Babický zpravodaj
ŘÍJEN 2010
SLOVO STAROSTY
Člověku se ani nechce uvěřit, jak rychle nám všem plyne čas kamsi do nenávratna. Čas je
velmi vzácné zboží, jehož se nám po celý život nedostává… Osm let uteklo jako voda a jsme opět
na konci volebního období a mého osmiletého působení v úřadu starosty.
Další dvě volební období předtím jsem pracoval jako řadový zastupitel. Obci, kterou mám
rád, jsem tak věnoval už šestnáct roků života.
Naše obec je pro mě natolik fascinujícím místem, že se často zapomínám věnovat sám sobě
a vlastní rodině. Práce to není jednoduchá, časem
se člověk musí naučit nenechat se vyvést ničím
a nikým z míry a postupovat i přiměřená rizika
s touto prací spojená. Takový už je život starosty…
Vždy se snažím navrhovat maximálně účelná a účinná řešení a neustále přemýšlím, jakým
směrem by se obec měla dále ubírat. Vedle běžné
práce, kterou s sebou nese činnost na obecním
úřadě, a starosti o hospodárné čerpání obecního rozpočtu je tu také spousta tvůrčí práce, jako
například navrhovat neobvyklá designová řešení
interiérů, budov či informačních panelů a utvářet
celkový ráz obce a jeho okolí.
Moje představy, cíle a ideály se částečně podařilo naplnit, avšak velkou část projektů stále ještě
nosím v hlavě. Proto Vás zde nechci ohromovat
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údaji o tom, kolik se v obci za posledních osm
roků udělalo kilometrů kanalizací, kolik kilometrů vodovodů a nových komunikací, kolik vzniklo parků či parčíků, hřišť, laviček a chodníků
a kolik se provedlo dalších zlepšení a rekonstrukcí. Nebudu ani sumarizovat, kolik obec uspořádala koncertů, besed a kulturních akcí, protože
by se nám to do zpravodaje zkrátka nevešlo.
Závěrem mně, vážení spoluobčané, dovolte,
abych upřímně poděkoval Vám všem, kdo jste
svou pomocí nebo dobře míněnou radou vždy
pomáhali v práci pro naši obec. Věřte, dělal
jsem ji rád a s úctou k Vám. Mnohé se podařilo, ale velký díl mé práce je stále přede mnou.
Věřím, že zastupitelstvo, které jistě dobře vyberete v těchto podzimních komunálních volbách,
bude dobrá parta, která bude schopna vzájemně
spolupracovat a bude mít na zřeteli další rozkvět a rozvoj obce a ne svůj osobní prospěch.
V každém případě Vám však přeji dobrou volbu.
Miroslav Martykán

DOBRÉ ZPRÁV Y
A máme tu září. Babická škola se probudila
v pastelových barvách nové výmalby a rozezvučela se dětskými hlasy. V nově zřízené učebně
jsme po čtyřech letech mohli opět přivítat žáky
pátého ročníku. I pedagogický sbor se rozrostl
o další příjemné a nadšené tváře.
Slečna Jitka Novohradská, která naši školu
navštěvovala jako žákyně, se vrací do 1. a 2.
ročníku v roli paní učitelky. Absolvovala praxi
na základní škole v Grazu, má bohaté zkušenosti
s prací s dětmi a hraje na klavír.
Žáky pátého ročníku vyučuje slečna Eva
Ňorková, která k nám dojíždí z Brna. Hraje
na flétnu, klavír a kytaru, je aktivní sportovkyní
a členkou SDH, pracovala jako vedoucí turistického oddílu a dětem se věnovala na mnoha
letních táborech, např. s koňmi. Obě paní učitelky mají vystudován obor Učitelství pro první stupeň Masarykovy
Univerzity v Brně.
Lektorkou anglického jazyka
pro 2.– 5. ročník se stala paní Lucie
Šmahelová z Bílovic, která má vedle mezinárodní zkoušky z angličtiny vystudovánu i psychologii.
Ranní družinu nově vede paní
Jiřinka Hodovská, jež zároveň
konverzuje se dvěma skupinami
francouzského kroužku (s „debutanty“ a „avanty“).
Podařilo se rovněž nav ýšit
kapacitu hudebního oboru ZUŠ,
vítáme tedy u nás ve škole pana
učitele Jaroslava Hladíka, který vyučuje hru na klavír, klávesy
a flétnu. Jazyková škola Astra pro
výuku angličtiny zahajuje provoz
1. říjnový týden. Ze zajímavých
informací přidáváme následující:
škola hledá v současné době kamarády v zahraničí!
Těší nás opora, kterou nám
poskytuje vedení obce. Do školy a školky tak mohou plynout
potřebné finanční dotace. Mimořádná podpora pro měsíc září
stoupla téměř až na 200 tisíc korun.
Jsme rády, že v našem kolektivu
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panuje spolupráce a dobrá souhra a totéž přejeme po volbách nové sestavě obecního zastupitelstva. Na závěr nezbývá, než poděkovat obecnímu
úřadu za dosavadní podporu a popřát vám všem
šťastnou ruku při říjnových volbách, na které jistě
v hojném počtu zamíříte k nám do školy. (rs, kg)
Smutná zpráva
S velikou lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí
naší bývalé kolegyně, milé paní kuchařky Zdeňky
Blažíkové. A jistě s námi všichni, kdo ji znali, souhlasí, že takových hodných lidí jako byla Zdenička
je na světě málo. Děkujeme jí za všechno, co vykonala pro babickou školku a školu… Zdeničko, nikdy
nezapomeneme!
Kolektiv ze školky a školy

Vedení obce připravuje dotaci
VODA ANI PRO BABICE NEBUDE PROBLÉMEM
Potrubím dopravená pitná voda z nedalekého
Adamova natéká do místního vodojemu o obsahu 35 m3. Dále se voda rozděluje do několika tlakových pásem a posléze putuje potrubím
k odběratelům. V praxi to znamená, že v naší obci
s velkým převýšením musíme tlak vody na její
cestě několikrát redukovat. Takovou skutečnost
provází určitá negativní stránka - každý redukční ventil vedle svého stěžejního poslání současně
omezuje i průtok vody. Horní tlakové pásmo
bylo nedávno posíleno novým čerpacím zařízením Hydrovar od rakouského výrobce odstředivých čerpadel VOGEL PUMPEN s regulací
otáček instalovaných čerpadel, udržujícím konstantní tlak ve výtlačném řadu. V současné době
tento nejmodernější systém na trhu čerpadel
obhospodařuje vodou starou i novou výstavbu na
Stádlech. Zařízení je schopno zásobovat veškeré
nově postavené domy se stoprocentní rezervou.
Tak se dostáváme k samé podstatě věci:
• přítok vody z adamovské čerpací stanice Horka
je vyšší, než je schopno fyzicky odebrat stávající
potrubí vedoucí do obce
• nově nainstalovaná čerpadla budou mít přebytek
tlaku i po dokončení nové výstavby na Stádlech.
• jediným problémem je nedostatečná okamžitá

zásoba pitné vody, která je pouze 35 m3 pro celou
obec. To znamená, že v případě vzniku poruchy
na přítoku vody se stávající vodojem vyprázdní
za několik hodin.
Takový nedostatek vyřeší až výstavba nového
vodojemu, která si pochopitelně od budoucího
vlastníka objektu vyžádá nemalé investice a další
náklady. Vlastníkem ovšem nebude nikdo jiný,
než naše obec.
Do dnešního dne nebyl na takovou výstavbu
vypsaný použitelný dotační titul, ať už z národních zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie. Teprve koncem tohoto roku bude vypsán dotační titul pro obce pod 2000 obyvatel a je třeba
požádat o příděl prostředků společně na vodovod
i na kanalizaci. Investovat do vodojemu pouze
finanční prostředky obce nemá význam a proto
obecní úřad připravuje žádost o dotaci do první výzvy, která bude vypsána z fondů Evropské
unie pro místa s počtem pod 2000 obyvatelů.
V současné době provozovatel vodovodu –
Vodárenská akciová společnost – odmítá napojovat nové nemovitosti na vodovodní řad, ale s uváděným odůvodněním teoretiků se dá polemizovat
a věříme, že najdeme společné řešení ve prospěch
občanů. (mm)

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZA JEJICH PRÁCI
Za několik dnů ukončí svoji čtyřletou činnost
současné obecní zastupitelstvo. Členové obecního zastupitelstva se zdarma, ve svém volném čase
věnovali věcem veřejným a rozhodovali s maximální rozvahou a odpovědností.
Naším společným cílem bylo zvelebovat obec
rovnoměrně v celé její rozloze, zlepšovat životní podmínky všech našich občanů, podporovat
naše školní zařízení, rozvíjet služby občanům,
podporovat aktivní občanská sdružení i spolky a soustavně intenzivně investovat do rozvoje
obce s vědomím, že obec hospodaří v rámci svého rozpočtu.
Permanentním dodržováním koncepce smys3

luplného vytváření podmínek pro rozvoj obce
a dalším cílevědomým hospodařením jsme směřovali k tomu, abychom jednou mohli předat tuto
obec našim dětem a následovníkům s čistým
svědomím, bez dluhů a ve stavu, umožňujícím
další rozvoj. Tento cíl se podařilo splnit a je nutno podotknout, že všichni členové zastupitelstva
svou prací přispěli k rozkvětu obce a ke spokojenosti jejích obyvatel.
Dovolte mně touto cestou poděkovat všem členům obecního zastupitelstva a pracovníkům obecního úřadu za dobrou spolupráci při naplňování
společných cílů. Bylo pro mě ctí s Vámi pracovat.
Miroslav Martykán

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech - v pátek 15. října 2010 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hodin. Přinášíme Vám několik rad, jak při volbách postupovat. Pouze ti, kteří se voleb zúčastní, rozhodnou o sestavení příštího zastupitelstva. Pouze Vaše hlasy ovlivní, zda příští zastupitelstvo bude zvoleno podle přání všech obyvatel
- jen tak bude schopné obec smysluplně řídit po celé příští volební období.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volby do zastupitelstva obce Babice nad Svitavou proběhnou v budově Základní školy. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.

popsané v předchozích dvou bodech, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta označit další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik jich zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Např.: Pokud má být voleno
9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou
dány označené volební straně 4 hlasy, a to pro
kandidáty na prvních čtyřech místech. Pokud
by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku,
v naší obci je to 9 členů. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způ- Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
sobů:
obálky.
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku, v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, které má být v obci voleno (v naší
obci je to 9 členů). Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více volebních stran než jedna, byl by
takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze kombinovat oba způsoby,
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Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu a ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních
důvodů požádat obecní úřad - a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi - o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování. (red)

Aby babičtí hasiči vždy operovali na dobré vlně
ZBROJNICE BYLA STŘEDEM ZÁJMU
V sobotu 18. září 2010 se veřejnosti poprvé otevřely dveře rekonstruované hasičské zbrojnice
v Babicích nad Svitavou. Nové středisko navštívily téměř dvě stovky občanů, kteří se po prohlídce velmi pochvalně vyjadřovali o provedené rekonstrukci. Pozornost návštěvníků upoutávala nejen
účelně přestavěná a nápaditě využitá budova, ale i výstavka současné výzbroje a používané hasicí
techniky, především pak těch prostředků, které členové sboru nasazují při zvládání mimořádných
událostí. Návštěvníky zaujalo také několik set dokumentárních fotografií z průběhu rekonstrukčních prací, činnosti a výcviku sboru. Bez povšimnutí samozřejmě nezůstalo ani pohoštění, jehož
se každému z návštěvníků dostávalo v přátelském prostředí před odchodem ze zbrojnice.
Vskutku téměř všichni - mládež, muži i ženy, příslušníci prakticky všech věkových skupin – mají
v Babicích příležitost zapojit se do práce ve sboru. Hasiči uvítají i dobrovolníky, kteří mají zájem
pomáhat s přípravou kulturních a sportovních akcí.
Mezi návštěvníky zdařilé akce byli také posluchači brněnského studia Českého rozhlasu z okolních
obcí. Český rozhlas v Den otevřených dveří ve zpravodajské části pořadu Dobré ráno přinesl o babické
iniciativě zajímavou zprávu. Bylo konstatováno, že ti, kdo Babice v ten den navštíví, bezesporu po celou
sobotu zůstanou dobře naladěni, neb zvolili hned po ránu správnou vlnu se správnou stanicí. (er)

DALŠÍ AKTIVITY HASIČŮ
V MĚSÍCI ZÁŘÍ
5. 9. –
10. 9. –
15. 9. –
25. 9. –
		
27. 9. –
		
29. 9. –
		
		
		

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
V období, které uplynulo
od vydání minulého obecního zpravodaje, počet nejmenšíc h spoluobč á n k ů v zrost l
o hol č ič k u V E RON I K U
PR AC H A ŘOV O U v č í sle popisném 55 a chlapečka
BARTOLOMĚJE KRAJTLA
v čísle 133. Nechť rychle rostou a sílí, mateřská školka už je
očekává!
Zaokrouhlená jubilea v tomto období oslavili: dámy JINDŘIŠKA DOLEŽELOVÁ (80),
ZDEŇKA HEMŽALOVÁ (80) A OLGA MOŽNÁ (75) a pánové JOSEF KUPČÍK (70) a LADISLAV ZDRAŽIL (65). Do dalších roků přejeme
všem mnoho, mnoho zdraví, pohody, spokojenosti a radosti.
Do stále se rozšiřujících řad nových přistěhovalců se zařadili H ANA BUR I ÁNKOVÁ, TOMÁŠ BURIÁNEK, ONDŘEJ BURIÁNEK A ANNA BURIÁNKOVÁ, HELENA
BOUMOVÁ A LUDMILA LAUŠOVÁ.
V krásných Babicích Vás, milí přátelé, co nejsrdečněji vítáme a těšíme se, že se vbrzku rychle začleníte do nejrůznějších aktivit, které se tu
uskutečňují. (oú)

aktiv SDH v Pozořicích
hospodářské práce v hasičské zbrojnici
výborová schůze SDH
výcvik členů zásahové jednotky:
vyprošťování osob z havarovaných vozidel
odstranění vyvráceného stromu
na komunikaci směr Kanice
požární taktické cvičení svolané Jihomoravským krajem na objekt Zámek Křtiny.
Zasahující jednotky - Křtiny, Jedovnice,
Babice nad Svitavou, Blansko. (sdh)

KRÁDEŽE POKRAČUJÍ
V uplynulých dnech ve stanici na čerpání užitkové vody na závlahu fotbalového hřiště odcizil
neznámý pachatel průmyslové čerpadlo s výkonem 11 atmosfér a elektromotorem SIEMENS
7,5 kW. Obci Babice nad Svitavou vznikla škoda 15 000,- Kč. Případem se zabývají policisté obvodního oddělení Šlapanice. Počet krádeží se zvyšuje, buďme tedy obezřetní a vnímaví
ke svému okolí. Případný pohyb podezřelých osob
hlaste přímo na policii nebo obecní úřad! (fox)
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V ÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – 3. 9. 2010
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 31. 8. 2010.
2. Odkoupení gravitační kanalizace a vyřešení vodovodního řadu. V kupní smlouvě na
gravitační kanalizaci uloženou do obecní komunikace p.č. 126/2 bude zadržena částka 20 000,–
Kč, která bude uhrazena po dokončení povrchu
asfaltové komunikace (vlastník Ondráčková,
Ševčík, Dvořáček). Obec převezme bezplatně
vybudovaný vodovodní řad v komunikaci p. č.
1010/12, 2 do majetku obce za podmínek zřízení věcného břemene na vstup a údržbu zařízení.
Vybudované dílo je určeno výhradně k napojení
přilehlých nemovitostí (vlastník Ševčík, Dvořáček).
3. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj
a výzbroj. (Smlouva č. 3163/10/OKH ve výši
50 000,– Kč, smlouva na poskytnutí účelové dotace na pořízení čerpadla PS 16, smlouva
č. 3165/10/OKH ve výši 77 000,– Kč.) Dotace je
určena pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů.

4. Diskuse
• montáž Hydrovaru, osazena dvě čerpadla
s regulací do vodojemu,
• úklid a odvoz materiálu z obecní skládky Pod
statkem,
• montáž houpačk y a odpadkov ých košů
na dětském hřišti,
• položení nové dřevěné podlahy, malování
a úprava přístupového schodiště hudební třídy
v Základní škole, nová podlaha vstupní chodby, malba, nové lavice a nábytek do tříd včetně
zřízení páté třídy, oprava sociálního zařízení,
• ve školce položena nová dlažba v umyvárně
a zřízeno nové pískoviště, nové splachovací
nádrže v sociálních zařízeních,
• opravy vodoinstalace ve zdravotním středisku
• doplnění světel veř. osvětlení v prostoru Na Stádlech,
• výstavba základů opěrné zdi – p. Sehnala,
• pokračování prací na oplocení sportovního areálu za hřištěm,
• dokončení fasády a vikýřů požární zbrojnice,
přípravy na Den otevřených dveří dne 18. 9.,
• 18. 9. svoz objemného odpadu.

Máte zásobu jedinečného elixíru zdraví?
BOŽSKÝ ZÁZRAK ZE VČELÍCH PLÁSTVÍ
Po desetitisíce let lidé používali med jako takřka jediné dostupné sladidlo. Nejen to, starověké
civilizace pohlížely na onen zlatavý voňavý nektar
jako na božský zázrak. Ostatně, podstata medu,
který má všestranné uplatnění nejen v kuchyni,
ale také v lékařství či kosmetice, zůstává záhadou
i dnes po dlouholetých vědeckých výzkumech.
Květové medy, jež vznikají z nektaru, včelaři
dělí na jednodruhové a na smíšené. Medovicové
medy se od květových liší především tmavší barvou a pomalou krystalizací. Díky vyššímu obsahu minerálií a menší kyselosti mají harmonickou
chuť. Medy ze smrkové medovice jsou hnědočervené, hnědozelený odstín mají medy jedlové,
medy z dubové medovice patří k nejtmavším.
Nejlepším materiálem pro uskladnění medu
jsou sklo a kamenina. Z kovů vyhovuje nerezavějící ocel. Dříve se med skladoval i v dřevěných
obalech vylitých včelím voskem. Uložený med
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dříve nebo později vykrystalizuje, proto je vhodné mít nádobu, ve které se med dá šetrně ošetřit
– ohřát.
Vysoký obsah cukrů působí do značné míry
samokonzervačně, takže ve vhodných podmínkách si med uchová plnou kvalitu několik
roků. Avšak příliš dlouhým skladováním ztrácí med své typické aroma. Rozkládají se v něm
cukry, čímž přichází o svou biologickou hodnotu, tmavne a získává nevhodnou chuť.
Med má tendenci vázat vlhkost ze vzduchu.
Vyšší obsah vody pak zvyšuje nebezpečí nežádoucích mikrobiologických procesů (kvašení apod.).
Proto jej sk ladujeme v dobře uzav řených
sklenicích, které umístíme do suché a chladné
místnosti (se vzdušnou vlhkostí do 60 procent
a teplotou do 15° C). Med také chráníme před
přímým slunečním světlem.(fox – mírně zkráceno)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Využijete jedinečné příležitosti z programu rozvoje venkova?
ZAMYSLETE SE A DLOUHO NEVÁHEJTE!
1. Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských
aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např.opravy strojů a zařízení) a maloobchod.
Kdo může žádat o podporu • podnikatelské subjekty mikropodniky ve vymezených CZ-NACE
(příjemci podpory)
• mikropodnik je FO či PO zaměstnávající do deseti zaměstnanců
Kolik lze získat
na jeden projekt

• dotace ve výši 60 %
• min. záměr 50 000,– Kč max. záměr 10 000 000,– Kč

Ostatní podmínky
projektu

• žadatel musí být mikropodnik do deseti zaměstnanců
• realizace záměru musí být v obci do 2 000 obyvatel
• lze žádat i jako začínající podnik (začínající podnikatel)
• u záměru nad 2 000 000,– Kč musí žadatel splnit podmínku
finančního zdraví

2. Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem
v cestovním ruchu (především venkovská turistika), zejména na využití potenciálu zemědělských
farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních
ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití. Realizací předloženého projektu (žádosti) vznikne funkční celek.
Kdo může žádat
(příjemci podpory)

• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
• nebo podnikatelské subjekty, pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání žádosti o dotaci

Kolik lze získat
na jeden projekt

• dotace ve výši 60 %
• min. záměr 50 000,– Kč max. záměr 10 000 000,– Kč

Ostatní podmínky
projektu

• žadatel může být mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik
• realizace záměru musí být v obci do 2 000 obyvatel
• lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel )
• u záměru nad 2 000 000,– Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví

Informace a konzultace Jiří Vaňáček, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 BRNO
gsm: +420 608 182 044, email: vanacek@dotacebrno.cz, www.dotacebrno.cz
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 16. 10. 2010 budou pracovníci odvozové firmy vybírat nebezpečný odpad přímo z ruky
do ruky:
• před domem p. Saxové od 8:30 do 9:00 hodin,
• u Sokolovny od 9:00 do 9:30 hodin a
• u Tyršova pomníku od 9:30 do 10:00 hodin.
Přímý způsob předávání nebezpečného odpadu zabraňuje nejen případnému úniku škodlivých látek, ale i hromadění zbytků na sběrových
místech. NEBEZPEČNÝM ODPADEM se
rozumí odpad, který svými vlastnostmi může
ohrozit životní prostředí i zdraví člověka a ostat-

ních tvorů. Jedná se např. o: baterie a monočlánky, zářivky a výbojky, akumulátory všeho
druhu z nákladních a osobních automobilů,
motocyklů, o použitý úklidový přípravek – sorbent, upotřebené čistící tkaniny, hadry od oleje, olejové filtry, léky s prošlou záruční lhůtou,
znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících
prostředků, o ledničky a mrazničky, přípravky
na ochranu rostlin, staré nátěrové hmoty, odpad
vznikající při odstraňování takových hmot, obaly
sprejů, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, obsahující nebezpečné látky apod. (er)

ÚSPĚCHY V ÝTVARNÉHO KROUŽKU A ŘEMESLNÝ JARMARK
Babický Výtvarný kroužek skřítka Šikuly slavil úspěch ve výtvarné soutěži k výstavě Moravského zemského muzea „Rok v lidových obyčejích
a slavnostech“. Mezi nejlepší práce patřily obrázky Lucie a Marie Zdražílkové a Mojmíra Pešky
ze ZŠ Babice. Děti ztvárnily své zážitky ze slavení lidových zvyků v naší obci - Tříkrálová koleda

a hody. Blahopřejeme a jsme potěšeni, že tradice
zde mají své následovníky. (mz, kg)
Zveme Vás na Řemeslný jarmark 6. 11. 2010
v babické ZŠ. Kdo má ještě zájem aktivně se podílet
– ať již představením řemesla, prodejním stánkem
nebo dílničkou, ať se co nejdříve přihlásí na tel.:
737 748 302. (mz)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI
Koupím RD v Brně a okolí, k bydlení (větší či
malý i ve špatném stavu). Platím hotově. Jsem
solidní, přímý kupec. Tel.: 546 220 361
(ir/10/2010/ 01)

Hledáte práci?

HOSPODYNĚ V OKOLÍ BRNA!
Máte–li za sebou úspěšnou praxi
s vedením vlastní domácnosti,
velmi rádi Vás uvítáme v naší firmě.
Požadujeme kladný vztah k domácím
pracím, samostatnost, poctivost,
pečlivost, spolehlivost.
Nabízíme dobré podmínky
a jistotu trvalé práce.
Informace na tel. 543 236 040,
775 123 240.

Koupím zahradu kdekoliv v Brně a okolí,
v osobním vlastnictví, lze i s chatou. Jsem přímý
kupec, finance mám. Tel.: 530 314 405
(ir/10/2010/02)
Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno
stavební (menší i větší). Prosím, nabídněte.
Tel.: 776 637 839
(ir/10/2010/03)

(IP/10/2010/01)

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: ou.babicens@tiscali.cz
Toto číslo bulletinu vychází v říjnu 2010 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací a v případě
uveřejnění nehonoruje.
BZ /10/ 2010
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