Babický zpravodaj
ZÁŘÍ 2010
Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně
PŘEKVAPENÍ V PROSTORU ZA STATKEM
Vražedné vedro a vyprahlá zem. Kluzce mazlavé bláto a chladný vítr s přeháňkami. Přímočará dravost mládí i léty nabývané zkušenosti. Severní Čechy nebo jižní Morava. Černá a bílá,
noc a den. Rozdílné kulisy, jiní účastníci a přesto stejná dramata. Sport nabízející velké příběhy,
které proběhnutím cílem nekončí. To byla letošní Mistrovství České republiky juniorů i seniorů. To jsou koňské dostihy. To je Endurance.
Mistrovství ČR juniorů se běželo v romantické zvlněné krajině v okolí Sloupu v Čechách kolem
Havraních skal, odkud je do Polska i Německa
coby kamenem dohodil. Probíhající tropická vedra a vysoká vzdušná vlhkost přiměla veterinární
komisi a rozhodčí, aby v sobotu 3. 7. přesunuli start
hlavního závodu o titul mistra na osmdesát kilometrů na šestou hodinu ranní. Závodníci mistrovského
závodu jeli na hranici možností a průměrná rychlost
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v posledním kole i přes blížící se poledne a teplotu
převyšující tropickou hranici třiceti stupňů dosahovala k devatenácti kilometrům v hodině. S náskokem tří vteřin získala druhé místo v juniorském
Mistrovství České republiky Martina Drásalová
na Predátoru a přivezla domů stříbrnou medaili.
Přesně o tři týdny později, dne 24. 7., hostil jihomoravský Mikulov ve své enduranční mezinárodní premiéře závody a mistrovství ČR seniorů

Foto: (jm)

současně. Dusný páteční podvečer přerušil vydatný liják a svěží, chladný západní větřík plný vláhy přinesl vítané osvěžení a téměř ideální teplotu.
Ovšem závodníky čekal hluboký terén a v jílovité
půdě i zrádně kluzké cesty viniční hory ne nepodobné tobogánu… Odstartoval nejdůležitější domácí závod sezóny, Mistrovství České republiky. Kdo
předpokládal rovinné dostihy, byl krutě vyveden
z omylu. Ze svahu do svahu, to byl neutuchající
evergreen celé trati s výjimkou pár kilometrů uprostřed delšího kola. Jen v tom kratším, třicetikilometrovém kole se muselo vystoupat a seběhnout celých
560 výškových metrů. Jako druhý dojel Miroslav
Drásal s plnokrevným hřebcem Predátorem,
ověnčeným letos už dvojitým vítězstvím na Slovensku. Hřebec Predátor druhý den na základě
výkonu v závodě a aktuálního zdravotního stavu
získal Cenu kondice od veterinární komise. Letošní
seniorské mistrovství bylo sice velice krátké, pouhých
98 kilometrů, ale vzhledem k profilu tratě nečekaně
těžké. Prověřilo nejen připravenost koní, ale i schopnosti jezdců.
Nejvíce nás však potěšil charakter jezdeckého
sportu, skládající se z úžasných příběhů, které tvoří
to, proč stojí za to dřít, smát se, trpět, bojovat, snášet
neúspěch a těšit se na každý další den. A to není jen
o jednotlivcích, spíše o pospolitosti. O tom, že umíme
podat pomocnou ruku soupeři v nouzi, plnit si sny
v každém věku nebo zůstat přáteli i v adrenalinové
lázni. Taková byla letošní mistrovství, to je Endurance…
Takto v krátkosti představujeme rodinu a činnost Miroslava Drásala z nedalekých Obřan, který se už několik roků věnuje chovu ušlechtilých
koní v pronajatém areálu bývalého zemědělského družstva, dříve sloužícího k hospodářskému
chovu dobytka.
Nyní zakoupil v katastru naší obce pozemky,
na které svou aktivitu v blízké budoucnosti přesune. Stalo se tak v úzké součinnosti s obecním
úřadem, který pro nové, vysoce ekologické využití vyčlenil plochu za stávajícím zemědělským
areálem a v územním plánu ji převedl pro chov
koní. V prostoru dojde k výstavbě úzce spojené
s agroturistikou a ustájením koní. Rozsah stavby nebude snižovat kvalitu prostředí, ale naopak
velice posílí osobitý ráz naší obce obklopené nádhernou zelení. Pravděpodobně už v příštím roce
zahájí investor výstavbu areálu pro chov koní –
rod innou fa r mu, která bude disponovat
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Foto: archiv redakce
rodinným domem, konírnou a ubytovnou, venkovní jízdárnou, boxy pro celoroční ustájení,
skladištěm píce a jezírkem ke koupání koní.
Samozřejmou součástí bude vybudování samostatně vyřešeného svodu do čistírny odpadních
vod.
Farma v budoucnu bude sloužit jako zemědělská usedlost pro chov koní, významně podporující agroturistiku a jezdecký sport. Vhodnost
projektu je dána výhodnou polohou na okraji
vesnice, kde navržený areál svým charakterem
a druhem provozu nevyvolá negativní dopady na životní prostředí. Projekt je zpracován
v souladu s územním plánem obce a stanovisky
CHKO Moravský kras. Objekty, které na farmě záhy vyrostou, budou mít architektonický
ráz venkovských přízemních staveb s vestavbami v sedlových střechách. Funkčně poslouží
zemědělské výrobě i bydlení. Povrch staveb bude
pojednán v pastelových odstínech nátěrů a krytina si uchová tradiční cihlovou barvu. Ve výstavbě
rozsáhlého komplexu budou prioritně uplatňovány přírodní materiály.
Co konstatovat závěrem? Chov koní k vesnici
patří odpradávna… Nová farma nám v budoucnu
nabídne jízdu na koni, relaxaci, zajímavé zážitky
a zvýšený zájem návštěvníků z Brna a širokého
okolí. Tak by mohla v naší obci vzrůst i poptávka po servisních a pohostinských službách všeho
druhu. V budoucnu lze možná uvažovat i o soutěžních a sportovních akcích celostátního charakteru a vysoce zajímavé aktivity přinesou i nějaké
pracovní místo…
Z archivu M. Drásala zpracoval:
Miroslav Martykán

Vyžeňme z naší obce plevel a škodlivé organismy
NEDODRŽÍTE-LI ZÁKON, ČEKÁ VÁS POKUTA !
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, stále častěji dostává podněty občanů ke zjednání nápravy na zaplevelených pozemcích. Na základě těchto podnětů vyzývá vlastníky – uživatele pozemků k provedení nápravy.
Na dodržování zákona o rostlinolékařské péči dohlíží odbor životního prostředí a Státní rostlinolékařská správa. V období vegetace mají vlastníci povinnost, vyplývající ze zákona o rostlinolékařské péči, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí či k ohrožení zdraví
lidí nebo zvířat.
Jinými slovy řečeno, pozemky, které mají ve vlastnictví, musí udržovat a pravidelně kosit.
První seč je třeba vykonat před vysemeněním plevele a škodlivých organismů. Zamezí se tak
jejich šíření na okolní pozemky. Další sečení se provádí podle potřeby, nejméně však dvakrát
ročně.
Kontrolu udržování neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy
provádí Odbor životního prostředí. V případě, že zjistí nedostatky v udržování pozemků, zašle
vlastníkovi výzvu k nápravě s uvedením lhůty, do kdy musí zjednat nápravu. V případě nedodržení lhůty může správní orgán vlastníkovi půdy uložit pokutu, která u fyzické osoby může činit
až 30 000,- Kč! (redfox)

Další krok na dětském hřišti
PLNÍME SLIBY !
Začátkem měsíce srpna, jak jsme už dříve
Závěrem lze rodičům, holčičkám i klukům
slíbili, se na připravené ploše dětského hřiště popřát dobrou zábavu a opětovně slíbit, že do konobjevila houpačka pro ty nejmenší. Po pečlivém ce roku pro jejich radost na hřiště zabudujeme
výběru nejvhodnějšího typu byl zvolen výro- nejméně ještě jednu zajímavou atrakci. (sm)
bek pardubické firmy Kulant, který představuje vhodný poměr mezi
kvalitou a cenou. Jedná se o homologovaný herní prvek v yrobený
ze dřeva a zinkované oceli. Sestavení, bezpečné ukotvení a konečnou montáž spolehlivě provedli
zaměstnanci obce do předem připravené pískové dopadové plochy.
Dalším přírůstkem na hřišti
jsou dva zinkované odpadkové koše
od stejného výrobce. Připomínáme, že všechna instalovaná herní
zařízení na hřišti jsou určena pouze dětem do čtrnácti let! Přičemž
věk sám o sobě není jediným paraFoto: (mm)
metrem, určující je také váha…
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Prázdniny neznamenají jen volno a odpočinek
O NAŠE ŠKOLY PEČUJEME CELÝ ROK
Čas prázdnin od místní samosprávy v Babicích nad Svitavou každoročně vyžaduje poměrně rozsáhlé organizační zabezpečení a zvýšenou
činnost při provádění oprav a menších či větších
rekonstrukcí ve školních budovách. Letos doznala podstatnou změnu vstupní chodba základní
školy, která má vedle nového, velmi příjemného
barevného odstínu malby také novou podlahovou krytinu. Zevrubnou opravou prošla i hudební učebna - získala novou dřevěnou podlahu,
zábradlí a vymalování. Ve snaze zvýšit bezpečný
pohyb dětí je rovněž upraveno přístupové schodiště.
Školce se dostalo nové dlažby v umyvárně
a na zahradě vzniklo venkovní pískoviště obdélníkového tvaru.
Závěrem přejeme dětem i učitelům hodně
úspěchů v příjemném prostředí našich školních
zařízení, jimž věnujeme pozornost nejenom

v době letních prázdnin. Vybavujeme je nejen
tím aktuálním a nejpotřebnějším (např. dojde-li
k nějaké poruše na důležitém provozním zařízení technického rázu...). Po dobu celého roku se
snažíme dětem vytvářet co nejmodernější a nejpříjemnější prostor pro výuku i zábavu. (mm)

Foto: V. Vojáčková

Požár pod kontrolou za 28 minut po ohlášení
ZAPOMENUTÁ HOŘÍCÍ SVÍČKA ŽHÁŘEM
Ve středu 4. srpna v odpoledních hodinách
vznikl požár v prvním poschodí dvoupatrového
domu v ulici Pod Horkou v Adamově na Blanensku. Hasiče a další složky integrovaného záchranného systému uvědomila žena, která z protějšího
domu spatřila kouř vycházející z okna. Hlášení
na tísňovou linku 112 dorazilo v 17:20 hodin.
Vzápětí vyrazily na místo požáru tři požární
jednotky - profesionální z Blanska a dobrovolné
z Adamova a z naší obce – Babic nad Svitavou.
Nejdříve přijeli k požáru strážníci místní Městské policie. Poté, co nikdo neotevíral, pronikli do
bytu, ve kterém už bylo v plamenech zařízení
jednoho pokoje. Informovali obyvatele ostatních
bytů a vzhledem k šířícímu se kouři je vyzvali
k opuštění budovy. Hasiči po příjezdu pomocí
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dvou proudů požár dostali pod kontrolu v 17:48
hodin. Za dalších devět minut dohasili a posléze
odvětrali zadýmení z bytové jednotky a z části
chodby. Následný průzkum prokázal, že oheň
z hořícího pokoje se nerozšířil do bytů ležících
nad ohniskem.
Při požáru nebyl nikdo zraněn. Ve dvoupokojovém bytě oheň zničil zařízení místnosti
o rozměrech 4,5 x 2,5 metru, plameny a žár dále
poškodily omítku, elektroinstalaci, dveře, okno
a část venkovní fasády. Škodu vyšetřovatel HZS
JmK předběžně vyčíslil na 350 tisíc korun. Požár
způsobila nedbalost uživatelů bytu, kteří odešli z domova a ponechali v místnosti zapálenou
svíčku. (sdh)

Důležitá babická událost se blíží
POZOR, V YUŽIJTE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ !
Obec Babice nad Svitavou, zřizovatelka Jednotky sboru dobrovolných hasičů, spolu se všemi hasičkami a hasiči srdečně zvou místní občany k prohlídce nově rekonstruovaných prostorů
hasičské zbrojnice.
Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 18. září 2010 od 14:00 hodin.
• Zájemci si budou moci prohlédnout hasičskou techniku a vybavení i četné dokumentární
snímky z průběhu přestavby. Seznámí se s historickými podklady o činnosti SDH. Dlužno
konstatovat, že místní velmi aktivní sbor v současné době prožívá širokou renesanci všestranné
činnosti.
• Součástí ceremoniálu tak významné události bude kompletní prohlídka budovy: V přístavbě,
která byla provedena v moderním stylu, najdete sociální a hygienické zařízení včetně šaten
a sprch, místnost pro školení s kapacitou pro čtyřicet osob, kancelář pro vedení sboru, sklad, atd.
• V rámci možností se rovněž můžete těšit na poměrně bohaté občerstvení.
Budova bude i nadále převážně sloužit místní hasičské jednotce. Na její zevrubnou rekonstrukci
obecní úřad získal dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 600 000,– Kč, která se ovšem stala jen
základem pro realizaci tak rozsáhlého záměru. Doplnily ji proto nemalá částka z prostředků obce
a vskutku příkladná pomoc a pracovní nadšení členů sboru. Bez ohledů na věk a čas se nezištně
podíleli na výstavbě. Společnými silami a díky podpoře JMK se nám tedy podařilo vybudovat skvělé
zázemí pro činnost hasičského sboru a smysluplné využití volného času mládeže.
Na závěr rádi čtenářům tlumočíme hasičský vzkaz: Neváhejte a přijďte se podívat na výsledek
práce, věnované ve prospěch přeměny a modernizace naší jednotky. Pokud vás osloví výsledek našeho úsilí, rádi vás uvítáme v našich řadách! (red)

Byly vybudovány nové štíty s okny a nový krov se zvýrazněnými vikýři a s věží
na elektricky ovládané sušení hadic. Ve střešní části se nyní nachází vysoce účelové zázemí
pro hasiče - šatny, sklady, kancelář a společenská místnost s veškerým příslušenstvím. Na většinu prací
obec využívala místní řemeslníky, obecní zaměstnance a firmy z blízkého okolí. Fotografie: archiv redakce
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Z historie obce
BABIČTÍ OBČANÉ V AMERICE
Rodina Nejezchlebova
Od roku 1819 v Babicích na usedlosti č. 55 hospodařil Martin Nejezchleb (nar. 1798, manželka
Františka, roz. Mokrý). V roce 1852 předal usedlost svému synovi Martinovi (manželka Františka, roz. Kupka z Lažánek).
Syn Martin usedlost v roce 1878 prodal za 5100 zlatých Karlovi Vinkler z Okrouhlé a svému otci
Martinovi zajistil na prodané usedlosti doživotní pobyt (otec zemřel v roce 1880). Syn Martin Nejezchleb s manželkou a osmi dětmi odjel 20. 9. 1878 vlakem do přístavu Hamburk a odtud se přeplavil
do Ameriky. Usadil se ve státě Nebraska, kde byla silná česká komunita, koupil tam farmu a hospodařil. Jméno nejstaršího dítěte není známo (nar. asi 1858), další děti byly Josefa (nar. 1861), František
(nar. 1863), Marie (nar. 1865), Pavel (nar. 1868), Františka (nar. 1871), Johana (nar.1874) a Cecilie
(nar.1877). Po devíti letech se v roce 1887 vrátil s manželkou a třemi nejmladšími dětmi – Františka
16 let, Johana 13 let, Cecilie 10 let. Pět nejstarších dětí ve věku 19 až 30 let zůstalo v Americe. Martin Nejezchleb se usadil v Bílovicích, kde 28. června 1890 zabil svou manželku (údajně z bídy) a byl
odsouzen na 6 let těžkého žaláře. Ve vězení v roce 1895 zemřel.
V září 2003 dva mužští potomci rodiny Nejezchlebů z Ameriky navštívili obec Babice. Zde pátrali po svých předcích, zajímali se o domy, kde bydleli apod. V české agentuře si objednali zpracování
rodokmenu včetně všech událostí před odjezdem do Ameriky v roce 1878. Kronikář obce poskytl
za tímto účelem všechny dosažitelné historické údaje, pracovník agentury bohužel žádný materiál
do obecní kroniky nezaslal. Víme tedy jen, že v USA ve státě Nebraska, žijí dva rody nesoucí jméno
Nejezchleb, jejichž předci pocházejí z Babic.
Rodina Hemžalova
V roce 1909 se z Babic vystěhoval z čísla 92 do Ameriky krejčí Jan Hemžal (nar. 1882) s manželkou Anežkou roz. Jahoda (nar. 1882).
Usadili se v Dallasu ve státě Texas a ve vlastním domě tam založili velmi úspěšnou krejčovskou
dílnu. Jan Hemžal se svým otcem stáli v roce 1901 u zrodu babického Sokola, proto manželé, odchovaní sokolskou tradicí, začali pracovat v americkém Sokole. V roce 1912 za nimi odjel Janův otec
Dominik z čísla 23, (nar. 1855), a zemřel v USA ve věku 79 roků v roce 1934. Manželství Hemžalů
v Dallasu zůstalo bezdětné. Úspěšné podnikání v oboru krejčovství v Americe přičítali české zručnosti, poctivosti a soustavnému respektování hesla amerických Čechů - V práci a vědění je naše spasení, kterým se vždy řídili.
Ke konci května 1938 přijeli manželé po třicetiletém odloučení na návštěvu Babic a na X. všesokolský slet. Když přijeli po tolika letech do Československé republiky, byli velmi překvapeni vzhledem rodné vesnice. V prostoru od školy a Sokolovny na jih bylo od roku 1909 postaveno 81 nových
domů, byla zastavěna pastviska, Mordovny a vystavěna Nová čtvrť. Líbil se jim jak pořádek, tak
proměny v obci i ve státě.
V červenci navštívili Prahu a X. všesokolský slet, který na ně mohutně zapůsobil. Byli velmi potěšeni, že jednota Sokol v Babicích má 244 členů a že na sletu cvičilo z jednoty 12 mužů, 8 žen, 2 dorostenci a 9 dorostenek. Manželé Hemžalovi byli v Babicích tři měsíce a TJ Sokol pro ně 17. srpna 1938
v sokolovně uspořádala přátelský večer na rozloučenou s bohatým programem. Bývalí spoluobčané se
s nimi rozloučili srdečným přáním zdaru a ujištěním ve smyslu hesla Co srdce spojí – moře nerozdvojí. Tehdejší kronikář Jan Kotas tehdy o jejich návštěvě učinil zápis, v němž mimo jiné zaznamenal,
že „...bylo poznati, že americký duch svobody a demokracie měl v nich dobré žáky.“
Po válce v roce 1945 poslali manželé Hemžalovi 100 amerických dolarů na obnovu Sokolovny,
poškozené válečnými událostmi (tehdejší kurz byl 1:30). V roce 1961 Místní národní výbor Babice
obdržel z Ameriky zprávu, že 5. 12. 1960 zemřel v Dallasu John Hemzal ve věku 78 roků. V roce
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1965 oslavovala naše obec 600 let od první písemné zmínky o Babicích. Místní MNV pozval všechny rodáky z Babic (asi 240 osob) na setkání a pozvánku zaslal i do Dallasu paní Anežce Hemžalové,
která do rodné obce odpověděla zdravicí a do dopisu přiložila desetidolarovou bankovku. Dopis
byl samozřejmě cenzurován a MNV vzhledem k nevýhodnému směnnému kurzu dostal pouhých
70,- Kč. V roce 1981 bylo do Babic doručeno oznámení z texaského Dallasu, že paní Agnes Hemzal
zemřela ve věku 99 roků. Tak se uzavřela kapitola rodiny babických Hemžalů v Americe.
Josef Pidra, kronikář (zkráceno)

AKTIVITY HASIČŮ V SRPNU
1.8.
4.8.

–
–
–
6.8. –
9.8. –
11.8. –
12.8. –
13.8. –
		
19.8. –
		
28.8. –
		

ZÁSAH: odstranění a likvidace obtížného hmyzu, Babice n./Svit. č.p. 2,
ZÁSAH: požár nízké budovy, Adamov- Pod Horkou č.p. 290/13,
výborová schůze SDH,
výcvik členů zásahové jednotky: uzly, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním,
ZÁSAH: odstranění a likvidace obtížného hmyzu, Babice n./Svit. č.p. 190,
ZÁSAH: odstranění a likvidace obtížného hmyzu, Babice n./Svit. č.p. 92,
příprava vozidla DA Mazda na STK,
kontrola techniky a příslušenství, kondiční jízdy strojníků, výcvik: tvoření hadicového
vedení, hospodářské práce v hasičské zbrojnici,
ZÁSAH: technická pomoc – likvidace vosího hnízda na střeše nemovitosti,
Babice n./ Svit.,
výuka první pomoci pro členy zásahové jednotky, krvácení, bezvědomí, popáleniny,
zlomeniny, autonehody (v rozsahu pěti hodin provedl instruktor ČČK). (sdh)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve sledovaném období se do naší obce narodil
JAKUB KUCHAŘÍK
a první dny svého života už spokojeně tráví v domě s číslem popisným 233.
Nechť jsou šťastné i všechny ty dny další, které ho v jeho dlouhém životě čekají.
Vše dobré, především pak pevné zdraví přejeme
ANNĚ JULÍNKOVÉ,
která oslavuje devadesáté narozeniny
a MIROSLAVU HÉDLOVI,
radujícímu se z dosažené pětasedmdesátky.
Společenskou kroniku obohacujeme o novou rubriku, ve které budeme
nadále vítat občany, kteří se rozhodli, že svůj další život spojí s naší obci.
Od počátku tohoto roku se u nás přihlásili k trvalému pobytu ZDENĚK
TOTH, JIŘÍ MOTTL, LUBOMÍR KULHEIM, ALENA KULHEIMOVÁ, MATĚJ KULHEIM, ANTONÍN KULHEIM, VÍTĚZSLAV VOJÁČEK, PETR STUDENÝ, IVAN ŠEVČÍK, LUDMILA ZUKALOVÁ,
JAROSLAV ZUKAL, MILOŠ IDRNÝ, PETRA HERBSTOVÁ, SIMONA BUREŠOVÁ, PAVEL BUREŠ, PETR A ŠEVČÍKOVÁ, ARNOŠT
KUBEŠ, ALENA KUBEŠOVÁ, K ATEŘINA STAR Á A MICHAL
NEKULA. Nuže, buďte mezi námi vítáni. Ať se vám tady líbí! (er)
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Letošní v pořadí druhý svoz objemného odpadu se uskuteční v sobotu 18. 9. 2010. Kontejnery přistaví odvozová firma van Gansewinkel na místa: u Pomníku padlých v době 8:00 – 11:00
a u Tyršova pomníku v době 8:00 – 11:00 hodin.
Co rozumíme pod označením objemný odpad ?
Je to odpad bez nebezpečných vlastností, který vzhledem k jeho velikosti nelze odložit do popelnice
nebo kontejneru. Jedná se například o:
• starý nábytek - skříně, válendy, matrace, křesla, židle,
• podlahové krytiny - koberce, linolea,
• nefunkční sporáky, pračky,
• sanitární keramiku (umyvadla, WC),
• textil, kočárky,
• další vyřazené elektrické zařízení bez nebezpečných látek.
Odpady lze ukládat pouze do přistavených kontejnerů !

DALŠÍ INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU
Stanoviště kontejnerů v nové výstavbě na Stádlech bylo doplněno o kontejnery na sklo bílé a barevné.
(red)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI

BABICKÝ ZPRAVODAJ – Periodický neprodejný informační bulletin pro občany obce vydává na počátku každého měsíce v roce Obecní
úřad v Babicích nad Svitavou. Příspěvky a případné náměty lze redakci zpravodaje zasílat pouze písemně, klasickou, nejlépe elektronickou
poštou, opatřené plným jménem a adresou pisatele, doplněnou o možné kontakty telefonického či jiného spojení. Každý příspěvek přijatý
k tisku projde jazykovou úpravou a podle potřeb redakce může být zkrácen či stylisticky upraven. Může být zveřejněn buď pod značkou nebo
s plným jménem autora. Autor v každém případě nese plnou odpovědnost za obsah, věcnou správnost a pravdivost poskytnuté informace.
Adresa: Babický zpravodaj, Obecní úřad Babice nad Svitavou, PSČ 664 01, tel.: 545 237 208, e-mail: babicens@tiscali.cz
Toto číslo bulletinu vychází v září 2010 nákladem 400 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací a v případě
uveřejnění nehonoruje.
BZ /9/ 2010
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