Sponzorství

Březen 2009

Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

B A B I CK Ý Z PR A VO D AJ

Zároveň bychom vás rádi informovali, že každý zákazník se při odkázání na
náš Babický zpravodaj může těšit na individuální slevu.

AVG
Technologies

Prodej a podpora zabezpečovacích programů
606-761850 (ing. Tomáš Vašíček)
tomas.vasicek@avg.com, www.avg,cz

Zprávy z radnice

Úvodní slovo

Tak tu máme další měsíc a tedy i příležitost informovat všechny naše občany o

LevneVahy.cz

Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů
Lukáš Čechlovský
605-970740,

obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

DIGITVSAT

Dodávka a instalace satelitů s širokou programovou
nabídkou

Ing. Aleš Hlávka
722-550739

a.hlavka@volny.cz, www.digitvsat.cz

Inzerce

Koupím stavební pozemek nebo zahradu jakékoli velikosti v Brně i okolí.
Možno i s chatou. Prosím nabídněte. 776 637 839.

Další žádosti o sponzorství a inzerci je možné posílat na adresu Redakční rady.

dění v obci a okolí. Doufáme, že si ve zpravodaji každý najde to své, a
v případě nových nápadů nás budete informovat pomocí kontaktů uvedených

na konci tohoto výtisku.

Svoz komunálního odpadu

V měsíci březnu bude komunální odpad odvážen v úterý 3., 17. a 31.
Poplatek pro letošní rok činí 380 Kč za osobu a splatnost je únor – březen.
Tříkrálová sbírka
Letos bylo použito celkem osm pokladniček, které se podařilo naplnit úžasnou
částkou 25 186 Kč. Jen pro srovnání bychom rádi připomenuli, že v loňském

roce to bylo 17 065 Kč. Toto jasně dokládá, že občané naší obce dokáží
podpořit dobrou věc. Dárcům děkujeme!

Společenská kronika

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme těmto spoluobčanům:
JMÉNO
Ivanovová Sonja

Ševčík Josef

Procházková Taťána
Duchková Božena

Krejčiříková Věra

VĚK
60

60

65
70

80

Č.P.
75

103

205
71

281

Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme hodně radosti a
krásných chvilek při výchově:

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček a Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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JMÉNO

Č.P.

Sehnal Ondřej

259

Dvorský Matyáš

329

Organizace a spolky

Sbor dobrovolných hasičů

V minulém čísle jsme vám slíbili, že vám přineseme krátkou reportáž z

Okrskového hasičského plesu, který se odehrál 31.1. po Výroční okrskové
schůzi. Během celého plesu, kterého se zúčastnilo přibližně 300 hostů, si

mohli návštěvníci užít bohatý kulturní program. Zpestřením byl kankán
v podání ženského družstva SDH Babice nad Svitavou nebo třeba ukázka

korejského umění sebeobrany (Taekwon-do) a představení brazilského

bojového umění (Capoeira). Samozřejmostí bylo kvalitní občerstvení a bohatá
tombola.

TJ Sokol Babice, Fotbal

Fotbalisté se přes zimu sportovně ale i kulturně připravují na jarní sezónu.
Mezi zdatnou kulturní přípravu patřil již tradiční Sportovní ples, který se konal
dne 17.1. Ples si společně užilo asi 240 hostů a fotbalisté všem včetně

sponzorů děkují za jejich přízeň.
Po dlouhém čekání se fotbalisté vrací na domácí půdu. Je pro ně připraveno

nové hřiště, na které se všichni hráči i diváci tolik těší. Proto bychom rádi
pozvali stálé i občasné diváky na zahajující utkání dospělých. Proběhnou o
prvním dubnovém víkendu (4.4. - 5.4.).

Více informací o dění v babickém fotbale naleznete na internetu
http://fotbalbabice.blog.cz. Navíc bude před sezónou distribuován speciální
informační bulletin babických fotbalistů.
Farnost

Pan farář si pro vás tento měsíc připravil úvahu na téma „Výchova –
budoucnost obce i národa“.

„Všichni máme podle svých možností přispívat k rozvoji naší obce a zde hrají

nepochybně velkou roli materiální investice. Nelze však pominout člověka
samotného – jeho duševní stránku. Nestačí hodnoty vytvořit, ale také je předat
ve vhodný čas do dobrých rukou. Z médií se stále častěji dozvídáme o

rostoucím počtu dětí, které nemohou být přijaty do první třídy ZŠ. Doposud se
uváděly 3 důvody: malá slovní zásoba, poruchy výslovnosti a neschopnost

přiměřené komunikace. Svým způsobem se tomu nelze divit, protože děti jsou
v dnešní době vystaveny celé řadě vlivů.

Prvním rozhodujícím faktorem je určitě televizní obrazovka a počítač. Aby si

Další zásadní událostí pro místní sbor hasičů byl požár výškové budovy

v Adamově, na jehož likvidaci se podíleli. Požár vypukl dne 12.2.2009 a během
zásahu bylo úspěšně zachráněno 7 osob a 43 evakuováno. Tento zásah (ale i
další menší výjezdy) si určitě zaslouží naše uznání.

Speleologická skupina
Tato skupina nadále pokračuje ve své činnosti - objevuje a dokumentuje
stovky metrů podzemních chodeb a propastí.

Mezi klíčové historické úspěchy bezesporu patří odkrývání dalších částí
hádanky ve Větrné propasti. Právě tomuto tématu se chceme věnovat

rodiče od dítěte odpočinuli, tak často posadí ratolest před obrazovku. Dítě
poté často pasivně sleduje míhání obrázků a řadu zvuků – často však spíše
zvuk střelby nebo dunění motorů. Tento způsob komunikace však příliš

nerozvíjí slovní zásobu ani výslovnost. Pokud k nějakému rozvoji dochází, tak
se jedná spíše o rozvoj omezený nebo negativní.

Druhým faktorem je způsob komunikace rodiče a dítěte. Rodiče často
s dítětem málo hovoří, neučí ho novým slovům, neopravují výslovnost a
nerozvíjí jeho fantazii.

Tímto jsem chtěl pouze jemně připomenout, abychom nezapomínali na
společný dialog, který je vždy nejdůležitější. A to nejen dialog dospělých

s dětmi, ale i mezi námi dospělými.“

v následujících číslech zpravodaje.
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