Babický zpravodaj
LEDEN 2011
Doma i v zahraničí
PLESOVÁ SEZÓNA UŽ JE VE DVEŘÍCH
Milovníci tance a společenského života si i v letošním roce mohou vybrat z plesové nabídky
v naší obci i za jejími hranicemi. Zárukou dobré zábavy na každém plese je kvalitní hudba, bohatá tombola, doprovodný program a dobré občerstvení. Na to samozřejmě sází všichni pořadatelé
společenských akcí tohoto druhu. Dámy a pánové, plesová sezóna je už doslova ve dveřích!
Bez starostí s módními trendy
Plesové úbory prý příliš nepodléhají aktuálním módním směrům. Ovšem pokud se vás více
nedotkla současná hospodářská krize a hodláte při výběru společenského odění brát ohled na trendy
panující ve světě, favorizovanou barvou je letos fialová. Klasikou zůstává černá, bílá a béžová, kterými nic nezkazíte. Není však nutné obávat se pestřejších barev - jako je jarní zelená, velikonoční
oranžová či jasně žlutá, elegantní a velebná modrá nebo levicová červená. Co se týče množství a délky dámských rób, má prý výraznou přednost uplatňování zásady „čím méně, tím více“.
V Babicích kvalita nad kvantitu!
Sbor dobrovolných hasičů v Babicích si vás dovoluje pozvat na tradiční společenský ples v sobotu
22. ledna od 20 hodin v místní Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina NONUS. Přesně
o půlnoci vás čeká plesající překvapení. Také tombola údajně nabídne hodnotné výhry. Vstupné
na ples činí 100,– Kč. Místenky lze rezervovat na tel.: 733 139 543 – Josef Klučka.
Pro hříšníky bude přímo v Pekle až do ranního kuropění v dostatečné míře zabezpečeno tekuté
i netekuté občerstvení. Do Pekla se dostane každý zdarma, horší to však možná bude s návratem.
Nelze doufat, že by se pekelné vedení řídilo zásadou „kde nic není, ani čert nebere“. Naopak pekelným mukám bude následně vystaven každý, kdo by se snad bláhově odvolával na momentální druhotnou platební neschopnost.
Z dalších místních osvědčených pořadatelů oficiálních plesů se nám přihlásili pouze babičtí
Sportovci. V sobotu 15. ledna ve 20 hodin avizují v Sokolovně plesovou akci s půlnočním překvapením. K tanci bude vyhrávat skupina ŠUMICHRÁST MALBOHÁR. Rezervace – tel.:
777 826 160 – Marek Starý.
Na plesy i do zahraničí
Vyznavačům lehkonohé múzy můžeme doporučit také návštěvu plesů za hranicemi našeho
katastru. Vzhledem k rostoucím cenám benzínu a nafty vybíráme zejména takové destinace, na které
lze tam i zpět doputovat pěšky.
Pravou plesovou smršť hlásí Ochoz, kde v sále Orlovny budou 15. ledna tančit Zahrádkáři,
29. ledna Hasiči, 5. února Divadelní spolek, 19. února Skauti a 5. března snad celý Ochoz na akci
„Vostatky 2011“.
Poněkud vzdálenější TJ Sokol Březina zve na 2. sokolský ples v sobotu 29. ledna od 20 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina VELVET a hosty prý očekává bohatá tombola i občerstvení.
Vstupenky za 100,– Kč lze zakoupit v hospůdce „Na sokecu“. (fox)
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Aby si procházku užil pes i jeho majitel
JE TŘEBA DODRŽOVAT PRAVIDLA
V naší obci se v poslední době množí stížnosti na volně pobíhající psy bez dozoru majitelů.
Dokonce došlo k napadení dospělých i dětí, naštěstí dosud bez vážnějších následků. Především
v období výcviku se každému z chovatelů může stát, že mu uteče pes. Pokud se však útěk Vašeho
psa stane součásti každodenní vycházky a navíc se jedná o nebezpečného jedince, stává se takový
problém vážným a mnohdy hraničícím s ustanoveními zákona.
V České republice má téměř každá obec zvláštní vyhlášku, která je věnována pohybu psů. Také
naše obecně závazná vyhláška stanovuje povinnosti při zajištění pohybu psů na veřejných prostranstvích na území obce. Pohyb psů v obci je možný pouze na vodítku. Při konání akcí, na kterých je
přítomno větší množství osob (kulturní a sportovní podniky), je pohyb psů povolen pouze na vodítku
a s nasazeným náhubkem.
Inu, péče o psa je spojena s mnoha paragrafy, které kladou na majitele poměrně značné nároky.
Odpovědnost za chování psa vzniká i v situacích, kdy bychom to ani neočekávali. Nejvyšší soud
České republiky např. opakovaně rozhodl, že majitel, jehož pes vběhne na silnici a způsobí dopravní
kolizi, může být v případě zdravotních následků účastníků nehody souzen za ublížení na zdraví.
Nejvyšší soud tak znovu upozornil na zodpovědnost chovatelů za zranění či úmrtí zapříčiněná jejich
špatně zabezpečenými nebo volně pobíhajícími zvířaty. Jenže, psům jsou nějaké předpisy dost ukradené ale stejně tak, bohužel, i některým majitelům…
Co udělat při poranění psem?
Poraněnému je třeba okamžitě zabezpečit
první pomoc. Ránu lokálně ošetříme běžnými
dezinfekčními prostředky (účinné je i vymytí
postižených míst mýdlovou vodou).
Podle závažnosti poranění a výsledků veterinárního vyšetření je nutné zajistit bezprostřední, popř.
následné odborné lékařské ošetření či léčbu. Při
podezření na vzteklinu se nedoporučuje rány šít.
Každé i minimální poranění člověka psem
(škrábnutí zuby) je nutno považovat za velmi
nebezpečné, jedná-li se o psa nakaženého vzteklinou. Vždy je nutno pátrat po původu psa, který
poranění způsobil (zjistit majitele psa, zapsat jeho
jméno, adresu a telefon). Majitel je povinen podle
§ 4 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární
zákon) zabezpečit, aby pes, který poranil člověka
anebo s ním přišel do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat
podezření z onemocnění vzteklinou, byl neprodleně vyšetřen veterinárním lékařem. Majitel při
prohlídce předloží doklad, že pes byl očkován
proti vzteklině. Majitel se dále musí dostavit
se psem k opakovanému vyšetření po pěti dnech,
není–li stanoveno jinak. Pokud tak neučiní, je
nutné informovat Policii ČR nebo příslušnou
veterinární správu, která je kompetentní řešit

uvedené problémy.
(Veterinární lékař sepíše s majitelem zvířete protokol o vyšetření psa na vzteklinu a vystaví doklad
pro poraněnou osobu, ve kterém uvede výsledek
vyšetření na vzteklinu a zjištění, zda pes byl proti
vzteklině očkován. Pokud veterinář zjistí, že zvíře, které způsobilo pokousání člověka, není očkované
nebo jeví příznaky onemocnění, oznámí to v uvedené zprávě ošetřujícímu lékaři a dále příslušné městské nebo okresní veterinární správě, která v souladu
s platnými předpisy stanoví další postup.)
I když je v našich podmínkách riziko vztekliny minimální, opatrnost je vždy na místě a je
třeba vždy splnit všechny předepsané náležitosti.
Právní odpovědnost majitele psa
Pořídíme-li si psa, vzniká nám nepochybně
i mnoho povinností. Odpovědnost za škodu spadá do režimu zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku. Dle ust. § 415 občanského zákoníku
je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě
a životním prostředí. Pokud pes způsobí škodu (na věci - rozkouše věc, na zdraví - pokouše někoho), majitel psa za vzniklou škodu nese
odpovědnost.
Obecně je osoba odpovědná za škodu povinna
2

uhradit skutečnou škodu, popř. ušlý zisk poškozeného. Za spáchání trestného činu ublížení
na zdraví z nedbalosti může soud uložit v případě ublížení na zdraví psem až dva roky odnětí
svobody, a to v případě, že je tímto trestným činem způsobena těžká újma na zdraví nebo smrt.
De facto každý chovatel psa si musí být
vědom toho, že pes může způsobit nemalou
újmu na zdraví. Jak je vidět, pořídíme-li si psa,

neznamená to pro nás pouze radosti, ale i starosti
a vrchovatou míru odpovědnosti. Nuže, napříště se vydávejte na procházku s vašim miláčkem
způsobně se pohybujícím ulicemi naší obce, vždy
upoutaným na vodítku a v případě potřeby i opatřeným košíkem. V opačném případě se vystavíte
nebezpečí, že s vámi bude zahájeno řízení pro
porušení příslušné vyhlášky naší obce. (šalda)

Odhalujte nepravé posly a kontrolory
POZOR NA ZLODĚJE!
Na žádost Policie ČR upozorňujeme občany na stále se zvyšující trestnou činnost v našem
bezprostředním okolí.
Pro ilustraci uvádí policie dva případy: V Újezdu
u Brna odcizil neznámý pachatel dvaaosmdesátileté
ženě více než třicet tisíc korun. V domě šestadevadesátiletého muže v Řícmanicích využili pachatelé
nestřeženého okamžiku a ukradli peněženku s osobními doklady a nemalou finanční hotovost. Pozorně
si proto ve vlastním zájmu pročtěte toto upozornění
a především se řiďte radami a žádosti policie o spolupráci.
Policie radí: Nevpouštějte neznámé do bytu
nebo do domu
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo
nemálo případů okradení občanů přímo v jejich
bytech a domech. Pachatelé trestné činnosti
se pod různými záminkami snaží získat důvěru starších a osamělých občanů, nabízejí jim
pomoc a pronikají tak do jejich příbytků. Často
se představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. Jindy přicházejí s tzv. výhodnou nabídkou prodeje různého
zboží, obvykle propagovaného v televizi a v tisku. Podvodně se vydávají za úředníky, kontrolory
či revizní techniky. Mnohdy se také po zazvonění
objeví se zprávou o nemalé výhře. Často se snaží
získat pomoc s odkazem na nenadálou poruchu auta nebo požádají pouze o sklenici vody.
Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém
okamžiku je okradou – často se jedná o nemalé
finanční částky, mnohdy i stotisícové. Požádají
o rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení
přebytku za pravidelné platby a tak získají infor3

mace o skrýších hotovosti, kterou posléze odcizí.
Ostatně, větší finanční částky člověk nikdy
nemá přechovávat doma! Žádná platba není tak
důležitá, aby ji bylo nutné okamžitě v hotovosti
vyrovnat. Nutné platby lze velmi rychle uskutečnit bezhotovostním způsobem prostřednictvím internetu či nejbližšího peněžního ústavu.
Lze doporučit ukládat na účet veškeré příjmy
(důchod apod.).
Policie radí občanům, aby do domu či bytu
nikdy nevpouštěli cizí a neznámé osoby. Pracovníci firem - jako jsou elektrárny, plynárny,
vodovody a kanalizace - jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k dané firmě.
Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které
jsou výrazně označeny.
Občané nemají váhat a při jakékoliv pochybnosti požádat o předložení průkazu. Nikdy neuškodí, poznamenáte-li si údaje o takovém pracovníkovi, včetně čísla jeho vozidla. Ještě před
jakýmkoliv jednáním si lze na dispečinku firem
okamžitě telefonicky ověřit, zda firma pracovníka na jejich adresu toho dne vyslala. Až poté lze
takového pracovníka do domu vpustit, v každém
případě ovšem doporučujeme přivolat jako svědka souseda nebo dobrého známého. Opatrnosti
a obezřetnosti není nikdy dost!
Policisté zároveň vyzývají občany, aby při
jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých
osob po obci bezodkladně kontaktovali Policii
ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy pomoci. (mob)

Vodné a stočné opět zdražuje
DOBRÁ VODA NAD ZLATO!
Voda z našich domácích rozpočtů i v dalších letech bude ukrajovat stále více peněz. Zdražení
na tento rok není rozhodně poslední. Je otázkou pěti až sedmi let, než ceny vodného a stočného
doženou naše sousední země ležící západním směrem a dostanou se na cenu pět euro za kubík,
což je zhruba 125,– Kč.
Ceny všeobecně ovlivňují nepříliš výhodné smlouvy s provozními firmami, které levně hospodaří
s majetkem obcí, aniž by samy musely nějak zásadně investovat. Nikde jinde ve světě nejsou smlouvy
postaveny tak, aby veřejný sektor financoval téměř všechny investice a soukromý sektor na takových
investicích vydělával.
Na rostoucí ceně vody se podílejí i další faktory. Zhruba pětinu si vybere stát na dani z přidané
hodnoty, na poplatcích za odebrané podzemní nebo povrchové vody nebo za vypouštění z čistíren.
Pokud navíc stát zvýší DPH u vodného na dvacet procent, cena vody stoupne o další desetinu. V případě poskytnutí dotací Evropské unie do vodohospodářské infrastruktury obcí je podmínkou, aby
vodné a stočné bylo ročně navyšováno o pět procent nad míru inflace.
Náš provozovatel Vodárenská a.s. respektuje dřívější požadavek a projednává cenu na každý rok
v rámci celého Svazku Šlapanicko a promítá do ceny náklady a přiměřený zisk ve výši pěti procent.
Cena za vodné a stočné na rok 2011 včetně DPH u nás činí 72,88 Kč za m3.
Na závěr rada, jak ušetřit peníze. V místech, která jsou zásobována z veřejného vodovodu, není
nutné kupovat balenou vodu. Jsou to vyhozené peníze, neboť většina balených pitných vod se vyrábí
z vody vodovodní. Balená voda se tak na jednom litru prodraží až stopadesátkrát. Může být sice
sycena oxidem uhličitým, ale tím vzniká jen tzv. obyčejná sodovka, kterou si doma můžeme vyrobit.
Obecně lze říci, že u nás má pitná voda velmi dobrou kvalitu.
Dalším problémem všech balených vod je skladování. Často jsou i po několik dnů vystaveny
na slunci a voda se v nich kazí. Navíc v otevřené lahvi, ponecháme-li ji celý den mimo lednici, vznikají bakterie. Voda dodávaná prostřednictvím veřejného vodovodu podzemním potrubí je neustále
ve tmě a chladu, což je ideální.
Podle americké endokrinoložky Any M. Soto, která experimentovala s rakovinnými buňkami,
uvolňují PET láhve do vody jisté množství chemických estrogenů, které působí podobně jako tělu
vlastní hormony a mohou být toxické! Takže pomněte, i vodu je třeba si vybírat a umět ji pít. (fox)

Zápis do 1. třídy
Zápis do první třídy na školní rok 2011/2012 – velký den všech budoucích prvňáčků a jejich rodičů – se bude konat ve čtvrtek 3. února 2011
v budově ZŠ Babice nad Svitavou od 16:00 do 17:30 hodin.
K zápisu jsou zvány děti, které do 31. 8. 2011 dosáhnou věku 6 let, a to bez ohledu na plánovaný
odklad školní docházky. Pokud se nemůžete v tomto termínu k zápisu dostavit, je možné dohodnout
se na tel.: 545 237 150 nebo prostřednictvím e-mailu: zs.babice@seznam.cz.
K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. zdravotní nebo pedagogickopsychologický posudek.
Těšíme se na všechny. Vítáme i děti z jiných obcí. (j.n.)
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ZŠ Babice nad Svitavou se zapojila do ekologického
projektu Elektrowin s.r.o. – Ukliďme si svět!
Od prosince 2010 je ZŠ Babice nad Svitavou zapojena do ekologického projektu společnosti
Elektrowin „Ukliďme si svět”. Projekt spočívá ve sběru vyřazeného elektrického zařízení (žehličky, klávesnice, rádia, různé druhy přehrávačů, kulmy, fény, varné konvice, mikrovlnky...).
Škola obdržela pro sběr speciální drátěný
box, do kterého mají občané možnost odevzdávat zařízení, která jsou již zastaralá, či pokažená
a zbytečně zatěžují prostor v domácnostech.
To stejné platí i pro vyřazené ledničky a mrazničky, ty mohou občané dovézt na vyhrazené místo školního dvoru. Společnost Elektrowin sama
zajistí odvoz naplněných boxů a vyřazených ledniček a škole za ně zaplatí – za jeden naplněný
box 150,- Kč a za každý velký elektrospotřebič
rovněž 150,– Kč. Drátěný box pro sběr je umístěn v přízemí školní budovy u zadního východu.

Po roce sběru bude množství sebraného zařízení
vyhodnoceno a škola se může zapsat do soutěže
Elektrowin. Zvítězí škola, která má nevětší sběr
na hlavu žáka, tady máme vzhledem k „milému“ počtu žáků naší školy velké šance. Děkujeme všem občanům, kteří se do projektu aktivně
zapojí. Vždyť je to dobrý nápad, který je výhodný jak pro občany naší vesnice, tak pro školu
a v neposlední řadě i pro krásnou okolní přírodu, kterou se zapojením do projektu „Ukliďme si
svět“ snažíme ochránit před černými skládkami.
Mgr. Romana Sklenaříková

Účast ZŠ Babice v projektu organizace UNICEF
„Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ zdárně ukončena
V roce 2010 se naše škola zapojila do projektu organizace UNICEF
„Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Podstatou projektu bylo ušití hadrové panenky podle přesně zadaného střihu.
Panenky pak byly nabídnuty k prodeji na Babickém řemeslném jarmarku, který se uskutečnil 6. 11. 2010 v ZŠ Babice nad Svitavou. Cena
jedné panenky byla symbolické výše 600,– Kč, přesně taková částka
je totiž potřeba k proočkování jednoho dítěte proti dětským nemocem, které zpravidla v neutěšených oblastech třetího světa končí smrtí
dítěte.
A kolik dětí zachráníme? Z aktivit babických dívek a žen vzešlo 8 líbezných panenek, všechny se podařilo v období od listopadu 2010 do ledna
2011 prodat, takže tato jednoduchá slovní úloha má následující odpověď:
Foto: M.Peška
Z Babic nad Svitavou posíláme organizaci UNICEF 4 800,– Kč a podílíme
se tak na záchraně života 8 dětí. Velký dík patří všem švadlenkám, které se na
projektu podílely: Lucinka Zdražílková, Marta Rumlerová, Gabriela Peroutková, Lenka Kabátová,
Petra Vojáčková, Ludmila Kleinbauerová, Romana Sklenaříková a Alžběta Klímová z Kanic.
Obzvláště potěší, zapojí-li se do projektu desetiletá dívenka vedle starší paní a dokáží tak, že věk
při pomoci potřebným nehraje žádnou roli. Nemalý dík patří kupcům panenek, jejich jména s místem bydliště jsou zaslána v doprovodném dopisu vedoucí projektu organizace UNICEF. Občany
jistě zaujme, že panenku veselého, laskavého a moudrého kašpárka, kterého zhotovila knihovnice
a vedoucí školní jídelny Ludmila Kleinbaerová, si „adoptovali“ členové nového obecního zastupitelstva. Ještě jednou děkuji všem tvůrcům a kupcům za účast v projektu „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“.		
Mgr. Romana Sklenaříková
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ŘEMESLNÝ JARMARK
V sobotu 6. listopadu 2010 proběhl v babické základní škole již druhý řemeslný jarmark.
Byl zahájen hrnčířskou pohádkou o tom, jak
přišel džbán k uchu. Podobně jako loni bylo
možno na jarmarku shlédnout ukázku řady
řemesel, vyzkoušet si svůj um v malých dílnách
nebo se jen tak porozhlédnout a nakoupit hotové výrobky. Viděli jsme, jak se z kukuřičného šustí dají vykouzlit panenky, z roztaveného
skla korále rozličných tvarů a barev, jak se přede na kolovratu nebo jak šikovné ruce řezbáře
Foto: R.Peša dovedou kousku dřeva vdechnout podobu. V dílnách si zájemci mohli zkusit, jak se dělá ruční
papír, vyrobit smaltovaný šperk, šperky z drátu a korálků, vánoční ozdoby z dutých skleněných
perel, svíčku z včelího vosku, svícen, anděla z ovčího rouna nebo motýla z punčochy. Pro mlsné
jazýčky zde byla marcipánová dílna a sušené ovoce, z nějž se dali vyrobit nádherní čertíci. Na prodej
bylo ručně malované hedvábí, šperky, výrobky dětí z keramického kroužku a spousta drobností, které připravili členové o.s. Babyka a žáci ZŠ. Příjemné bylo též malé „koláčové občerstvení“. V jedné
ze tříd byla i výstava obrazů Markéty Bábkové z Babic u Rosic. Zisk z jarmarku byl rozdělen mezi
ZŠ a o. s. Babyka a bude využit na finanční zajištění akcí pořádaných pro babické děti. (m.z.)

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce
ze dne 26. listopadu 2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření k datu 31. 10. 2010.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na údržbu
a provoz fotbalového hřiště TJ Sokol Babice nad Svitavou ve výši 140 000,– Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce TJ Sokol
na výměnu předních oken ve staré Sokolovně ve výši 70 000,– Kč.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání obce Babice nad Svitavou ze dne
11. října 2010 provedené kontrolním oddělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ukládá
nápravu účetních nedostatků do konce roku 2010.
6. Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise dle přílohy. Starosta nařizuje provedení
inventarizace v době od 15. 12. 2010 do 15. 1. 2011.
7. Z důvodu chybné formulace bodu usnesení ze dne 7. května 2010 usnesení 510 o schválení závěrečného účtu obce je nutné tento bod revokovat. Nové znění: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
8. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou. Pozemek p.č.
126/11, 983/10, 983/11, 983/12, 983/22 „Babice nad Svitavou, Kosař, kabelové vedení nn“.
9. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou. Pozemek p.č. 81,
91, 94/3, 95/2, 100/3, 101/3, 126/6 „Babice nad Svitavou, Kromerová, kabelové vedení nn“.
10. Zastupitelstvo nominovalo do školské rady zastupitele: Ludmilu Hradilovou a Miroslava Pelanta.
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11. Diskuse: Uvedení pohádky 18. prosince 2010 v 16 hod. a tradiční vánoční koncert skupiny Jablkoň ve 20 hod. v sále Sokolovny. (oú)

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce
ze dne 17. prosince 2010
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 30. 11. 2010.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011.
3. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou. Pozemek p.č.
214, 219, 226/2, 1010/61 „Babice nad Svitavou, Dvořáček, kabelové vedení nn“.
4. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou. Pozemek p.č. 214, 153, 126/4,
124/11 a 154/1 „Babice nad Svitavou, 8 RD Nováček, kabelové vedení nn“.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 10 000,– Kč na opravu vstupních dveří kostela. Římskokatolická farnost Babice nad Svitavou 1.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010. Smlouva číslo
5327/10/OKH.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5 000,– Kč. Jedná se o účelový
dar pro dovybavení školy tělovýchovným nářadím číslo jednací 146/2010.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 130 000,– Kč ZŠ Babice nad Svitavou
na pokrytí zvýšené ceny energií.
9. Diskuse:
• Výroba dvou kusů nových plakátovacích ploch na výměnu poškozených a příprava oplocení
dětského hřiště. Použitý materiál - nerezová ocel a dřevo.
• Volné potulování psů po obci a napadení několika občanů. (oú)

Aktivity hasičů v prosinci 2010
3. 12. účast na Výroční valné hromadě
		SDH Kanice,
8. 12. výborová schůze SDH Babice nad Svit.
10. 12. školení členů zásahové jednotky,
		údržba techniky a kontrola vybavení,
14. 12. hospodářské práce v hasičské zbrojnici,
15. 12. mimořádná schůze výboru SDH,
17. 12. mimořádná členská schůze SDH Babice

		nad Svit., úklid sněhu před hasičskou
		zbrojnicí a na ostatním stání
		zásahové techniky,
18. 12. pomoc při koncertu skupiny Jablkoň,
30. 12. přezkoušení a písemné testy zásahové
		jednotky obce Babice nad Svit.,
		zhodnocení a zpráva o činnosti
		jednotky za rok 2010. (sdh)

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k neustále se opakujícím případům velmi nebezpečného a trestuhodného počínání
některých občanů upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno sypat žhavý
nebo horký popel do popelnic! Pokud bude při svozu odpadu znovu zjištěn takový čin, odpad
nebude vyvezen. Nejde totiž jen o klukovinu a recesi některých občanů, ale o pokus vyvolat vznícení popelářského automobilu. (oú)
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Společenská kronika
V listopadu a prosinci minu lého roku se do Babic
nad Svitavou narodila tři roztomilá robátka – ALŽBĚTA MOTLOVÁ (č.p. 82), KRYŠTOF RUBY (č.p. 84)
a K ATEŘ INA MAILBEKOVÁ (č.p. 214). Buďte vítáni!
Ve stejném období oslavili významná životní jubilea naši
milí spoluobčané: V listopadu – manželé MARIE
a OLDŘICH PAŘÍZKOVI (č.p. 238), SLAVOMÍR PROCHÁZKA (č.p. 205), STANISLAV DOLEŽAL (č.p. 184),
MIROSLAV ZUCH (č.p. 358) a JOSEF ŠEVČÍK (č.p. 21).
A v prosinci – EVA FIALOVÁ (č.p. 27), farář JIŘÍ PALEČEK (č.p.1), SYLVESTR SEHNAL (č.p.
274) a KAROL KUBA (č.p. 155). Patří jim srdečné blahopřání a díky za jejich práci nejen v naší obci.
Do rychle se rozšiřujícího počtu nových obyvatelů se zařadili PAVEL BUREŠ‚ (č.p. 33), MARIE
ŠILHANOVÁ (č.p.236) a ANEŽKA MORAVČÍKOVÁ (č.p. 82). Těšíme se z vašeho zájmu o Babice
i na další dobrou spolupráci. (oú)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI
Firma LAKŠMANNA, se sídlem v Kanicích, Nové Chocholky 222, Vám oznamuje,
že začala VAŘIT A DOVÁŽET KVALITNÍ DOMÁCÍ BIO OBĚDY.
•
•
•
•
•

porce polévky je 300 ml, porce hotového jídla je 400 g
1 – 2x do týdne je zeleninový salát
jídlo vaříme vždy čerstvé, základní část surovin je v BIO kvalitě
nepoužíváme žádné instantní směsi a chemické přídavné látky
složení jídla odpovídá požadavkům zdravé stravy,
s minimem cholesterolu, maximem vlákniny, vitamínů a enzymů

Od ledna 2011 jsme zahájili každodenní dovoz obědů do Babic nad Svitavou.
Cena jedné porce s dopravou je 85,- Kč.
Těší nás Váš zájem a přejeme mnoho zdraví v novém roce!
Informace: ing. Lakosilová, 545 572 178, 602 855 448, 606 339 769
nebo e-mailem: lakosilová@laksmanna.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 lednu 2011 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ /1/ 2011

8

