Sponzorství

Únor 2009

Obecní úřad tímto nabízí možnost podílet se na rozvoji obce formou

B A B I CK Ý Z PR A VO D AJ

sponzorství v jakékoli formě. Jako poděkování za to nabízí možnost umístit
své kontakty ve zpravodaji. Žádosti je možné posílat na adresu Redakční rady.
Za podporu a rozvoj obce bychom rádi nyní poděkovali našim sponzorům!
Prodej a podpora zabezpečovacích programů

AVG
Technologies

LevneVahy.cz

Lidická 31
602 00, Brno

S potěšením si dovolujeme informovat všechny občany Babic nad Svitavou, že

606-761850 (ing. Tomáš Vašíček)
tomas.vasicek@avg.com, www.avg,cz

Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů
Lukáš Čechlovský

605-970740
obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

Spasitel

Stavební společnost zaměřená na výstavbu
rodinných domů
Nové Bránice 75

664 64, Dolní Kounice

byla založena Redakční rada obce. Jejím úkolem bude pravidelné vydávání
měsíčníku s názvem Babický zpravodaj. Tento zpravodaj bude vždy na začátku
měsíce zdarma distribuován do domácností v obci a bude také pro případné

zájemce k zakoupení na Obecním úřadě za symbolickou cenu 5Kč. Jakékoli
náměty a připomínky k tomuto zpravodaji posílejte na kontakty uvedené na

konci. Samozřejmostí je i možnost přinést náměty do Babického zpravodaje
přímo na Obecní úřad. Uzávěrka bude vždy k 25. předchozího měsíce.

Doufáme, že si zpravodaj oblíbíte a budete se společně s námi podílet na jeho

vydávání!

Svoz komunálního odpadu

V tomto měsíci bude komunální odpad odvážen v úterý 3. a 17.
Sazba poplatku je pro letošní rok 380 Kč za osobu a splatnost únor – březen.
Dotace

603-869437

Vedení obce bude v tomto roce žádat o celou řadu dotací na obnovu a rozvoj

spasitel@atlas.cz
Projekty rodinných domů, rekonstrukce a další

2U-Atelier

Zprávy z radnice

Úvodní slovo

drobné i větší stavby
Ulrychova 33
624 00, Brno

obce, vodohospodářskou infrastrukturu, zlepšení bezpečnosti obce, rozvoj
cestovního ruchu a sportovně-kulturní činnosti. Nezbývá než doufat, že se

podaří některou dotaci získat a že se společně pustíme do práce!

Společenská kronika

V této rubrice vás budeme informovat o veselých i méně veselých událostech

721-115966

atelier-2u@volny.cz, www.volny.cz/utikalovi

naší obce. Společenská kronika bude uváděna vždy s měsíčním zpožděním,
které je dáno uzávěrkou Babického zpravodaje ještě před koncem měsíce.

V příštím vydání tedy začneme s kompletními informacemi z měsíce ledna.
Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček a Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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6-28 Babická speleologická skupina. Číselné označení této skupiny v sobě

Přehled konaných akcí

V únoru nás čekají hned 2 plesy, na které srdečně zveme všechny místní
občany i široké okolí:
14.2.2009
28.2.2009

-

skrývá označení kraje (6 definuje Jihomoravský kraj) a označení pořadí skupiny
(28. skupina v pořadí). Od svého založení v roce 1972 se členové věnují

speleologickému průzkumu krasových jevů Babické plošiny.

Ples ODS

Podrobnější informace Vám budeme přinášet v dalších číslech zpravodaje.

Šibřinky

Doufáme, že svojí hojnou účastí podpoříte tyto akce!

Farnost
Místní farář (pan Paleček) vás bude v této rubrice informovat o věcech

Organizace a spolky

Zde budeme přinášet postupně informace ze všech místních organizací a
spolků. Pokud zde váš spolek chybí, tak nás neváhejte kontaktovat.

Základní škola
V minulém měsíci se vzdala funkce ředitelky ZŠ Babice nad Svitavou paní Mgr.
Romana Sklenaříková, kterou zastupoval pan Mgr. Petr Novák. Obec jako
zřizovatel školy vyhlásí konkurzní řízení na místo nového ředitele této
příspěvkové organizace. Do budoucna je v plánu především stabilizovat

učitelský sbor tak, aby nadále nedocházelo k častému střídání pedagogického

spojených s náboženstvím, kulturou a psychologií. Pokud budete mít nějaké

dotazy, které by bylo možné zodpovědět v této sekci, tak pana faráře
neváhejte kontaktovat.

Hlaholky
Všichni návštěvníci kostela v Babicích již 3 roky znají tento ženský pěvecký

minisbor. Na svých pravidelných zkouškách připravuje hlavně vánoční a
velikonoční vystoupení pro sváteční mše. Sbor ale nechce zůstat jen u tohoto

repertoáru a rád by se věnoval i jiným žánrům - především lidovým písním.

sboru a zároveň výrazně vzrostla úroveň naší školy.
O průběhu těchto změn vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Proto naléhavě hledá holky, děvčata, dívky, slečny i paní, které rády zpívají.
Vítány jsou obzvlášť ty s vyšším hlasem – sopránem.

Obecní knihovna

kdykoli - čím dříve, tím lépe. Zkouší se v ZŠ vždy ve středu od 18:30 do 20:30.

V knihovně se nachází celkem 5832 knih a také veřejný internet. Obecní

Babické aktivní důchodkyně

Nachází se v budově ZŠ a výpůjční doba je v úterý od 16 do 19 hodin.

Paní Rýcová (sbormistryně) nám potvrdila, že je možné se ke sboru přidat

knihovna se i v tomto roce těší na své dlouholeté čtenáře i na nové občany a

Když to jde v okolních vesnicích, tak proč by to nešlo u nás!

také na děti a mládež.

Již několik roků je pěkně opravená a dobře vybavená místnost v budově klubu

Sbor dobrovolných hasičů

Od měsíce února bude každý lichý čtvrtek od 16:00 místnost otevřena pro

důchodců, ale stále není využita pro účely, pro které byla oprava provedena.

Celý měsíc se nesl pro hasiče ve znamení Hasičského plesu, ke kterému upínali
své zraky všichni členové. Ples proběhl 31.1. a tedy po uzávěrce tohoto
zpravodaje, takže vám přineseme zprávy z této události až v příštím vydání.

všechny občany důchodového věku, kteří se chtějí pobavit, zasmát, zazpívat a

zapomenout chvíli na své všední starosti. První setkání se uskuteční ve čtvrtek

12.února, kdy si upřesníme, jakým směrem se budou jednotlivá setkání ubírat.

Hasiči se v uplynulém měsíci aktivně věnovali mládeži a v této činnosti by rádi
pokračovali i v budoucnu. Stále také platí, že pro nové členy má tato

organizace dveře otevřené.
Speleologická skupina

V sobotu 24.1. proběhla v Babicích nad Svitavou výroční schůze základní
organizace České speleologické společnosti nesoucí toto označení:
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www.babice-nad-svitavou.cz

