sem zavlekli vojáci vracející se
z Prusko-rakouské války. V Babicích zemřelo 36 lidí,
v Ceronech osm. V jedné rodině zemřely tři osoby,
v šesti domech po dvou lidech, v ostatních po jednom. Lidé umírali v období žní a sklizně, kdy bylo
potřeba každé ruky. Ani si neumíme představit, jak
těžké období to muselo pro lidi být.
Jaro/2017

Nemoc se nevyhnula ani okolním obcím. V Kudlovicích zemřelo 59 a ve Spytinově (název Spytihněv
platí až od roku 1925) to bylo 43 obětí.
Babice a Kudlovice v té době patřily právě pod
Spytinovskou farnost, kam se tenkrát i pohřbívalo.
Hřbitov byl kolem kostela. A protože takové množství pohřbů nebylo možné ve stanovené době vykonat, bylo vydané nařízení, že obce budou své
zemřelé v době cholery pochovávat ve společných
hrobech ve svých obcích.

Babický zpravodaj
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V Babicích bylo takových pohřebišť několik, ale
známá jsou pouze dvě. Jedno bylo na Zběhoch
u Kudlovického potoka, který tudy tenkrát protékal. Byla zde postavena Boží muka, která ve 30.
letech minulého století vzala za své a již nebyla
obnovena. Druhé pohřebiště mělo být na rozhraní

obce Babice s osadou Cerony, přibližně v místech,
kde byl později vybudovaný transformátor a dnes
je zde autobusová zastávka směrem na Hradiště.
Věnujme vzpomínku na tuto smutnou událost,
která tak bleskově zasáhla do životů našich předků.
Františka Němcová

BABIČTÍ (32)
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.

POVÍDÁNÍ NEJEN O KNIHÁCH
S novou babickou knihovnicí Ing. Ivanou Bičanovou jsme si
povídaly kde jinde, než mezi knihami. V místě, které má ze srdce
ráda, protože od útlého dětství je
vášnivou čtenářkou. Ráda se dozvídala zajímavé příběhy, osudy,
ráda četla o přírodě. Zajímavý je
i její osobní příběh a cesta, která vedla k tomu, že se stala před
rokem knihovnicí. Byla opravdu
klikatá a zcela se u ní potvrdilo pravidlo, že když člověk něco
moc chce a jde za tím, může se
mu jeho snaha vyplatit. Iva vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, obor fytotechnika. Po
ukončení studií pracovala jako
agronomka v Plemenářském
podniku Tlumačov a říká: „Měla
jsem ráda tuto práci, protože
mne vždy bavila práce s rostlinami a zahradničení, a proto mi bylo
líto, že podnik byl po nějaké době
zrušen.“ Další její zaměstnání byla
zcela z jiného soudku. Ale, podle
jejích slov, každé jí něco pro život
dalo. Nu a vloni se jí splnil dávný
sen, kdy se stala knihovnicí.
A jaký byl její pocit, když usedla na knihovnickou židli poprvé?
strana 28

„Byl doslova báječný, protože takové
množství knih na mě
působí až posvátně.
Za každou vidím příběh, co láká k přečtení,“ říká zcela bezprostředně Iva. „I když
se stále musím učit
novým a novým věcem, je to příjemné
studium a těším se
na každý den, protože každý přinese něco nového
a zajímavého. Také děkuji Zoji
Chodúrové, že mně předává své
bohaté knihovnické zkušenosti,“
doplňuje a pokračuje: „Příjemné
je, že součástí mé funkce je rovněž organizování nejrůznějších
kulturních nebo společenských
akcí, které probíhají v obci. Každá
z nich je zcela specifická, a i když
jde třeba o tradiční akce, nejsou
každý rok úplně stejné. Jsem velmi vděčná všem, kteří mně v této
oblasti pomáhají, a to ať zkušenostmi nebo doslova fyzicky,
protože sama bych to samozřejmě zvládnout nemohla. Takže
všem i touto cestou děkuji.“
Babický
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Další naše povídání se stočilo znovu ke knihám. Dozvěděla jsem se, že Iva čte prakticky
literaturu jakoukoliv. Ať je to
literatura fantasy, historické romány, populárně naučná …
a pěkným počtením jsou pro ni
i detektivky - důležité je, aby ji
zaujal příběh. „Pak se doslova od
knihy neodtrhnu. Teď to mám
například u díla nového českého spisovatele Martina Goffy,
jehož detektivky se čtou jedním
dechem,“ říká se zaujetím. A jaká
je kniha jejího srdce? „Mám jich
víc, kdybych měla jmenovat jen
tu jednu, tak asi neřeknu, i když
přece jen…. Protože humoru
Jaro/2017

není v životě nikdy dost, vracím se často k humoristickým
příběhům, ať už je to Jirotkův
Saturnin nebo Galuškovo Slovácko sa súdí či nesúdí. Mezi
mé oblíbené patří také Povídky z jedné a z druhé kapsy od
Karla Čapka,“ odpovídá Iva.
Povídaly jsme si také o některých nových aktivitách,
které jsou v knihovně. V prvé
řadě mezi ně patří tréninky paměti, které se i pro Ivu
staly velice příjemnou záležitostí a přínosem, protože jí
dávají hodně energie a chuti do
podobných akcí. Proto děkuje
jejím účastníkům, že jsou vytrvalí a vytvoří vždy dobrou atmosféru. Pro své studenty se snaží
připravit program šitý na tělo
a takový, aby každá lekce byla
něčím zajímavá. Kurzy se od letošního roku rozšířily o druhý
sled. Ke skupině, která je určena
seniorům ve středu dopoledne,
přibyla další – pro ty, kteří jsou
ještě v zaměstnání – na čtvrteční
podvečer. Další novinkou, která se v knihovně chystá, je Klub
tvořivých rukou. Bude určen pro
zájemce všech věkových kategorií. Důležitá je chuť tvořit něco
vlastníma rukama. První setkání
proběhlo 8. dubna, a jeho téma
bylo jarní: výroba velikonočních dekorací. Byl pořádán spolu
s jarní výstavou, na které se podíleli babičtí zahrádkáři a pro-
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běhl v kulturním domě. Pokud
se týká přímo prostor knihovny,
i tady chystají její pracovnice některé změny. Například je nově
přeorganizován koutek určený
nejmenším čtenářům a doplněn o další hračky, protože děti
se i takto učí mít blíž ke knihám
a postupně pak k jejich čtení. Další změnou prošel koridor mezi
knihovnou a kulturním domem,
který je určen pro aktuální výstavy. Byl doplněn o regál, kam
mohou čtenáři přinášet knihy, jež
chtějí nabídnout ostatním. Takže zde vznikla stálá burza knih.
„K tomuto nápadu nás vedla velká burza knih, kterou jsme pořádali v lednu a kde bylo možné si
knihy zakoupit za symbolických
5 Kč za kus. Jsme rádi, když knihy
nemusí končit ve sběru,“ doplňuje knihovnice a dodává: „Letos
by také měl spatřit světlo světa
babický knihovnický skřítek, na
něhož se mohou těšit především nejmenší
čtenáři.“
Od knihovnického tématu
jsme odbočily
k trochu jinému,
kterým je malování a fotograBabický zpravodaj

fování – její další dva koníčky.
S jejími kresbami se pravidelně setkáváme například v Babickém zpravodaji. Vymyslela
a výtvarně ztvárnila také loga
místních spolků. Ostatně ráda
usedá k malířské paletě, aby
zachytila například babická
zákoutí, přírodní scenérie, ale
snad nejraději dává prostor
květinám a jejím detailům.
Svými kresbami obohacuje
rovněž místní kroniku, což
bylo velmi dobře hodnoceno
i při soutěži Vesnice roku jak
v krajském, tak celostátním kole.
Ivu hodně baví také fotografování. Fotí nejen pro radost, ale je
to také součástí její profese, neboť dokumentuje téměř všechny společenské a kulturní akce
v obci.
Nedá mně, abych se nezmínila ještě o jedné věci, kterou mám
s Ivou spojenu. A tou je velká
vášeň v zahradničení. Možná je
trochu dána její původní profesí,
ale osobně si myslím, že k přírodě měla vždycky blízko. Je milé
poslouchat, s jakým nadšením
dokáže mluvit o tom, jak čeká na
každou rostlinu, kterou zasadila, jak hlídá, aby rostla správně,
a hlavně dokáže barvitě popsat
její příběh.
Trochu jsme při našem povídání jakoby z našeho knihovnického tématu odbočily, ale copak
život není jednou velkou knihou?
Jen i tady musí člověk pozorně
číst. Na závěr jsem se zeptala Ivy
Bičanové na její vzkaz čtenářům.
Je prostý: ,,choďte do knihovny co nejčastěji a čtěte. Kniha je
opravdu dobrý přítel člověka,“
říká nová babická knihovnice.
A já děkuji za rozhovor a přeji
hodně čtenářů, co se budou do
pěkné babické knihovny rádi vracet.
Marie Dostálková
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Příjemné prožití velikonočních svátků přeje redakční rada zpravodaje.
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STALO SE
4. 2. 2017 Krojový ples
V sobotu se konal v Kulturním domě v Babicích
již tradiční Krojový ples. Krojovaná chasa zatančila
spolu s hosty z Dambořic, Hluku, Hovoran a Kudlovic
Českou besedu. K tanci i poslechu hrála DH Šohajka
a CM Mladí Burčáci.

11. 3. 2017 Výstava vín
V Kulturním domě v Babicích se opět uskutečnila
výstava vín. Zájemci mohli ochutnat celkem 198 vzorků vín bílých, rosé i červených. Nejlépe hodnoceným bílým vínem bylo Chardonnay Michala Hrušky
z Kudlovic, červené bylo Dornfelder z Vinotéky SKKS
Babice, nejlépe hodnoceným babickým vinařem
byl Petr Obdržálek. K dobré atmosféře přispěla CM
Stanislava Gabriela a dívčí sborek Kalinka.
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STALO SE
23. 3. 2017 Návštěva z Ústeckého kraje
Ve čtvrtek navštívili naši obec starostové Ústeckého kraje v rámci svého motivačního zájezdu do Zlínského
kraje. Prohlédli si budovu obecního úřadu, knihovnu, zahradu naší MŠ a prohlídku zakončili v Muzeu
Mýt
ý ince.
Na Mýtince.

17. 3. 2017 Dětský karneval
V pátek odpoledne KD Babice ovládli kovbojové,
princezny, piráti, broučci, berušky a různé jiné pohádkové bytosti. Konal se tradiční dětský karneval
plný písniček, tancování, soutěží a cen, nechyběl ani
Shrek i skákací hrad.
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30. 3. 2017 Beseda s důchodci
Ve čtvrtek uspořádala Společenská komise tradiční besedu s důchodci v sále kulturního domu. Nejprve
paní starostka seznámila seniory s plány obce na další období a pozvala je na chystané akce. Potom přišly
děti z MŠ se svým vystoupením. Závěrem vystoupil
mistr magie Ondřej Sládek. K dobré náladě hrála skupina
p DUHA manželů Zetíkových.
ý

Babický zpravodaj
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