Babický zpravodaj
PROSINEC 2010
Vánoční úvaha
EPIŠTOLA VÁNOČNĚ – NOVOROČNÍ
Vážení spoluobčané,
rok se setkává s rokem a již za několik dnů očekáváme svátky vánoční a hned poté oslavy Silvestra.
Venku za okny krásně sněží, u slavnostní tabule se sejde celá rodina, vánoční stromek zdobí každý
dům. Pod stromečkem ale příliš velké dary většinou nečekáme, potěší nás i maličkosti, pokud víme,
že byly vybírány s láskou a péčí.
Konec roku je časem, kdy by se člověk kromě obvyklých radovánek měl poohlédnout do nedávné
minulosti, zamyslet se nad uplynulým obdobím, nadechnout se a trochu si odpočinout ještě předtím,
než se pustí do uskutečňování plánů roku nadcházejícího.
Tento rok byl rokem volebním a naším přáním je, aby i v tom dalším časovém úprku pokračovala
naše schopnost si vzájemně naslouchat a správně řešit věci veřejné, aby demokratické mechanismy
v naší společnosti bezchybně fungovaly, aby se obecně řečeno země jako celek znovu pozvedla z krize
a zcela konkrétně pak v našich, těch malých vesnických podmínkách, aby se zastavil poměrně velký
propad daňových příjmů do naší obecní pokladnice.
V tomto končícím roce se odehrálo samozřejmě ještě mnoho jiných událostí. Obec se mění den
ze dne, rozrůstá se o další občany, jak o ty nově narozené, tak také o ty větší, už dorostlé a moudré,
kteří se do naší obce přistěhovali, neboť si ono naše kouzelné zákoutí uprostřed lesů vybrali za svůj
nový domov. Přeji jim, stejně jako nám všem, abychom ve zdraví, pohodě, v dobré spolupráci prožili
nejenom ten jeden rok příští, ale i všechna ta léta budoucí při zvelebování obce a vytváření optimálního životního prostředí.
Přeji proto Vám všem šťastné, spokojené vánoční svátky s Vašimi nejbližšími, plné radostné pohody
a klidu. Do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, vzájemného porozumění a přátelství, aby byl
rok 2011 ještě lepší, než ten letošní.
Miroslav Martykán

foto: Richard Sklenařík
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Z odpoledního pohádkového Království jen s přestupem
až do rozverného večera s Jablkoňem, Půlpsem a dalšími specialitami…
VŠE V BABICKÉ SOKOLOVNĚ!
V sobotu 18. prosince dojde ve znamení předvánoční atmosféry v Babicích k dosud unikátnímu
navzájem propojenému projektu zábavného odpoledne a večera.
Do kouzelného rychlíkového vlaku nastoupíte v 16 hodin v Sokolovně a záhy se octnete
v pohádkovém Království.
Určitě vás zaujme netradiční pohádka aneb květinový muzikál nejen pro děti spolu s kapkou
rosy podávané s kostkou léta a vlčích máků. Ale
to není všechno, setkáte se s Emou na stopě největšího tajemství květin. Také s prvním odvážným,
byť poněkud předčasným jarním pryskyřníkem,
hlídajícím Severní bránu a s Pohádkovým kabaretem s autorskými písněmi a bleskovými převleky. Osvědčenými a vyškolenými průvodčími
pohádkovým putováním vám v mnoha podobách
budou náležitě kvalifikovaní herci Anna Duchaňová, Michal Němec – Jablkoň. Muzikou a písničkami vás pro změnu provedou Michal Němec
– Jablkoň a Anna Duchaňová. Představení v délce 45 minut je přístupné a nanejvýš vhodné pro
diváky od tří do devadesáti let.
Pro důvěrnou informaci vám sdělujeme,
že Divadlo Anička a letadýlko vychází z autorské divadelní tvorby a často využívá možností a nemožnosti divadla jednoho herce. Spojuje
prvky kabaretu, loutkového a předmětového
divadla. Hledá hranice mezi vtipem a trapasem,
míchá divadelní žánry a dešťové kapky s blátíčkem. Je možno očekávat průtrž mračen i příval
svěžích deštíků.

Písničková vystoupení jsou naplněna poetickým
klidem a úsměvnou pohodou, je to hudba, která je rozlehlá jako vesmír, v němž tolik tajemství
ještě čeká na objevení.

Jablkoň, foto: archiv redakce

V dokumentu s názvem Uprostřed běhu, který byl uveden Českou televizí v roce 2006 a byl
natáčen částečně i ve studiu Jalovec a v naší obci,
propaguje skupina Jablkoň naši obec široko daleko. Stejně je tomu i v následně složené písni
o Babicích nad Svitavou, uvedené v posledním
albu s názvem Půlpes. Přijďte si ji poslechnout,
případně si zatančit. Jen se podívejte, kde už se
tak stalo a kde se tak ještě stane! Může nás rozhodně těšit, že Babice zaujímají čestné místo
jako předposlední letošní štace před závěrečVe večerním programu od 20 hodin zpěvák ným koncertem Jablkoně v pražské Malostrana kytarista Michal Němec za doprovodu skvě- ské besedě. Inu, Praha až po Babicích! Padni
lých muzikantů Jablkoně provede návštěvníky komu padni!
předvánočními i vánočními motivy se skvělou hudbou od folku, jazzu, vážné hudby
až po rock a pop. Hudba je citlivě namixovaná Termíny koncertů skupiny Jablkoň: 11. 11. Kaštan
s humornými a hravými texty do jediné vysoce – Praha • 12. 11. Jazz Club (Společenský dům) Neradráždivé směsi. Vskutku unikátní zážitek nejen tovice • 16. 11. Retro Music Hall – Praha • 24. 11.
pro labužníky, ale pro všechny! Individuální Lucerna – Praha • 26. 11. sál České pojišťovny –
pojetí vánočních písní v interpretaci Jablkoně je Beroun • 28. 11. Letohrad • 15. 12. Dundee Jam –
velmi příjemným připomenutím vánočních zvy- Kladno • 17. 12. Divadlo Husa na provázku – Brno
ků od tradičních koled až po nový, téměř vše- • 18. 12. Babice nad Svitavou • 23. 12. Malostranlidový zvyk hromadných návštěv supermarketů. ská beseda - Praha. (mm)
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V ÝPIS Z USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 12. listopadu 2010 o volbě starosty, místostarosty a o zřízení finančního
a kontrolního výboru obce
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
se usneslo, že schvaluje volbu starosty a místostarosty obce:
Starostou obce byl zvolen Miroslav Martykán.
Místostarostou byl zvolen MVDr. Radek Sotona.
2. Zastupitelst vo obce rozhodlo o zřízení
Finančního výboru ve složení:

Ing. Richard Sklenařík (předseda), Ing. Tomáš
Ohera, Ing. Richard Prachař
3. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení Kontrolního výboru obce ve složení:
Miroslav Pelant (předseda), Ing. Ludmila Hradilová, Ing. Jiří Dvorský (ou)

AKTIVITY HASIČŮ V LISTOPADU
2. 11. –
3. 11. –
			 –
				
			 –
5. 11. –
			 –
8. 11. –
9. 11. –
10. 11. –
11. 11. –
12. 11. –
			 –
			 –
			 –
19. 11. –
20. 11. –
				
26. 11. –
27. 11. –

hospodářské práce v hasičské zbrojnici,
výborová schůze SDH,
zalití nově vysazených stromků u lesní cesty Dřínová - na žádost myslivců v katastru
Babice nad Svitavou,
likvidace dvou vraků osobních automobilů,
školení zásahové jednotky,
příprava techniky na zimní provoz,
zásah: čerpání vody z kotelny pod sportovní halou,
jednání funkcionářů SDH na kontrolní revizní radě SH ČMS,
zásah: technická pomoc: oprava uvolněné střešní krytiny na budově kostela,
zásah: čerpání vody z kotelny a přilehlých prostor pod sportovní halou,
zásah: technická pomoc: čerpání vody z podzemní nádrže v areálu Sokolovny,
porada zástupců SDH na zasedání okresu,
školení zásahové jednotky, údržba techniky,
kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel na OUPO Brno,
kondiční jízdy strojníků,
praktická ukázka zásahu při dopravní nehodě osobního automobilu s vyproštěním osob
pomocí hydraulického nářadí,
školení členů zásahové jednotky,
demontáž lešení na budově hasičské zbrojnice. (sdh)

Třetí ročník zatím nejúspěšnější

ZPRÁVA Z BABICKÉ PSÍ PÁRTY 2010
„Pomozte zvířatům!“ – Pod takovým mottem
se mohl konat koncert, který se uskutečnil v pátek
26. listopadu 2010 v Základní škole v Babicích
nad Svitavou. Na podporu zvířecího azylu Sirius
v Záhoří u Písku paní Ivany Gašparíkové se tam
sešli pořadatelé a účinkující Martin Hlučil, Zdena Mannová a Blanka Sobotková.
Hrou na akordeon a kytaru se jim podařilo

rozehřát a pobavit publikum. Zazněly písně především z autorské dílny Radůzy – osobité muzikantky, která sama píše texty i hudbu a kromě
šansonov ých písní sk ládá také hudbu vážnou i scénickou, píše knihy a dokonce si zahrála
ve filmu.
Za třetím ročníkem dobročinné akce stojí
dnes už také písničkář, (pokračování na straně 4)
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cestovatel a ochránce přírody Martin Hlučil
ze sousedních Kanic, který finanční výtěžek koncertu předá zvířecímu azylu Sírius. V něm je
momentálně umístěno 100 koček, 50 pejsků
a dalších zvířat čekajících na případnou adopci. Trvale tam zůstávají pouze stará, zdravotně
postižená či problémová zvířata, pro která by
změna prostředí znamenala příliš velký stres.

V letošním roce se této podpůrné akce u nás
v Babicích zúčastnilo více posluchačů než v letech
minulých. Máme z toho radost. Děkujeme všem
účinkujícím za příjemně strávený podvečer, který
nejen zahřál hudbou pro potěchu duše, ale též
naplnil všechny přítomné pocitem, že přispěli
na dobrou věc. (fox)

Poslední možnost pro zapomětlivé řidiče

ROZŠÍŘENÝ PROVOZ NA ODBORU DOPRAV Y
Odbor dopravy MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2, do jehož evidence patří majitelé řidičských průkazů z naší obce, rozšířil úřední dny o čtvrtky od 8:00 do 12:00 hodin.
K výměně řidičských průkazů, které od 1. ledna 2011 definitivně pozbudou platnost,
a k přihlášení vozidel se mohou řidiči objednat prostřednictvím internetu (www.slapanice.cz). Ve všech úředních dnech zbývajících do konce tohoto kalendářního roku jsou dosud
volné termíny. Každý žadatel, který ponechal výměnu průkazu až na poslední dny tohoto roku,
musí však počítat s tím, že nový řidičský průkaz obdrží průměrně až po čtrnácti dnech po podání
žádosti o výměnu. To ovšem znamená, že bez nového řidičského průkazu nebude moci usednout
k řízení svého motorového vozidla. V opačném případě se vystaví nebezpečí bodového postihu
a poměrně vysoké pokuty. Na nutnost výměny řidičských průkazů a na nebezpečí vyplývající z nedodržení termínů jsme upozorňovali v Babickém zpravodaji již v polovině tohoto roku.
Úřední hodiny:
Po 8:00 – 17:00, Út 8:00 – 14:00, St 8:00 – 17:00, Čt 8:00 – 12:00 (ob)

Babický školáček slavil další úspěch

MÁME VÍTĚZNÝ ČASOPIS ROKU 2010 V ČESKÉ REPUBLICE
S naším školním časopisem jsme se přihlásili do 4. ročníku celorepublikové soutěže „Školní
časopis roku“. Soutěž vyhlásila Asociace středoškolských klubů ČR, o.s. Naše čtenáře jistě potěší, že jsme se 26. 11. 2010 stali celkovými vítězi
kategorie prvního stupně základních škol.
Od odborné poroty složené z novinářů, spisovatelů a grafiků jsme dále získali 1. místo
za „Titulní stranu roku“ a 2. místo za „Grafiku
roku“ (www.askcr.cz/casopis). Akce proběhla
s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Národního institutu dětí a mládeže
a Jihomoravského kraje. Děkujeme všem žákům
babické základní školy za spolupráci! Děti, pište,

tvořte, skládejte, kreslete, malujte, ať můžeme
pokračovat a dále vylepšovat kvalitu našeho
časopisu.
Jak jsme se při prezentacích dozvěděli, většina školních časopisů má kromě finančních obtíží
zejména problém s nedostatkem redaktorů.
U nás ve škole však může přispět opravdu každý – tím, co se mu právě povedlo. Za podporu
školní redakce děkujeme obecnímu úřadu, sponzorům z řad rodičů a našim prvním předplatitelům. Nové číslo školní revue vyjde na konci
prosince a prohlédnout či zakoupit si ho můžete
v Základní škole a Místní lidové knihovně. (k.g.)
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Všechno nejlepší do nového roku vám přeje kominík
NEPODCEŇUJTE PRAVIDELNÉ ÚKONY A KONTROLY!
Proč je důležité nezanedbávat pravidelné kontroly komínů a jejich čištění? Jaké škody mohou
nastat a co hrozí majiteli nemovitosti v případě nedodržení nařízení? Jaké změny nastávají
v oblasti legislativy a rozsahu povinností vlastníků obytných domů? To vše se dozvíte, přečteteli si další řádky…
V důsledku zanedbaných komínů u nás ročně tění. Pokud kominík při kontrole musí použít
vzniká požár ve více než 300 obytných domech. kameru nebo endoskop, může se cena dokonce
Aby se těmto případům předešlo, od ledna 2011 zdvojnásobit.
vstoupí v platnost nové nařízení vlády týkající se
požární bezpečnosti.
Od 1. 1. 2011 kominík po provedení kontroly vždy vystaví zprávu o kontrole a nebo o čišVe vztahu ke komínům je třeba rozlišovat tění spalinové cesty. Zpráva má být pečlivě
dvě činnosti:
uložena u majitele nemovitosti, v případě ztráty
• ČIŠTĚNÍ – které každý majitel nemovitosti lze u kominíka získat kopii. Pokud při kontros topidlem o výkonu do 50 kW může provádět le kominík zjistí závažné nedostatky, v jejichž
sám. Podle nařízení vlády musí být prováděno důsledku by mohlo dojít k požáru nebo otravě,
třikrát do roka.
je povinen ohlásit neuspokojivý stav stavebnímu
• KONTROLA SPALINOVÉ CEST Y, tj. úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru
KOMÍNU, – kterou musí vždy provádět oso- - organizacím, které mohou topení v nemovitosba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem ti zakázat.
odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.
Pokud se kontroly a čištění komína nedodrží,
Kontrola komínového tělesa trvá asi hodinu může být majiteli nemovitosti udělena pokuta
a je možné ji provádět kdykoliv v roce. Dopo- ve výši až 25 000,– Kč!
ručuje se však nechat ji na letní měsíce, kdy se
v nemovitosti netopí. Ceny kontrol se aktuálně
Optimálním termínem pro čištění komínopohybují v rozmezí mezi 300,- až 500,- Kč pod- vého tělesa je období před počátkem topné sezóle stavu a přístupnosti komína. K částce je však ny. U pevných paliv by se čištění mělo po třech
třeba připočítat cenu za dopravu, lišící se pod- měsících opakovat. Při topení plynem postale vzdálenosti, kterou na místo kontroly musí čí čistit komínové těleso jednou ročně a čištění
kominík urazit, a dále pak cenu za případné čiš- musí provádět kominík.

POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU A ŠKODY ZPŮSOBENÉ KOMÍNEM
Pojišťovny pro šetření pojistné události budou čerpat informace od vyšetřovatelů hasičů. Pokud
požár vznikne od zaneseného komína, bude další postup hasičů i pojišťovny záviset i na tom, jak
se o komín majitel nemovitosti staral. Budou se zkoumat i doklady, zda byl komín řádně čištěný
a kontrolovaný. Tyto skutečnosti se dají zjistit od kominíka, který musí veškerou agendu archivovat.
Pokud se zjistí pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a pojišťovny následně strhnou až desítky tisíc
z vypláceného pojištění.
VYPALOVÁNÍ KOMÍNA
Vypalovat komínové těleso může jen způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru
kominictví, nebo revizní technik komínů za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
Majitel stavby vypalování komína oznamuje příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
minimálně 5 pracovních dnů předem. (oum)
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ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
V plné svěžesti ve sledovaném období oslavili svá významná jubilea pánové STANISLAV DVOŘ ÁČEK, VLADIMÍR KUBEŠ a dámy
DR AHOMÍR A CUPÁKOVÁ a OLGA HLAVÁČOVÁ. Zcela záměrně neuvádíme o jaká jubilea se přesně jedná, neboť se řídíme zásadou,
že člověk je tak mladý, jak se cítí.
Z nově narozených robátek v závěru tohoto roku rádi oznamujeme příchod Helenky Švendové (do č. p. 363) a Vojtíška
Svobody (do č. p. 215). Tak se čiňte, mládeži, a uvažujte, zda se už
brzy necháte zapsat do první třídy naší babické školy nějaký ten den
před šestými narozeninami nebo až o hodně později. Radím vám tu první eventualitu…
Také je však třeba se na stránkách Babického zpravodaje rozloučit s našimi spoluobčany, kteří nás
opustili, a vzpomenout jejich plodného života v našem společenství. Tentokrát odešla paní Marie
Jurková (90 roků) a pánové Antonín Starý (95 roků), Bohumír Možný (79 roků)
a Antonín Dvořák (65 roků).
K trvalému pobytu se v Babicích přihlásili dámy a pánové Sylva Hýsek (č. p. 80), Eva
Warchilová (č. p. 179), Jan Kuchařík (č.p. 233), Jan Salnek (č. p. 367), Iveta
Salneková (č. p. 367) a Jan K abelka (č. p. 367). Pěkně Vás u nás v Babicích vítáme! (ou)

Jak si posvítit na správný odpad
TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME?
Recyklace je začátkem nového cyklu výrobku. Papír, plast, sklo, železné kovy, to vše se dá opakovaně využít. Opakování je matka moudrosti a proto znovu uvádíme, co do barevných
kontejnerů patří a nepatří.
SBĚR PAPÍRU
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón,
papírové obaly (např. sáčky).
POZOR! Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby.
Označení obalů:
PAP
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SBĚR PLASTŮ
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte
je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky
a obaly z plastů, nápojové kartony.
POZOR! Nevhazujte: novodurové trubky, obaly
od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Označení obalů:
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SBĚR SKLA
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy
- tabulové sklo.
POZOR! Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.
Označení obalů:
GL

70

71

PET

1

HDPE

2

LDPE

4

PP

5

PS

6

Co se s odpady dále děje?
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovacích linkách se odpady třídí na jednotlivé druhy
podle potřeb k jejich dalšímu zpracování (recyklace) a současně se odstraňují nežádoucí příměsi,
nečistoty a odpady.

72
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Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do speciálního
modrého kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papíru. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně
jiného je třeba krabice od televize. Každý druh
papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy.
Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs
papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj
vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí
vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků
a odváží ke zpracování do papírny.
Dotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat
do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat
žádná nečistota a jiné látky jako kov, keramika,
porcelán apod. Skleněné odpady ze zelených
kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou
odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy
putují na speciální automatickou linku řízenou
počítačem, kde je směs pomocí soustavy drtičů
a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze směsi střepů jsou odstraněny drobné nečistoty (víčka a další drobné předměty)
a střepy jsou podrceny na požadovanou velikost.

Směs z barevného nebo čirého skla se odváží ke
zpracování do skláren.
Dotřídění plastů
I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi
plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a nápojové kartony, které mají speciální
samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových
odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování
na recyklační linky.
Sběr bioodpadu
Sběr bioodpadu bude v naší obci zahájen
pravděpodobně v červenci příštího roku. Hnědé
kontejnery o obsahu 750 litrů budou umístěny
na stávajících kontejnerových místech se zajištěním vývozu dvakrát týdně.
Kontejner slouží výhradně k ukládání biologického odpadu rostlinného původu, tj. spadaného listí nebo ovoce, posekané trávy, pilin i biologického dopadu z kuchyní. Další biologický
odpad, jako jsou větvě z prořezu stromů a křovin,
lze ukládat pouze ve formě štěpky. V žádném
případě nelze do kontejneru ukládat stavební suť,
popel, umělé hmoty nebo uhynulá zvířata. (ou)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI

KVEĚT INY LUĎDKA RIŘÍCMANICE
Kytice pro každou příležitost!
VOLEJTE JEŠTĚ DNES!
Kytice svatební, smuteční, slavnostní kytice k promoci a k narozeninám, kytice z buřtíků a čokolád
a jiné podle Vašich představ.
Můžete si u nás nakoupit drobné vánoční dárky, keramiku, bižuterii, ptákoviny, ozdobné i vánoční svíčky,
olejíčky, obaly na květináče, doplňky a ozdoby na adventní věnce, adventní svíčky a bodce, zajímavé hotové
adventní věnce, adventní svícny a vánoční věnce na hřbitov.
Poradíme Vám nebo i zrealizujeme adventní výzdobu Vašeho interiéru. Na jaře rozšíříme nabídku o semena,
balkónové květiny a přísady na vaši zahrádku. V případě zájmu o větší květinové vazby volejte prosím
alespoň dva dny předem pro zajištění čerstvé řezanky.

Obchůdek Květiny Luďka Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.
Otevírací doba: po – pá 10:00 – 11:30, 14:00 – 18:00, so 9:00 – 12:00
Kontakt: 723 092 410 nebo 731 203 968
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TJ Sokol Březina
8.1.2011 ve 14:00
8.1.2011 v 16:00

Dance aerobic s Renčou
Cvičení Gyro

  50,– Kč/hodina
50,– Kč/hodina

15.1.2011 v 16:00
22.1.2011 ve 14:00

ZUMBA s Karolinou
Step aerobic s Mirkou

70,– Kč/hodina
50,– Kč/hodina

22.1. 2011 v 16:00

Zumba s Pavlou

70,– Kč/hodina

Lektorka Marie Čermáková. Z důvodu omezeného počtu gymnastických míčů je třeba v případě zájmu o cvičení se přihlásit a
rezervovat si gymnastický míč buď na tel: 728 899 389 nebo v hospůdce „Na pokecu“ nejpozději do 5. 1. 2011.

Rezervace na tel. 728 899 389 z důvodu omezeného počtu stepů.
Zvýhodněné vstupné při účasti Step + Zumba cena 100,– Kč

TJ Sokol Březina Vás srdečně zve na 2. sokolský ples dne 29. 1. 2011 od 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje skupina Velvet. Vstupné 100,– Kč. Bohatá tombola. Vstupenky lze zakoupit v hospůdce „Na pokecu“.

Nabízíme Vám kurz tanečních hodin, který by se konal každý čtvrtek od 6. 1. 2010 v době
od 18 do 19:30 hodin. Cena 750,– Kč. Cena zahrnuje celkem 9 lekcí po hodině a půl pro jednu osobu.
Kurz se uskuteční pouze v případě zájmu (minimálně 8 párů). Nahlaste se prosím nejpozději do 27. 12. 2010.

Veškeré informace o připravovaných akcích Vám poskytne na tel. 728 899 389 paní Mnacakanovová.

Zdravotní i sociální péče u vás doma
Občanské sdružení Sanus poskytuje služby, které lze realizovat v domácím prostředí
klienta tak, aby bylo možné si zachovat a rozvíjet důstojný život v co možná nejvyšší míře.
• Zdravotní péče v domácnosti: Zahrnuje veškeré úkony, které provádí sestra v nemocničním zařízení a které
jsou předepsány od ošetřujícího lékaře. Zdravotní sestra je může provést i u Vás doma. Tyto činnosti jsou hrazeny
zdravotními pojišťovnami a jsou pro Vás bezplatné.
• Pečovatelská služba: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o zpoplatněnou službu, která je prováděna na základě uzavření smlouvy.
• Odlehčovací služba: Jedná se o krátkodobé umístění v zařízení Bílovice nad Svitavou. Tuto dobu může jinak
pečující osoba využít k potřebnému odpočinku a regeneraci svých sil.
• Zapůjčení kompenzačních pomůcek: Chodítka, sedátko do vany, toaletní křeslo, nemocniční polohovací
lůžko atd.
• Další činnosti podle přání klientů: Doprava naším vozidlem dle potřeby klienta. Dohled nad dospělou
osobou v domácím prostředí. Doprovod uživatele za osobními záležitostmi. Fakultativní činnosti jsou hrazeny
až do výše skutečných nákladů.
• Bezplatné základní sociální poradenství

Občanské sdružení Sanus Brno

Bílovice nad Svitavou, Komenského 733, tel.: 545 227 653, 777 758 263, email: sanus.bilovice@atlas.cz
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 prosinci 2010 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ /12/ 2010
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