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Zima 2019

STALO SE
19. - 20. 10. 2019 Slovácké hody s právem
Třetí říjnový víkend patří v Babicích už tradičně hodům s právem, které vždy lákají milovníky folkloru ze širokého okolí. Počasí nám
letos přálo, návštěvníci mohli obdivovat krásné
kroje, taneční vystoupení hodové chasy, zazpívat si mnoho známých písniček, užít si dobrého
jídla a pití a dobře se přitom bavit. Letošními
mladšími stárky byli Tereza Horňáková a Matěj
Lanšperk, staršími stárky pak Adéla Čevelová
a Jakub Omelka. Důležité úlohy podstárků se
ujali Lucie Novotná a Jan Müller.

25. 10. 2019 Položení věnce k výročí 28. října
Zastupitelé obce v čele s paní starostkou
a místostarostkou položili v předvečer státního svátku 28. října věnec k pomníku padlým
v centru obce.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i všem Vašim
blízkým touto cestou popřála příjemné a klidné
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2020 pevné zdraví,
mnoho štěstí, spokojenosti a hodně osobních
a pracovních úspěchů.
Martina Horňáková, starostka

OÚ informuje
UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU
Upozorňujeme všechny spolky a organizace,
že využívat kulturní dům k nácvikům či schůzkám
je možné pouze po předchozí domluvě a nahlášení. Při odchodu je uživatel povinen zkontrolovat,
zda se nikde nesvítí, jsou zavřená okna a budova
řádně uzamčena.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poslední svoz v tomto roce proběhne 19. 12.
První svoz komunálního odpadu v novém
roce proběhne výjimečně v pátek 3. 1. 2020.
Další svozy pak každý čtvrtek v lichý týden
t. j. 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4.
I přes doplnění odpadkových košů s pytlíky na
psí exkrementy v obci se neustále potýkáme se
stížností občanů na majitele psů, kteří po svých
psech neuklízí. Znovu tedy připomínáme jejich
povinnost po svých psech uklízet.
Od nového roku pak každý, kdo uhradí poplatek ze psa t. j. 100Kč/rok, obdrží jedno balení sáčků zdarma.
SVOZ PLASTŮ
Termíny svozu jsou první středu v měsíci: 8. 1.,
5. 2., 4. 3., 1. 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.
Žádáme občany, aby větší množství plastů
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a papíru neukládali vedle kontejnerů v obci, ale
přivezli je přímo do sběrného dvora.
Pokud pytle nemáte a chcete se do sběru zapojit, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě
v kanceláři starostky.
Upozorňujeme, že je možné třídit také drobný kovový odpad – plechovky, vršky či plechovky od nápojů, víčka od jogurtů. Kontejner
na tento odpad najdete ve dvoře nákupního
střediska a ve sběrném dvoře.
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Ve sběrném dvoře je možné odevzdávat použitý kuchyňský olej.
Po vychladnutí je potřeba olej přes sítko trychtýřem nalít do PET lahve, dobře uzavřít a v době
otevření odevzdat pracovníkovi sběrného dvora.
Olej bude dále využit jako druhotná surovina a vy
přispějete k ochraně životního prostředí. Služba je
bezplatná.
SBĚRNÝ DVŮR
V měsících listopad - únor je sběrný dvůr otevřený každou středu od 13 do 16hod.
BIOODPAD
V měsících prosinec a leden je možné větve
ukládat na prostranství vedle areálu U Střešně.
Kontejnery v tomto období po obci rozmístěné
nebudou. To proto, že v případě mrazu nejde jejich obsah vysypat.
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Znovu se na svých místech objeví koncem
února.
PARKOVÁNÍ
Před nadcházející zimní sezónou prosíme občany, aby neparkovali na chodnících a místních
komunikacích, aby bylo možné řádně provádět
zimní údržbu.
PRODEJ TISKOVIN
V prodeji je kniha Dvacáté století v Babicích,
cena 300Kč. Koupit ji můžete v kanceláři starostky
nebo v knihovně.
Dále je možné si zakoupit knihy Babičtí a Ceronští vojáci I. světové války + Dodatek, Historie
tělovýchovy a pohlednice Babic.
FACEBOOKOVÝ PROFIL OBCE – Řadu občanů
mate skutečnost, že existují dva facebookové profily Babic.

Ten oficiální najdete na adrese: https://www.
facebook.com/obecbabiceoficialni/.
Profil https://www.facebook.com/BabiceUH/
- je profilem neoficiálním, informace týkající se
obce jsou stahovány z oficiálních webových stránek obce, případně z webových stránek novin
a obec Babice nezodpovídá za jeho obsah.
Ve dnech 23. prosince 2019 až 3. ledna 2020
bude obecní úřad uzavřen.
Slovácké vodovody a kanalizace oznamují
změnu ceny stočného.
Stočné od 1. 1. 2020 včetně 15% DPH – 41,40Kč,
od 1. 5. 2020 včetně 10%DPH 39,60Kč.
UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Uzávěrka jarního čísla zpravodaje je 30. 3. 2020.
Příspěvky posílejte na knihovna@babice.eu

USNESENÍ č. 7/2019
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 9. 10. 2019
Usnesení č. 1/7/2019
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Bezdíček a M. Úředníčková, program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi
A. Holubovou a ověřovatele zápisu J. Drdovou
a J. Vranku.
Usnesení č. 2/7/2019
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5/2019.

Usnesení č. 3/7/2019
ZO Babice schvaluje Zásady pro hospodaření sociálního fondu OÚ Babice s platností od
10. 10. 2019.
Usnesení č. 4/7/2019
ZO schvaluje Základní škole Babice ponechání
si částky ve výši 500 000Kč a její použití na pořízení nových kotlů do kotelny Základní školy Babice
v roce 2020.

INVESTIČNÍ AKCE
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – Ministerstvem pro místní rozvoj byla vydaná registrace
akce „Zvýšení kapacity MŠ a zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání“ a rozhodnutí o poskytnutí dotace vy výši 3 799 097,50Kč.
Celkové náklady stavby včetně interiéru činí
8 380 000Kč bez DPH. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro provedení
stavby a rozpočet potřebný pro výběrové řízení
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na dodavatele stavby. Stavba by měla být dokončena do konce roku 2021.

NOVÁ ULICE – komunikace a chodníky – je
připravena projektová dokumentace a po dořešení majetkoprávních vztahů s pozemky pod chod-

Babický
ý zpravodaj
p
j

Zima/2019

níky a komunikací bude vyřízeno stavební povolení. Rozpočet činí cca 9 750 000,-Kč. V současné
době se připravuje projektová dokumentace pro
provedení stavby a rozpočet. V jarních měsících
proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Následně by se akce měla realizovat.
V rámci rekonstrukce chodníků a komunikace
bude vybudováno i nové veřejné osvětlení.
CHODNÍK NÁBŘEŽÍ II. – Firma Jiří Martinek
vybudovala nový chodník spojující ulice Nová
a Nábřeží. Akce se uskutečnila od poloviny října
do poloviny listopadu a obec vyšla na 713 900,-Kč.
V příštím roce tady bude obec investovat i do nového veřejného osvětlení.

PÓDIUM NA MÝTINCE – firmou Truhlářství Pavel Soška bylo ve dvoře postaveno nové zastřešené pódium. To by mělo ještě více zkvalitnit zážitek
z kulturních akcí, které se v těchto prostorách konají. Cena pódia je 240 000,-Kč.
OPRAVA DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ A KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ – v říjnu a v listopadu byla
provedena oprava těch dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, které byly již v havarijním stavu.
Jednalo se o 14ks dešťových vpustí a obec zaplatila
za jejich opravu 236 000,-Kč. Kanalizačních poklopů
bylo 6ks a ty byly v režii Slováckých vodáren a kanalizací.

NOVÝ SYPAČ – pro lepší zimní údržbu místních komunikací zakoupila obec nový sypač za
cenu 132 000,-Kč.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CERONSKÝ DVŮR –
firma Perfect provedla výměnu kabelů el. vedení
a jejich pokládku do země v Ceronském Dvoře.
Investorem byl E.ON. Obec využila těchto prací
k výměně veřejného osvětlení. Práce provede do
konce roku firma Montáže EPZ Spytihněv a cena
díla je 210 000,-Kč bez DPH.
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OPRAVA NÁJEZDŮ NA CHALŮPSKÝ MOST
PŘES BAŤŮV KANÁL – v říjnu provedla firma Jiří
Martinek opravu nájezdů na Chalůpský most přes
Baťův kanál za cenu 10 285,-Kč.
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OPRAVA PARKOVACÍHO MÍSTA PRO KOLA
U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY – zaměstnanci
obce v podzimních měsících provedli úpravu
prostor u autobusové zastávky, které jsou našimi občany cestujícími autobusem využívány pro
parkování kol.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Zlínský kraj poskytl naší pečovatelské službě na provoz pro letošní
rok částku ve výši 693 264Kč.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
– Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím Zlínského kraje udělilo naší zásahové jednotce účelovou neinvestiční dotaci na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH ve výši 150 000,-Kč
a na odbornou přípravu, výdaje za uskutečněné zásahy, vybavení a opravy ve výši 13 600,-Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
30. 11. 2019 Vítání občánků
V obřadní síni obecního úřadu se uskutečnilo další vítání
občánků. Slavnostně uvítáni
do života byli: Anna Špatenková, Isabel Pospíšková, Tadeáš
Chybík, Jolana Tinková, Dorota
Vranková, Jáchym Procházka,
Mikuláš Svoboda a Adriana
Hastíková.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vážení občané,
chtěly bychom vás informovat o změnách, které Pečovatelskou službu čekají od ledna 2020. Protože se snažíme, aby naši současní i budoucí uživatelé mohli žít ve svých domovech a měli naplněné
své potřeby, dojde od nového roku k prodloužení
provozní doby i na odpolední hodiny a víkendy,
tedy na pondělí až neděli od 7:00 do 20:00 hodin.
V rámci tohoto časového období budou
pracovnice poskytovat předem sjednané
služby. Kontaktní doba
např. pro získání informací, podání žádosti
apod. zůstane od 7:00
do 15:30 hod.
Další změnou je oficiální upřesnění názvu
z „Pečovatelská služba“
na „Pečovatelská služba Babice“ a rozšíření
naší cílové skupiny
Zima/2019

(nyní jsou to senioři a osoby se zdravotním postižením od 18 let) o osoby s chronickým onemocněním
od 18 let věku.
Protože by Pečovatelská služba nemohla fungovat bez finanční podpory, rády bychom za tuto
podporu poděkovaly obci Babice a Zlínskému
kraji, od kterého v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2019 obdržíme 693 264Kč.

Přejeme vám krásné, klidné Vánoce a v novém
roce hodně zdraví, pohody a vzájemné sounáležitosti!
Pracovnice Pečovatelské služby
Tel.: 724 149 246,
email: pecovatelska.babice@seznam.cz

Babický zpravodaj
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KNIHOVNA
Besedy s Danielem Vydrou
V úterý 22. 10. 2019 přijal pozvání do knihovny
hudebník a komiksový tvůrce Daniel Vydra, manžel známé ilustrátorky dětských knih Markéty Vydrové. Pro 5., 6. a 7. třídu si připravil besedu o komiksu a komiksový workshop, na kterém si mohli
žáci zkusit práci na komiksu, jako např. vymýšlení
vtipných situací, kreslení postav, tvorbu dialogů
a dokonce jeden z komiksů zahráli jako scénku.
Děti se svých úkolů zhostily dobře, téma komiksu
je této věkové kategorii velmi blízké a může posloužit i jako odrazový můstek k četbě klasických
knih.
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Den pro dětskou knihu
Místní knihovna se připojila i letos k celostátní akci Den pro dětskou knihu. I zde byl tématem
opět komiks, takže jsme obdrželi z komiksového
vydavatelství CREW řadu materiálů, které děti
mohly využít. Byly to masky známých komiksových postav, průkazky padouchů či hrdinů, kvízy
a doplňovačky, apod. Kromě toho byly pro děti
i dospělé připraveny vánoční dílničky, na kterých se
vyráběly vánoční dárečky, dekorace a jmenovky na
dárky či vánoční přáníčka. Kdo chtěl, mohl si zakoupit různé knihy na menší burze knih, jiní se mohli inspirovat pro vánoční dárek na výstavce nových dět-
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ských knih z knihovny. Na závěr již tradičně mohly
děti shlédnout divadelní představení – tentokrát to
byla pohádka pro malé i větší děti O Budulínkovi,
kterou nám přijeli zahrát z Říše loutek Kroměříž.

Z dalších aktivit nás v knihovně do konce roku
čeká ještě poslední trénink paměti, klub maminek, který probíhá každý pátek dopoledne a příprava velké burzy knih v lednu. Před Vánoci navštíví paní knihovnice ještě děti v mateřské škole
s pohádkou a malým dárkem pro všechny.

INFORMACE O PŮJČOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Posledním půjčovním dnem roku 2019 bude
pátek 20. 12. 2019 v době od 9:00 do 12:00 hod.
Prvním půjčovním dnem roku 2020 bude pondělí 6. ledna v době od 9:00 do 17:00 hod.

Místní knihovna
Babice
přeje všem čtenářům
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví
a krásných chvil
nejen s knihou
v roce 2020.

Zima/2019
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek školního roku v MŠ Babice
MŠ zahájila školní rok 2019/2020 v pondělí
2. 9. 2019. Pro děti byly přichystány krásné, útulné
třídy a natěšené paní učitelky. V letošním školním
roce se rozšířil pedagogický sbor o jednu paní učitelku a jednoho školního asistenta (z dotací EU).
V začátku měsíce září – 10. 9. přijelo do MŠ divadlo Z Truhlice s představením „Truhlík a Truhlička – správná hygiena“. Toto naučné představení
se dětem velmi líbilo.
V pátek 27. 9. byl nově zařazen program „Dentální hygiena“, která sklidila úspěch i u nejmladších dětí ze školky.
Ke konci měsíce září jsme se rozloučili s dlouholetou provozní zaměstnankyní paní Annou
Bitomskou, která si od října užívá zaslouženou
penzi. Děkujeme jí za pečlivě odvedenou práci
a spolupráci. Aničce přejeme, aby si penzi užila
hlavně ve zdraví a pohodě.
Měsíc říjen jsme zahájili návštěvou místní
knihovny, kde se děti pod vedením paní knihovnice Ing. Ivany Bičanové seznámily čtenou for-

mou s různými literárními žánry a také s prostředím knihovny.
Předplavecký výcvik v plavecké škole UH jsme
zahájili 4. 10. (15 lekcí).
V pondělí 7. 10. začal oblíbený adaptační program pro děti od 2,5 roku pod názvem „Hraní
v MŠ“. Hraní probíhá každé pondělí od 15:30 do
17:00 hodin.
Děti zhlédly 7. 10. Výstavu ovoce a zeleniny,
kterou pořádali místní zahrádkáři.
Středa 10. 10. patřila loutkovému divadelnímu
představení v MŠ. Divadlo Šikulka si pro děti připravilo tři naučné pohádky: O poctivém Pepíkovi,
Julčin nový kamarád, O líném zajíčkovi. Pohádky
sklidily velký úspěch.
Údržba zahrady díky aktivitě rodičů pokračovala ve dnech 11. - 12. 10. „Brigády“ se zúčastnili
rodiče od dětí Zdeňka Z., Natálie Ch., Terezy V.,
Filipa B., Patrika J., Emily N., Jiřího V. Samozřejmě
nechyběla pomoc paní učitelek. Všem mnohokrát
DĚKUJEME!!

Kino Hvězda - Zimní pohádka
strana 10
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Na závěr měsíce října se v MŠ konala podzimní
soutěž na téma „Podzimníčkovo tajemství“. Děti
(rodiče) nosily do MŠ výrobky z podzimních přírodnin. Velmi nás překvapila hojná účast, díky
které byla krásnými výrobky vyzdobena celá MŠ.
Všechna tajemství byla krásná, že nešlo vybrat to
nejkrásnější, a tak byla odměněna všechna.
V úterý 12. 11. přijel Mgr. Vojkůvka se svým
představením „To nejkrásnější“. Představení, které bylo plné humoru a pohybu, se dětem velmi
líbilo.
Úterý 19. 11. se pořádal v MŠ „Výchovný koncert“, který vedl p. Kubát. Děti se seznámily s různými formami práce s dechem, sluchem a hlasem.
Na pondělní dopoledne 25. 11. se děti těšily,
protože je čekal výlet do Kina Hvězda na divadelní představení „Zimní pohádka“.
V sobotu 30. 11. se děti z MŠ podílely na „Vítání občánků“.
V měsíci prosinci děti čeká Kouzelnické vystoupení pod vedením známého herce Slováckého divadla pana T. Šulaje. Dále se mohou těšit na
návštěvu třech kouzelných postav – Mikulášská
nadílka v MŠ, na návštěvu milé paní knihovnice
a na „Vánoční tvořivé dílničky s rodiči“ spojené
s rozsvěcováním vánočního stromu v MŠ.

Děkujeme za sponzorské dary: Zednictví Libor Šimko Napajedla, Zednictví Zbyněk Rožnovský Halenkovice (výměna zárubní), Fürma s. r. o. Halenkovice (tiskárna), paní
Utinková Mysločovice (kancelářské potřeby), Fatra, a. s. Napajedla (ubrusovina), pan
Hučko Napajedla (výtvarný kreslící karton)
a nejmenovaná firma (hrníčky).
Závěrem bych chtěla poděkovat za celoroční spolupráci zřizovateli Obci Babice, ZŠ Babice,
knihovně Babice a spolku Zahrádkáři.
Za MŠ přeji všem občanům Babic krásné vánoční svátky, plné pohody, radosti a zdraví.
Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ

Kino Hvězda - Zimní pohádka

Výchovný koncert
Zima/2019
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Podzimní tajemství

Podzimní tajemství

Anna Bitomská

P. Vojkůvka - To nejkrásnější

Brigáda MŠ

Výstava ovoce
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Návštěva knihovny
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
9. třída v Informačním
a poradenském středisku Pracovního úřadu v Uherském
Hradišti
Žáci 9. třídy
navštívili
24. 9. 2019 Informační a poradenské středisko Pracovního
úřadu v Uherském Hradišti. Seznámili se zde s možnostmi studia po ukončení základní školy,
s jednotlivými typy středních
škol a s možností uplatnění po
jejich absolvování. Měli možnost prozkoumat jednotlivé
profese a jejich pracovní náplň.
Vyzkoušeli si test zájmů a předpokladů, jehož výsledkem byl
seznam nejvhodnějších povolání. Dostali možnost se na cokoliv
ptát nebo si domluvit individuální konzultaci i s rodiči.
Mgr. Vlasta Jandásková
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Ze školní družiny
V říjnu ve školní družině proběhla soutěž „Hledáme talenty“. Viděli jsme spoustu zajímavých vystoupení, z nichž porota ocenila ty nejlepší.
Děti získaly ocenění také ve výtvarných soutěžích. V Uherském Brodě převzaly cenu za 2. místo
ve své kategorii v mezinárodní výtvarné soutěži
„Země očima dětí a fantazie“.
Zúčastnili jsme se projektu Fondu ohrožených
dětí na podporu zařízení Klokánek. Tématem
výtvarné soutěže „Obrázek, který udělá radost
hned dvakrát“ byl „Kouzelný úsměv“, kde naše
žákyně získala ocenění.
Ve výtvarné soutěži na téma „Bylo, nebylo, za
sedmero horami a sedmero řekami…“ získaly děti
2. a 3. místo v konkurenci 13 škol.
Vychovatelky ŠD

9. třída na Přehlídce středních škol v Uherském Hradišti
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V úterý 5. 11. 2019 navštívili žáci 9. ročníku Přehlídku středních škol v Klubu kultury v Uherském
Hradišti. Žáci měli možnost zhlédnout prezentace
všech středních škol z našeho regionu a vybraných škol ze sousedních okresů. Studenti i učitelé
se jim ochotně věnovali, poradili a zodpověděli
jejich otázky. Přehlídku zpestřil doprovodný program s módní přehlídkou, ukázkou výcviku psů,
ukázkami sebeobrany, malířských prací a barmanská show. V odpoledních hodinách měli možnost
společně se svými rodiči Přehlídku ještě jednou
navštívit a využít tak nabídku informací o středních školách v jeden den a na jednom místě.
Mgr. Vlasta Jandásková
8. třída na Technickém jarmarku
v Aicraft Industrie Kunovice
7. 11. 2019 se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili Technického jarmarku, který pořádá Krajská
hospodářská komora Zlín. Letos jsme navštívili
firmu Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích.
V úvodu exkurze vyslechli krátké prezentace
středních škol, které poskytují vzdělání v oborech
potřebných při výrobě letadel: Střední odborné
školy a gymnázia ve Starém Městě, Střední školy
letecké v Kunovicích a Středního odborného učiliště Uherský Brod.
V druhé části exkurze žáci zhlédli kompletní výrobu letadla L 410. Měli možnost si prohlédnout
hangár, ve kterém mají studenti Střední školy letecké k dispozici dvě letadla, na kterých se připravují do praxe.
Mgr. Vlasta Jandásková

Zima/2019
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9. třída na exkurzi ve Střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě
14. 11. 2019 navštívila 9. třída Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě. Součástí velmi dobře připravené exkurze byla
beseda o současné situaci na trhu práce a o důležitosti správného rozhodování, která probíhala v moderní skleněné budově Inovačního a rozvojového
centra. V počítačové učebně si žáci mohli sami prohlédnout prezentaci školy a byly jim představeny
jednotlivé obory. V další části exkurze si prohlédli
odborné učebny elektro, strojírenství, programování, logistiky, automatizace, metrologie, tělocvičnu
a dílny, určené k výuce učebních oborů. Na závěr
je čekala vydatná svačina a poučné i zábavné filmy
v 3D kině.
Mgr. Vlasta Jandásková

Turnaj v softbalu
Ve středu 27. 11. 2019 se naše školní softbalové
družstvo zúčastnilo druhého turnaje. Hrálo se ve
sportovní hale v Kunovicích. V prvním zápase se
nám podařilo přehrát Gymnázium UH, ve druhém
jsme remizovali s Ostrožskou Novou Vsí, a až ve
třetím zápase jsme podlehli Starému Městu. Celkové čtvrté místo je pro nás potěšující, vzhledem
k našemu mladému a nově vznikajícímu družstvu.
Děkujeme všem softbalistům.
Mgr. Miroslav Sečen
strana 16
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9. třída na Zážitkovém dopoledni ve Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické
v Uherském Hradišti
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 navštívila 9. třída Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou
v Uherském Hradišti, která každoročně pro deváťáky připravuje Zážitkové dopoledne. Žáci se formou zajímavých aktivit seznamují s náplní některých studijních oborů této školy.
V hotelové části školy ochutnali dobroty i nápoje připravené budoucími kuchaři, servírovali jim
je budoucí číšnice a barmanky. Zkusili si vyrobit
ozdobné ubrousky, nazdobit sušenky, vyrobit jednohubky, poznat různé druhy koření podle vůně,
nacvičit servírování, znalost jednotlivých druhů příborů a sklenic při svátečním stolování a seznámili
se s turistickými zajímavostmi našeho kraje.
Ve zdravotnické části školy je čekal nácvik jemné motoriky nutné při lékařských zákrocích. Zavazovali tkaničky u bot pomocí kleští, připravovali
sterilní operační pole a hádali názvy lékařských
nástrojů a jejich použití.
Největší překvapení je čekalo v části průmyslovky: mobilní planetárium s úžasným filmem
o zkoumání vesmíru.
Program byl tradičně velmi dobře připravený
a žáci si odnesli spoustu nových informací a zážitků.
Mgr. Vlasta Jandásková
Zima/2019
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Nové vybavení školní cvičné kuchyňky
Žáci dostali v měsíci listopadu opožděný dárek
do nového školního roku. Zastaralé vybavení cvičné kuchyně bylo nahrazeno moderní sestavou
nábytku, pracovními ostrůvky i myčkou na nádobí. To vše nyní umožňuje lepší využití prostor pro
praktický nácvik vaření a pečení. Aktuálně zde žáci
8. a 9. třídy připravují a zdobí medové perníčky
pro každoročně pořádané „Vánoční dílničky“.
Mgr. Jitka Škrabalová

tečních dnů. To vše každoročně pořádané vánoční
dílničky nabízejí. Návštěvníci si mohou některé výrobky hned koupit, jiné sami vyrobit. Většinou se
vyrábí něco z přírodních materiálů (často svícny,
dekorace z větviček a suchých plodů či různé typy
věnečků), něco z papíru (rozmanitá vánoční přáníčka, dárkové taštičky, zajímavé obrázky), něco
z keramiky (zdobené zvonečky, barevné rybičky,
andělská křídla) a často i z voňavého včelího vosku, z různých látek či polystyrenových věnečků
a kuliček. Letos poprvé jsme zkusili i zdobení vánočních baněk.

Vánoční dílničky
Již od roku 2003 se v babické škole každoročně v polovině měsíce prosince pořádá akce, která
mívá vždy výbornou odezvu mezi žáky i širokou
veřejností. Jedná se o vánoční dílničky.
Protože termínově dílničky vždy kolidují s vydáním zimního čísla Babického zpravodaje, není
možné na ně pozvat veřejnost prostřednictvím tohoto periodika. A psát o průběhu dílniček v březnovém vydání? Jarní období roku už má jiné priority. A tak zůstávali čtenáři Babického zpravodaje
doposud o bližší informace ochuzeni. Pokusíme
se to napravit.
V předvánočním čase jistě každý ocení, když se
může alespoň na malou chvíli zastavit, pokochat
se pohledem na pěkné vánoční dárky, ozdoby, dekorace i praktické výrobky, zaposlouchat se do vánočních koled, posedět u drobného občerstvení
s ostatními rodiči i vyučujícími, vidět při práci své
děti a nasát příjemnou atmosféru blížících se svástrana 18
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Kdo už atmosféru našich dílniček zažil, rád se
vrací. Na všechny návštěvníky se vždy velice těšíme a rádi uvítáme i úplné „nováčky“.
Mgr. Jitka Škrabalová
Vánoční hvězda
V babické škole je
již mnohaletou tradicí
nakupování vánočních
hvězd nejen pro výzdobu našich domácností
na sváteční dny, ale především pro dobrý pocit
z pomáhání druhým.
Zakoupením těchto pěkných květin totiž pomáháme dětem, které těžce
onemocněly. Výtěžek prodeje putuje na Dětské
hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. A letos uděláme dětem jistě radost.
Koupili jsme totiž 155 kusů vánočních hvězd a přispěli tak 15 500 korunami. Velké poděkování za
organizaci prodeje patří naší účetní paní Jarmile
Kraváčkové.

SPOLKY
Klub důchodců
Ano, letos nemohla v programu klubu chybět Hanka
Kolaříková – cestovatelka, na
jejíž zážitky z cest se členové
klubu těší již dlouho předem.
V listopadu nás ve svém vyprávění vzala na cestu po
Střední Americe. V době vydání zpravodaje pak bude
probíhat poslední letošní klub, který bude již ve
vánoční náladě. Hosty budou senátor Ivo Valenta,
zastupitel Zlínského kraje Michal Dvouletý a starostka naši obce Martina Horňáková. V programu
vystoupí dívčí sborek Kalinky a taneční studio
iDance Zlín.
Klidné a pokojné prožití vánočních svátků přeje
všem čtenářům zpravodaje za Klub důchodců
Marie Kročová.
Zima/2019
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TJ Sokol
SOKOL slavil
Kdo přišel na vernisáž výstavy věnované
100. výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol
Babice, mohl se seznámit nejen s historií této organizace (díky vystaveným exponátům), ale také
si popovídat s nejstaršími členy Sokola a dalšími
návštěvníky.
Výstava byla velice pečlivě připravena, o což
se zasloužila současná místostarostka babického Sokola Pavla Procházková (rozená Juráňová)
spolu s knihovnicí Ivanou Bičanovou. S přípravou
vernisáže pomohli i další členové tělovýchovné
jednoty, počínaje jejím starostou Davidem Šurmánkem, který vernisáž zahájil. Za obec na vernisáži promluvila místostarostka obce Miroslava
Maňásková. Přínosem vernisáže bylo čtení ze
staré sokolské kroniky v podání Františka Maňáska a také podrobné shrnutí historie sokolského
hnutí v naší obci. Připravil si je Miloslav Maňásek
a doplnil je vzpomínkami na konkrétní členy,
místa, cvičení.
Shromáždit tolik dokumentů není snadné,
a tak jsem se ptala, jak se to dařilo: „Nejdříve
jsme si stanovili ve výboru Sokola cíl, že výročí je
to velké a nechceme je nechat bez povšimnutí.
Věnovali jsme mu dvě akce – jednak takovou aktivnější, do které se mohl zapojit kdokoliv a která
proběhla v září. Byly to netradiční závody „Polem
spolem,“ o nichž jsme psali v minulém zpravodaji. Nu a hlavně jsme se soustředili na uspořádání
výstavy,“ přibližuje její vznik Pavla Procházková.
První zmínka o tom, že se výstava chystá, proběhla v květnu, kdy byli občané vyzváni, zda mohou
přispět fotografiemi, dokumenty, povídáním…
Mohli se obracet na Pavlu nebo knihovnici. „Už
v září jsme měli první exponáty,“ doplňuje Ivana
Bičanová. „A nakonec jsme byli mile překvapeni
zájmem občanů zapůjčit věci týkající se sokolské
tématiky. Je pravda, že předem jsme měli vytipováno, na koho bychom se mohli obrátit,“ přibližuje
zkušenosti Ivana.
Výhodou bylo, že Pavla byla prakticky u začátků
znovuobnovení babického Sokola a stále v něm
pracuje. Je navíc náčelnicí a cvičitelkou. Ostatně
s novodobou historií organizace seznámila přítomné také při otevření výstavy. Proto je celkem
na místě, abychom se jí poptali víc.
strana 20

Ve svém úvodním proslovu jsi
pěkně mluvila také o tom, co osobně Tobě dala
sokolská myšlenka. Můžeš to přiblížit i čtenářům?
PP: Na začátku mého působení v TJ Sokol Babice jsem měla velmi rozpačité pocity. Přece jen jako
17leté pískle zdravit bratry sokoly, kterým bylo
70pryč, heslem „Nazdar!“ mi nešlo přes pusu. Až
později se mi to sokolské sluníčko rozsvítilo. Práce
s dětmi, sport a spolupráce s mnoha sokoly (nejen
z Babic) byla velkým klíčem a cestou k upřímnému NAZDAR!
Být cvičitelkou tolik let, jako jsi Ty, je záslužná práce. Jak ses k ní dostala? A bylo období,
kdy jsi s ní chtěla skončit?
PP: Nejednou! Děláte to ve svém volném čase,
zadarmo, snažíte se ze sebe vymáčknout maximum a stejně vám to někdo vyčte. Naštěstí je víc
toho pozitivního ohlasu. Radost dětí je obrovským
nabíječem.
Na výstavě bylo k vidění hodně exponátů
z dob minulých, ale také tam bylo několik velice vtipných „zákoutí“, která jistě zaujala hlavně
děti. Jako třeba interaktivní hra Obleč Sokola.
Setkala se s ohlasem? A věděly děti, že existuje
sokolský kroj? Ty, jako učitelka, asi můžeš nejlépe zhodnotit, zda je výstava zaujala a třeba
i nadchla tak, že řekly: „Já bych chtěl být také
tím Sokolem.“
PP: Upřímně, ohlas dětí hodně ovlivní ten, kdo
je na výstavu doprovází. Náš malý (2roky) hru „Obleč Sokola“ prožíval velmi, ale všimla jsem si, že
i pár dospělých neodolalo a to je dobře. Výstava
určitě neměla fungovat jako nábor nových členů.
Od dětí vždy slýchávám jen větu: „Pájo?! Můžu
chodit do Sokola?“
Výstavě vévodil velký sokol, kterého z textilu vytvořila Ivana Bičanová. Byl to dobrý nápad, zrovna jako sokolské znaky s trikolórami
umístěné na každém panelu. Ostatně červená,
modrá a bílá převládala na různých doplňcích.
Bylo opravdu symbolické použít našich národních barev. Stejně vlastenecky vypadal panel
mapující důležitá data babického Sokola, kdy
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textem prorůstala kresba lípy. Všechno jakoby patřilo nejen k výstavě, ale i listopadovým
dnům, kdy jsme si připomínali 17. listopad
1989. Proto se nabízí otázka, jestli na toto Ivana při jejich vytváření myslela nebo to bylo náhodné?
IB: Myšlenka použít kmen a listy lípy nebyla
náhodná. Vycházela z toho, že jde o náš národní
symbol a nás s Pájou napadla právě s odkazem na
vlastenectví Sokola, tedy spíše na rok 1918 a výročí založení Československé republiky, které jsme
slavili vloni.
A co se návštěvníkům výstavy líbilo nejvíc?
Osobně si myslím, že musel hodně zaujmout
původní sokolský babický prapor, který před
devadesáti lety vyšila jedna ze zakládajících
členek. Ale asi by se dal pomyslný žebříček nejpřitažlivějších vystavených věcí sestavit podle
toho, ke které generaci návštěvníci patří.
IB: Ano, bylo to tak. Starší návštěvníci výstavy
zkoumali fotografie z počátků Sokola, hledali rodinné příslušníky a známé, přeli se o dataci některých fotografií a samozřejmě obdivovali prapor.
Školáci se nejvíc zajímali o fotografie z novodobé
historie Sokola, zaujala je i Pájina dosažená ocenění za sportovní výkony a samozřejmě fotografie
z akce „Polem spolem.“

visí na Davidovi a to je opravdu nelehký úkol. Já
jen občas vyjedu na nějakou schůzi se župou,
zorganizuju závod, výstavu. Pokud má někdo myšlenku otevřít nový sportovní kroužek, může to
probrat se mnou. Kontakt na mou osobu najde na
obci nebo na Základní škole v Babicích.
Jak už bylo zmíněno výše, starosta babického
Sokola David Šurmánek připomněl, že zájemci
mohou přijít i do posilovny, která je dobře vybavena. Kdo byl na vernisáži, mohl se o tom přesvědčit,
neboť návštěvníkům byla nabídnuta také prohlídka posilovny, která je v objektu šaten FC Babice.
Výstava ke stému výročí babického Sokola je již
minulostí, ale věřme, že to hlavní, proč byla tato
organizace založena, bude žít dál: scházet se a cvičit. Obojí je důležité pro tělo i ducha.
Děkujeme všem organizátorům za uspořádání
výstavy a také za všechno, co pro babický Sokol
dělají, a to nezištně a ve svém volném čase. Do budoucna přejeme hodně členů a hlavně těch aktivních.
Marie Dostálková
Poznámka:
Pokud se budete chtít dozvědět o historii babické tělovýchovy víc, máte možnost si zakoupit
publikaci Historie tělovýchovy v Babicích. K dostání je v knihovně nebo u asistentky starostky.

Když si vzpomenu na proslov Pavly Procházkové při otevření výstavy, musím říct, že
mluvila s takovým zápalem, že bych se hned
k Sokolům přidala. Kolik má babická organizace v současné době členů? A může přijít cvičit
kdokoliv? Řekla jsi, že se potýkáte s nedostatkem cvičitelů. Tak pokud by někdo měl chuť
vypomoct, na koho se má obrátit?
PP: To je otázka na delší povídání. Naše jednota
má dvě hlavní větve: cvičení dětí a posilovnu. Bratr
David Š. mluvil o tom, že nově posilovnu uzpůsobují i pro ženy. Na všechny děti se těším a pravděpodobně od ledna 2020 začneme zase cvičit.
Stačí jen přijít do tělocvičny. Věkově je cvičení dětí
neomezené. Dítě se nesmí bát velké skupiny dovádějících dětí. Může mít s sebou i posilu z rodiny. Rodiče můžou sedět na lavičce nebo dovádět
s námi. U posilovny radím zaťukat na cvičící kluky
a oni vás odkážou na další postup. Chybí nám spíš
aktivní členové, kteří by se více zapojili do organizace Sokola. Většina aktivních členů nemá více jak
30 let. Všechno papírování a komunikace s Župou
Zima/2019
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Hodová chasa
Letošní rok pohledem hodové chasy
Krojový ples a císařské hody – to jsou každoroční
milníky babické hodové chasy.
Letošní „kroják“ proběhl 23. února v Kulturním
domě v Babicích. Byly tak završeny několikatýdenní přípravy, kdy chasa zajišťovala veškeré nutné záležitosti spojené s organizací plesu – od domluvy
muzik a tanečních koleček, přes přípravy tomboly
a bufetu až po samotný úklid sálu. Ples se dle ohlasů a pocitů krojovaných náramně povedl. Zatímco
loni Moravskou besedu zatančil rekordní počet
hostujících koleček, letos Českou besedu zatančil
největší počet koleček, co se kdy v Babicích na parketě ukázal, a sice osm! Barevnou paletu rozmanitých krojů tak doplnili hosté z Hovoran, Bukovan,
Kyjova, Ostrožské Lhoty a Kudlovic. Po celou dobu
k tanci a poslechu hráli DH Straňanka a v horním
patře vyhrávala a hosty bavila CM Lintava.
Hody tento rok proběhly 19. a 20. října. Chasa
mezi sebou opět přivítala několik nových členů,
se kterými se od konce srpna každé nedělní dopoledne a některé páteční podvečery pravidelně
scházela, aby nacvičovala hodové tanečky a písničky. Letošní stárci si pro hodový průvod přichystali časově náročný průvod – podrážky měli všichni
prošoupané a nohy vytančené… Ale tak to má na
hodech být! Hlavně, že přálo počasí. Taneční pásmo odtančilo za doprovodu CM Cifra 13 tanečních
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párů. Pohodě v průvodu a bujaré atmosféře na zábavě pak vydatně a poněkud tradičně napomáhala
DH Stříbrňanka.
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Vedle zmíněných dvou událostí se hodová chasa prezentovala na recipročních krojových plesech
v Hovoranech a Kudlovicích. Stejně jako ostatní babické spolky se pak chasa aktivně zúčastnila akce
„Polem spolem“.
Na závěr by chtěla babická chasa velmi poděkovat obci Babice za finanční příspěvek usnadňující organizaci krojového plesu a spoluorganizaci
hodů. Srdečně chceme pozvat všechny občany
domácí i přespolní na jubilejní 10. krojový ples po
jeho obnově. Ten se uskuteční 22. února standardně v prostorách babického Kulturního domu.
K tanci a poslechu bude hrát DH Lácaranka z Kobylí
a CM Harafica z Uherského Hradiště. Chasa s hosty
předtančí Moravskou besedu. A nejen to – již nyní
pilně nacvičujeme kroky Slovenské besedy, kterou
v rámci večera rovněž předtančíme a všem pamětníkům připomeneme. Součástí plesu bude taktéž

drobná výstavka fotografií z předešlých krojových
plesů.
Těšíme se na Vás a zároveň přejeme krásně prožité vánoční svátky a úspěšný, poklidný a pohodový vstup do roku 2020.

Zahrádkáři
Končí rok a v každém z nás je takové bilancování, co se podařilo, a také plánování na ten rok
následující. Nejinak je tomu i u nás, babických
zahrádkářů. Můžeme říct, že rok 2019 byl pro
nás hodně pracovní. Podařila se nám řada oprav
a úprav v pálenici a v budově Krájanky. Kromě
těch, o nichž jsme psali v minulém čísle zpravodaje, se podařilo ještě několik dalších. Především to
bylo vymalování všech místností v pálenici a nátěr
radiátorů – obojí provedl Miroslav Čeleďa. Generální úklid pálenice a jejího okolí udělali brigádně
členové zahrádkářů.
Tečkou za končícím rokem bývá adventní výstava a posezení u cimbálu. Stejně tomu bylo i letos. V první adventní neděli 1. prosince jsme po-
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zvali nejen své členy, ale i širokou veřejnost, aby
přišli na Krájanku, prohlédnout si, případně zakoupit vystavené dekorace a strávit příjemné odpoledne a podvečer.
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Instalace výstavy byla zcela v režii Gabriely Janečkové, která opět dokázala vykouzlit kouzelná
aranžmá, ze kterých na nás dýchly nezadržitelně
se blížící Vánoce. Vystavovaly se výrobky nejen
Gábiny, ale i Martiny Palánkové, Sandry Janečkové, Marie Bilíkové, Květinářství kytičky ze Spytihněvi a Trvalky Batůškovi z Kudlovic.
V bufetu bylo možné zakoupit si občerstvení vyrobené převážně z ořechů, kterých se letos urodilo
opravdu hodně. Nejrůznější řezy, buchty, drobné
cukroví, perníky, ale i ořechová sekaná určitě všem
velmi chutnaly, bylo možné ochutnat i několik druhů ořechovky. Děkujeme všem za jejich ochotu
udělat si čas v předvánoční době a napéct, přijít
pomoci s výstavou nebo při výstavě a tak zpříjemnit tuto akci. Byl čas nejen na povídání o končícím
roku, ale také plánování, co bychom mohli udělat
v roce novém. Chceme opět uspořádat naše již tradiční akce, zapojit se i do dalších kulturních programů, které bude pořádat obec. Plánujeme i několik
novinek, o kterých se včas dozvíte.
Je dobré mít plány, ale pokud bychom neměli
obětavé členy a podporu obce, nemohli bychom je
uskutečňovat. Proto ještě jednou všem děkujeme.
Také připomínáme, že členem babických zahrádkářů se může stát kdokoliv, jedinou podmínkou je věk
nad 18 let a chuť dělat něco navíc i pro druhé.
Přejeme všem pěkné prožití vánočních svátků
a v novém roce ať se vám daří dobře a máte radost
i z maličkostí, třeba ze zdánlivě obyčejných květin
na zahrádce.
Babičtí zahrádkáři
Co se dělávalo a jak
V televizi je spousta pořadů, které ukazují, jak
dřív žili naši předci. Jeden z nich nese název „Co
naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli.“
Vrací se nejen ke starým receptům, ale i jejich životnímu stylu.
Tak možná bude osvěžující zařadit podobné
okénko do zpravodaje. Ptali jsme se zahrádkáře
Miloslava Maňáska na to, jak si vzpomíná na výrobu jablečného vína, vaření povidel a dělání kysaného zelí. A tady je jeho vyprávění:
Jabčák, lízačka, zelí
Jabčák jsme dříve dělali doma, měli jsme šroťák
i pres. Z jabčáku tata dělal jablečné víno. Brávalo
se to zředěné na pole na žízeň. Šroťák byl ve špatném stavu, tak jsem ho později rozebral a spálil.
Dnes bych ho určitě opravil. Pres používá nyní brácha při lisování vína. Jabčák dělám už na Krájance,
Zima/2019

většinou na sladko, kdy šťávu ohřeju na osmdesát
stupňů a stočím do PET lahví. Jablečný mošt vydrží i dva roky. Vnuci ho mají velice rádi.
Trnky jsme vařili také doma. Nad měděnou kotlinou byla konzola, ve které byla uchycena kotula.
Tou se otáčelo, aby se rozvařené trnky nepřipálily. Někdy kolem roku 1960, když jsme vařili trnky,
k nám přišla paní učitelka Pančíková a bylo na ní
vidět, že je šťastná, že se može vaření trnek zúčastnit a ochutnat lízačku. Asi jí to připomnělo její dětství. V poslední roky vaříme povidla doma v papiňáku, jsou sice výborné, ale chybí ta atmosféra,
kdy se sešlo u vaření víc sousedů a zastavil se, kdo
měl chuť ochutnat lízačku.
Zelí jsme strouhali v kuchyni. Struhadlo máme
ještě na horní komoře. Na podlahu se prostřela
bílá plachta. Nastrouhané zelí z ní jsme dávali postupně do bečky a bosýma nohama zelí šlapáním
pěchovali. Nejradši jsem měl jabka Plesníky, které
se do bečky se zelím dávaly. Tento strom jsme měli
v humně. Když jsme byli s vnukama koncem října
na Rochusu, prohlédli jsme si tam také sad starých
odrůd. Byl tam i Plesník. Hned jsem si vzpomněl
na jabka z bečky se zelím.
Lidové pranostiky a přísloví pro začínající
měsíce roku
Jeden příspěvek do Babického zpravodaje
jsem nadepsal: „Na Babicku sucho škodu nenadělá.“ Byly to vzpomínky mého tatínka.
Teď zase já vzpomínám na své začátky na Hané.
Ten můj první rok byl na jaře velice deštivý. Nedokázali jsme vůbec zaset ječmeny. Když jsem byl na
počasí hodně naštvaný, tak mi jeden starší a postavou typický Hanák pravil: „Senko, dyť se nevzteké, sedlák stvořeni hlópy od narozeni, debes tade
bel sto rokó, bodeš blbé.“ Tož tak.
Lidé spjatí s půdou od nepaměti sledovali, jak
se počasí vyvíjí a co udělá s úrodou.
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Takže v lednu:
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Lepší vlka pod oknem viděti, než pluh v lednu na
poli.
Na svatého Vincence (22. 1.) seď doma u pece, sluníčko-li v ten den svítí, hojnost žita budem míti.
V únoru:
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom
bývá.
Když na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok nato
běží.
A ještě lepší: V únoru sníh a led, v létě nanesou
včely med.
V březnu už se to blíží k jaru, ale:
Březnový sníh a led pro osení bývá jed.
V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.
Studený březen, mokrý máj, humno bude jako ráj.

Na závěr ještě jedna moje zkušenost s pranostikou či příslovím, které říká: „Na svatého Řehoře čáp
letí přes moře, líný sedlák, který neoře“. Podle této
pranostiky by to znamenalo, že se může orat i na
jaře. Hlavní doba orby je však na podzim. Pokud se
ale podzimní orba neprovede, na řadu pozemků
v Babicích se tato pranostika vůbec nehodí. Například orání pozemků Míšky nebo Dlouhé (za školou)
v tomto termínu (12. 3.) znamenalo, že cukrovka se
tam nezasela, protože půda zaschla a pozemek byl
samá hrouda.
Tož tak. Přeji všem, aby vyšly hlavně ty příznivé
pranostiky.
Franta Maňásek ze Souhrad

Rybáři
Zpráva o činnosti Místní skupiny při MRS p.
s. Uh. Hradiště za rok 2019
I když jsou v posledních letech zimy mírnější,
začíná naše práce již v zimních měsících, kdy skupiny „ledařů“ obcházejí naše revíry a dělají díry do
ledu, aby měly ryby v zimě dostatek světla a zároveň se z vody mohly uvolňovat nežádoucí plyny,
které by mohly zapříčinit jarní úhyn ryb.
V prvních měsících nového roku proběhl sběr
a následný výdej povolenek, na který navazoval
tradiční Dětský rybářský kroužek, kterého se účastnilo téměř 30 dětí z Babic, okolních vesnic i Dětského domova v Kroměříži. Díky velkému zájmu
o kroužek jsme se do naší klubovny u fotbalového
hřiště nevešli, tak nám obec vyšla vstříc a kroužek
i s následným ukončením (pasováním na rybáře)
se mohl uskutečnit v prostorách Kulturního domu
v Babicích, za což velmi děkujeme.
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V dubnu jsme se podíleli s Místní knihovnou na
Noci s Andersenem, ve které se děti mohly nalodit
na Černou Perlu.
V červnu proběhly na revíru Babice 2 Dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 43 dětí. Jak již
to bývá v Babicích zvykem, závodům opět, až na
malé výjimky, kralovaly dívky a slečny.
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V polovině června proběhly Tradiční rybářské
závody na revírech Babice 1 a Babice 2, kterých se
zúčastnilo 100 závodníků.
Podzim je pro nás obdobím výlovů, zarybňování revírů, smělých plánů na další rok a do příštích
let snad i časem změn k lepšímu, protože nás navštívil Ministr zemědělství, se kterým se probíralo
zadržování vody v krajině.
Více informací naleznete na našem FB Rybáři
Babice.
Za MS Babice David Katrňák

Včelaři
V září se po dlouhých letech podařilo dát
dohromady včelařský kroužek, který navštěvují
čtyři žáci 5. třídy. Kroužek se schází v sobotu od
10 hod. ve spolkovém včelíně v Traplicích, v areálu bývalého JZD. Pokud by měl někdo další zájem, tak ho rádi přivítáme. Kontakt na vedoucího
kroužku je 730 954 604.
V listopadu jsme uspořádali včelařské odpoledne, kde byla ukázka včelařských potřeb,
ukázka zdobených perníků a ochutnávka medu
a medoviny.
A tady je náš plán na rok 2020.
V lednu proběhne odběr zimní měli pro vy-
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šetření na varroázu. V únoru se uskuteční Výroční členská schůze. V průběhu jara a léta bychom
chtěli seznámit školáky s prací včelařů ve spolkovém včelíně v Traplicích, vybavit členy včelařského
kroužku ochrannými pomůckami a potřebným
nářadím. Budeme se aktivně účastnit dětského
dne v Traplicích a akcí pořádaných zahrádkáři
nebo obecními úřady. Během roku plánujeme
uspořádat kurz pro začínající včelaře. A ke konci
listopadu bychom chtěli uspořádat v Traplicích
včelařské odpoledne.
Za výbor ZO ČSV Traplice Josef Ančinec

Babický zpravodaj
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FC Babice
Zhodnocení roku 2019
MUŽI
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na jarní část sezóny jak již tradičně soustředěním v Roštíně, které
se ovšem obešlo bez trenéra Antonína Poisela, který skončil po podzimní části kvůli pracovním povinnostem. Soustředění trvalo 4 dny a obsahovalo 3 až
4 tréninkové jednotky denně, které si připravovali
sami hráči. Po soustředění mužstvo odehrálo ještě
několik přípravných utkání a poté se naplno vrhlo
do jarní části soutěže. Bohužel se nám na jarní část
nepodařilo sehnat trenéra a to byl taky jeden z důvodů, že se našemu mužstvu nedařilo tak jak by
chtělo a na konci sezóny skončilo ve středu tabulky.
Příprava na novou sezónu už probíhala pod vedením nového trenéra Tomáše Stýskala, který je současně trenérem mládežnického týmu 1. FC Slovácka
a má tedy bohaté zkušenosti. Velký pokrok byl vidět
už v přípravných utkáních, kde se našim mužům
i s novými tvářemi v týmu dařilo. Po podzimní části
je naše mužstvo na prvním místě Okresní soutěže se
7bodovým náskokem nad druhými Mařaticemi.
DOROST
Po ne příliš úspěšném podzimu se na jaře ukázali naši dorostenci ve výborné formě. Někteří se zúčastnili soustředění s muži a postupně začali sbírat
zkušenosti s dospělým fotbalem. Na jaře prohráli
jen jednou a to stačilo na umístění ve středu tabulky. Skvělou formu z minulé sezóny si však naši dorostenci přenesli i do sezóny nové, která začala na
podzim a s 22 body vedou Okresní přebor. Někteří
hráči pod vedením trenéra Martina Haráska si tak
skvělými výkony vysloužili šanci ukázat se i v týmu
mužů.
ŽÁCI
Naši žáci hrají Okresní soutěž žáků malé formy
a na jaře předváděli vyrovnané výkony, které na

konci sezóny stačily na 9 místo tabulky. Před novou
sezónou skončil trenér Zdeněk Ondryáš a nahradil jej Michal Lahola, který navázal na práci svého
předchůdce. Po podzimní části jsou naši žáci na
8 příčce. Nutno však podotknout, že někteří šikovní
žáčci chodí i na dorostenecké zápasy a můžou si tak
zkusit zahrát proti starším hráčům.
PŘÍPRAVKA
Velkou změnu u naší přípravky přinesla jarní
akce Měsíc náborů pořádaná Fotbalovou asociací
České republiky. Této akce se zúčastnilo na 100 dětí
z naší základní školy, ale také děti z okolních vesnic. Po této vydařené akci znatelně vzrostl zájem
o fotbal u přípravky a na tréninky začalo chodit i 20
dětí. Akci pomáhal organizovat i trenér přípravky
Erik Horníček, který dětem ukazuje, že fotbal se dá
pojmout i formou zábavy a bylo vidět, že jsou děti
opravdu nadšené. Doufejme, že jim toto nadšení
vydrží co nejdéle a budeme sledovat, zda nám tady
nevyrůstá nějaký nadějný fotbalista.

OSLAVY 90. LET KOPANÉ
V tomto roce jsme si zároveň připomínali Oslavy
90. let kopané v Babicích. Oslavy proběhly v sobotu
29. 6. 2019 a zahrála si zde přípravka proti týmu Halenkovic, stará garda proti družbě z Bzinců pod Javorinou a nakonec muži proti dorostu. Oslavy jsme
zakončili večerní zábavou v areálu U Střešně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás v roce 2019 podporovali a to
napříč všemi kategoriemi, jsme totiž jedno z mála
mužstev, které má stále týmy od přípravky až po
muže.
Vážení příznivci fotbalu, přejeme Vám krásné Vánoce a budeme se na Vás těšit v roce 2020.
Výbor FC Babice
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KULTURA A SPORT
Turnaj ve stolním tenise Podzim 2019
V sobotu 16. 11. 2019 se v sále obecního úřadu konal tradiční turnaj ve stolním tenise pod názvem Podzim 2019. Účastnili se ho stolní tenisté
jak z obce Babice a okolí, tak přijali pozvání i přátelé z Bzinců pod Javorinou. Jsme rádi i za hojnou
účast fanoušků.

Výsledková listina:
1. místo Ivo Mikoška
2. místo Jozef Pokopec
3. místo Josef Lanšpěrk

Poděkování sponzorům Babických hodů
Obec Babice děkuje sponzorům letošních hodů za poskytnuté finanční příspěvky. Jmenovitě se jedná
o: Nábytek Hejda, K-pletivo, Bio Waste, Martinek Jiří, Montáže EPZ, Nodis, Kovo Bath, Investa UH, Pomoraví Babice, M plus elektro, Hudec Michal, Hemar, SMO, Hostinec U Jakuba.
Jedná se o finančně nejnáročnější kulturní akci roku a celkové náklady na letošní hody dosáhly částky
cca 140 000Kč. Proto upřímně děkujeme všem, kteří se na zachování této tradice podílejí a to buď finančně či svojí účastí.
Rada obce Babice
Zima/2019
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Dědek babický
Krásně sa nám dědina rozsvítila už kolikátý rok vánočníma světélkama. Letos před obecním úřadem aj
Josef s Marijů bdíja nad Jezulátkem. A je to krásný pohled. Člověka sa zmocní pocit klidu, myšlenky zalétnů do dětství. Ne, že by byl život tenkrát jednodušší a lehčí, ale paměť už má takový dar aj na věci špatné
a nepříjemné zpomínat s nadhledem a často aj s úsměvem. Mojim přáním je, ať sa na život takto dokážeme dívat aj tady a teď, po celý rok.
Váš dědek babický.

Plánované akce v Babicích
4. 1.
8. - 30. 1.
18. 1.
8. 2.
22. 2.
2. - 5. 3.
27. 3.
12. 4.
10. 5.
23. 5.
6. 6.
27. 6.

Tříkrálová sbírka
Velká burza knih
Lyžařský zájezd na Bílou
Ples SRPŠ s polonézou
Krojový ples
Prázdninové hraní v knihovně
Noc s Andersenem
Velikonoční beseda u cimbálu
Den matek
Dětský den
Oslavy k výročí 800. let Babic
Zájezd za poznáním
– Mozartův Salcburk

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

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Babicích
dovoluje si Vás pozvat na tradiční

Společenský ples
který se koná v sobotu 8. února 2020
v sále Kulturního domu v Babicích.
Ples zahájí žáci 9. třídy polonézou v 19.30 hodin.

K tanci hraje Madusong * Bohatá tombola*
Vstupné 100,- Kč v předprodeji
a 120,- Kč na místě*
Občerstvení zajištěno * Srdečně zve SRPŠ
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Z FARNOSTI
Betlémské světlo
V rakouském Linci vznikla v roce 1986 myšlenka založení nové tradice. Přivážet ve vrcholícím
adventu plamínek světla zažehnutý v betlémské
jeskyni narození Ježíše Krista do rakouských kostelů a charitativních institucí. Tento nápad okamžitě
zaujal i ostatní evropské země a v dalších letech již
putovaly zářivě svítící lucerničky do všech koutů
Evropy i Ameriky. Do tehdejšího Československa
je přivezli skauti, kteří si vzali za svou distribuci
tohoto symbolu prozařujícího každou temnotu,
již krátce po listopadových událostech roku 1989.
Letos tedy budeme mít možnost zažehnout vlastní svíce či lucerničky od světla přivezeného přímo
z Betléma již po třicáté. Kdy a kde? Skauti přivezou Betlémské světlo 14. prosince do Vídně. Odtud bude následující sobotu 21. prosince rozvezeno do České republiky na 477 vlakových stanic
a 167 společenských akcí. Tam všude bude možné Betlémské světlo získat. A obyvatelé Babic? Ti si
pro něj mohou přijít do místního kostela v neděli
22. prosince po mši a v pondělí 23. prosince od
8 do 10 a od 19:00 do 20:00 hodin, kdy začíná
místní „půlnoční“.
Zima/2019

V době vánočních svátků jste zváni k návštěvě
farního kostela – podívat se na vyřezávaný betlém
i vánoční výzdobu, ztišit se i zamyslet. Kostel bude
otevřený takto:
24. 12. před půlnoční mší svatou od 19 hodin
25. 12. od 14 do 16 hodin
26. 12. od 14 do 16:30 hodin (od 15:30 hodin proběhne setkání dětí u jesliček a zpěv koled)
29. 12. od 14 do 16 hodin
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Program bohoslužeb v době vánoční
úterý 24. prosince - 20:00 h vánoční mše svatá (půlnoční)
středa 25. prosince - 7:15 h mše svatá (slavnost Narození Páně)
čtvrtek 26. prosince - 7:15 h mše svatá (svátek sv. Štěpána)
neděle 29. prosince - 7:15 h mše svatá s obnovou manželských slibů
úterý 31. prosince - 17:00 h požehnání na závěr občanského roku

Nemít, nemuset
Příští číslo Babického zpravodaje má vyjít
v čase blížících se Velikonoc a fašank bude v té
době dávnou minulostí. Slovácký fašank končí na
některých místech tak, že úderem půlnoci zmlkne
hudba, která do té chvíle doprovázela masopustní veselí a přítomní se tiše rozejdou domů. Mnozí
z nich si pak další den nechávají sypat na hlavu
popel a vstupují do období postu.
Někdy lze slyšet, že půst je staromódní pojmenování pro dietu, kterému naši předkové se svým
omezeným rozhledem lépe rozuměli. Mezi postem a dietou je však podstatný rozdíl: dieta mění
člověka zvenčí, půst zevnitř. Jeho smyslem není

změna postavy, ale proměna myšlení. Podrobnosti o pravidelné postní praxi raných křesťanů se dovídáme už v textech z přelomu 2. a 3. století – již
tehdy se jako postní dny ustálily pátek a středa.
Aktuálním tématem je pro mnoho dnešních
lidí, často těch mladších, dobrovolná skromnost:
ne všechno, co člověk může mít, také mít musí.
Tento životní styl se šíří bez ohledu na to, že s sebou nese jisté nepohodlí. Přináší totiž také svobodu: svobodu od věcí, svobodu pro osoby – včetně
sebe sama. A v tom se setkávají touhy moderních
lidí a (nejen) starověkých křesťanů.

BABIČTÍ (43)
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.
„Ve zdravém těle zdravý duch“
Sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“
platí stále. Přesvědčili jsme se o tom při vernisáži
výstavy věnované 100. výročí babického Sokola,
na které se sešli členové Sokola různých věkových
skupin. A potvrdilo to rovněž povídání se dvěma
z nejstarších obyvatel obce, také bývalých sokolů,
paní Ludmilou Obdržálkovou a panem Janem Grebeněm. Přestože je v jejich věku již trápí některé nemoci, duchem jsou svěží a stále jakoby mladí.
Bylo by škoda nepoptat se na jejich zkušenosti
se cvičením v Sokole, na to, zda jim sokolské zásady pomohly i v běžném životě, ale také na jiné věci.
A tady jsou vzpomínky těchto dvou pamětníků:
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Paní Obdržálková(vpravo) s paní Čevelovou na vernisáži
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V kolika letech jste začali cvičit v Sokole?
Libuše Obdržálková: Od 6 ti let, tedy od doby,
kdy jsem začala chodit do školy. Ráda bych chodila
i dříve, ale protože se cvičilo v sále u Svobodů na
Ceronech, nechtěli mne rodiče v tak nízkém věku
pouštět samotnou tak daleko přes vesnici.
Jan Grebeň: Mezi 7. a 8. rokem věku.
Cvičilo se tedy v sále hospody u Svobodů na
Ceronech (dnešní prodejna Jednoty). Chodívalo cvičit hodně dětí? Byl Sokol dostupný všem
dětským zájemcům?
L. O.: Pamatuji se, že nás chodívalo cvičit asi kolem dvaceti dětí. Kdo chtěl, mohl přijít cvičit.
J. G.: Cvičilo nás 15 – 20 dětí, 1 x týdně. Na žádná
omezení si nevzpomínám, cvičil, kdo chtěl. Pamatuji si však, že někdo chodil cvičit do Orla a někdo
do Sokola.
Jaká cvičení byla nejčastější? A co nářadí,
jaké tehdy bylo?
L. O.: Když jsme byly žačky, hrály jsme spíše pohybové hry. Až jako dorostenky jsme cvičily na nářadí jako byl kůň, bradla, kladina. Chodily jsme na
veřejné zkoušky do zahrady u Kučerů v čísle popisném 6 na Přímé straně.
J. G.: Ti nejmenší cvičili na žíněnkách kotouly
a podobně. Kromě žíněnek jsme měli bradla, hrazdu, koně, můstek na skákání.
Které cvičení vám bylo nejbližší?
L. O.: Ráda jsem cvičila na kladině nebo na koni.
Bradla jsem neměla tak oblíbená.
J. G.: V dětství jsme cvičili bez nářadí. Později
jsem měl raději bradla než hrazdu.
Jak dlouho jste byli aktivními cvičenci? A zúčastnili jste se i veřejných vystoupení?
L. O.: Cvičila jsem do roku 1948, pak přišlo sloučení tělovýchovy, zanedlouho potom jsem se vdala
a přišly jiné starosti. Veřejná vystoupení se konala
v Babicích u Kučerů na zahradě, později na Sokolském naproti Fruty (dnešní Hamé), jezdily jsme jako
dorostenky na korbě nákladního auta pana Babáčka do Starého Města, na Halenkovice, Žlutavy, do
Napajedel. Velký zážitek mám z roku 1948. Tehdy
jsem jela jako pomocnice cvičitelky Liby Bubíkové
s asi dvaceti žačkami nákladním vagonem cvičit na
všesokolský slet do Prahy.
J. G.: Aktivně jsem cvičil do přerušení činnosti
v roce 1939, kdy přišli Němci, a činnost Sokola byla
utlumena. Po válce jsme zase začali cvičit, zúčastnil jsem se na okrskovém cvičení v Babicích i jinde.
Na slet v roce 1948 jsem měl nacvičena prostná,
ale několik měsíců před sletem jsem byl z továrny
Zima/2019

Pan Grebeň
poslán na práci do dolů na Ostravsko v rámci pomoci republice. K mé velké lítosti jsem se tedy sletu nemohl zúčastnit a do Prahy jsem se nepodíval.
Na Ostravsku jsem se chtěl také zapojit do sokolské
organizace, ale psal se rok 1948, došlo ke sloučení
tělovýchovy a členové místní Jednoty do ní už nevstoupili. Ani já jsem už nepokračoval.
Jak jsme mohli vidět na výstavě, sokolský
kroj je pěkný a určitě jej členové Sokola nosili
s hrdostí. Měli jste jej i vy nebo bylo obtížné či
drahé jej získat?
L. O.: Kroj jsem měla, jeho pořízení nebylo drahé.
Skládal se z baretu, košile, sukně a saka z vlněné látky. Na Sušicku byl krejčí pan Grebeníček, který kroje
šil, a tak jej ušil i mně. Tento kroj se nosil na slavnostní příležitosti. Vzpomínám si, že cvičební úbor pro
ženy na slavnostní cvičení se skládal z plisované
černé sukně, bílé halenky, která byla obháčkovaná
červeným lemem.
J. G.: Sokolský kroj jsem neměl.
Jaký byl váš vztah k sokolské organizaci?
Byly to třeba pocity hrdosti?
L. O.: Myslím, že ano. Nejvíc to bylo asi tehdy,
když jsme v průvodu za doprovodu hudby šli třeba
od Svobodů do Kučerovy zahrady nebo cestou na
Sokolské k Frutě. I na veřejných cvičeních bylo seřadiště, ze kterého se pak šlo průvodem přes obec
na cvičiště.
J. G.: Můj otec byl příznivcem Sokola a to byl
i pro mne impuls k tomu stát se členem.
Když jsme šli v průvodu na cvičení přes obec,
lidé stáli při cestě, tleskali a volali: „Nazdar!“ Tehdy
člověk zakoušel opravdu příjemný pocit hrdosti.
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Vrátili jste se po revoluci do řad členů Sokola?
L. O.: Bohužel už ne, ale manžel byl ještě před
panem Vyskočilem starostou Sokola. Také už ale
necvičil vzhledem k vyššímu věku.
J. G.: Ano, byl jsem členem výboru a pokladníkem až do smrti pana Vyskočila. Pak už nastoupila
mladší generace.
Co vám sokolské hnutí dalo pro život?
L. O.: Hlavně kamarádství mezi námi děvčaty.
I když se muselo pomáhat v hospodářství, chodily
jsme cvičit dvakrát týdně a vždy se nás sešlo dost.
Byly to pro nás hezké chvíle.
J. G.: Mám hezké vzpomínky na aktivní mládí
a dobrou fyzickou kondici po celý život. Zvykl jsem
si pravidelně ráno cvičit.
A teď trochu odbočíme a poptáme se na váš
recept, jak se dožít vyššího věku a mít stále radost ze života.
L. O.: To je těžká otázka. Ale dalo by se říci, že
beru život se vším, co přináší. Vzpomínám na mého
tatínka (Fabián Valenta, pozn. red.), který byl velký
zpěvák a humorista. I přes různá životní úskalí a nesnáze si dokázal zachovat optimistický pohled na
svět, a když se sešel u nás s podobně založeným
panem Babáčkem, to byla radost je poslouchat!
A tak bych řekla, že humor je kořením života a vše
se s ním lehčeji snáší.
J. G.: Recept to ani není, spíše je to souhrn více
faktorů. Myslím, že v prvé řadě působí geny po
rodičích, oba se dožili vysokého věku (84 a 90 let),
dále vyspělejší zdravotnictví, střídmá životospráva,,
optimismus, aktivní život a také veřejná činnost,
třeba u zahrádkářů nebo při obci.
Určitě pomáhají i koníčky. U Vás to, pane Grebeni, bylo asi hlavně zahradničení. Nejeden Babičák vzpomíná na Vaše macešky, kterých jste
s manželkou pěstovávali úctyhodná množství.
Která byla pro Vás nejoblíbenější barva macešek?
J. G.: I přes mnoho různých barevných odrůd to
byla bílá. Jsem vyučený zahradník a práce na zahrádce byla vždy mou radostí i koníčkem.

Nelze opomenout také Vaši lásku ke zpěvu.
Svého času jste si chodíval pravidelně zazpívat
s babickými chlapy, jen tak pro radost. Jaká je
Vaše nejoblíbenější písnička?
J. G.: Slovácké písničky mám rád všechny. Třeba
Vinohrady, vinohrady a mnohé jiné.
Rovněž zahrádka paní Obdržálkové potěší kolemjdoucí snad v každém ročním období
tím, že je nejen stále pečlivě udržovaná, ale že
v ní najdeme i rostliny našich babiček, na které
jsme možná už i zapomněli. A v domě má také
plno nádherných pokojových květin. Vše svědčí o tom, že je o ně pečováno s láskou a radostí.
A květiny se za to odvděčí.
L. O.: Sice se už o květiny nemohu starat tak, jako
dříve, a proto jsem některé rozdala, ale celý život
jsou mou velkou radostí a potěšením. Podívejte,
tady mi například zrovna krásně kvete vánoční kaktus. Hezký, že? (Musím říci, že tak krásný vánoční
kaktus jsem ještě neviděla. Pozn. red.)
A ještě jeden náš postřeh: sokolské heslo „Ve
zdravém těle zdravý duch“ by mohlo mít dodatek
„A výchova ke skromnosti“. Neboť tato vlastnost jak
z paní Obdržálkové, tak z pana Grebeně zářila.
Děkujeme za rozhovor a přejeme vám oběma
hodně zdraví a radosti z každého dne.

Krásné Vánoce
a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2020
přeje všem čtenářům
redakční rada
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STALO SE
1. 11. 2019 Setkání spolků
V páteční podvečer se kulturní dům zaplnil zástupci babických spolků a zájmových organizací.
Přišli spolu se zastupiteli a zaměstnanci obce na
pozvání paní starostky popovídat si o tom, jaká
byla jejich činnost letos a jaké plány mají do roku
příštího. Setkání bylo také prostorem k navázání
spolupráce mezi jednotlivými spolky podle jejich
potřeb a možností.

7. 12. 2019 Vepřové hody
V sobotu si přišli opět na své milovníci zabijačkových specialit. V areálu U Střešně si na nich mohli
pochutnat od 10 hodin, za doprovodu písní country kapely Lončáci z Modré.
Pro zahřátí byl připraven také svařák a čaj.
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STALO SE
7. 12. 2019 Vánoční jarmark
a Mikulášská nadílka
V sobotu odpoledne si mohli návštěvníci v prostorách kulturního domu na vánočním jarmarku
zakoupit různé vánoční dekorace či dárky pod
stromeček, od 13:30 hod. byl pro ně navíc připraven bohatý kulturní program. Vystoupili v něm:
Šrumec při DDM Napajedla, DFS Kalinka, FS Kalina
a dívčí pěvecký sborek Kalinka. Po 16 hodině pak
přišel nadělovat Mikuláš s čertem a andělem.

7. 12. 2019 Zájezd do vánoční Bratislavy
Milovníci historie a zájezdů s PhDr. Kočím si
v sobotu užili výlet do vánoční Bratislavy. Počasí
sice moc nepřálo, ale v zimě to tak bývá. Nejprve
navštívili účastníci zájezdu hrad Děvín při soutoku
Moravy a Dunaje, odtud se pokračovalo do centra
Bratislavy – Starého Města, kde pan Kočí účastníky
provedl po nejvýznamnějších historických památkách. Ani na Bratislavský hrad se nezapomnělo. Na
závěr si mohli všichni užít v ulicích města předvánoční atmosféru návštěvou bratislavských vánočních trhů.
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