Sponzorství

Duben 2009

Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

SDP Švéda

B A B I CK Ý Z PR A VO D AJ

Tesařské, klempířské, pokrývačské, zednické a
natěračské práce
Křtiny 208, 679 05

516-439306
SDPSveda@quick.cz

LevneVahy.cz

Zprávy z radnice

Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů
Lukáš Čechlovský
605-970740
obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

Dodávka a instalace satelitů s širokou programovou

DIGITVSAT

nabídkou

Ing. Aleš Hlávka
722-550739

Úvodní slovo

Ani jsme se nenadáli a i do naší obce přišlo jaro. Doufejme, že přinese jen

pozitivní věci, a že bude měsíc duben úspěšný pro všechny naše občany.
Opět také připomínáme, že veškeré vaše komentáře a nápady ke zpravodaji
můžete kdykoli posílat na kontakt uvedený na konci výtisku.

Svoz komunálního odpadu

V měsíci dubnu bude komunální odpad odvážen v úterý 14. a 28.
Dále upozorňujeme, že 4.4. bude probíhat svoz nebezpečného odpadu podle

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

tohoto rozvrhu:
Před domem p. Saxové

U Sokolovny

Inzerce

Zahradnictví Pavel Ševčík (pod Sokolovnou) od dubna do června nabízí velký

výběr letniček, balkónových květin, trvalek a zeleniny. Telefon: 723-623658
Otevřeno denně do 19.00hod nebo dle telefonické dohody.
Muškáty ZONALE (květináč o průměru 9 cm)
25Kč
Muškáty převislé-plné

Muškáty převislé-jednoduché
Fuksie, Surfinie, Milion Belis
Petunie

Lobelky modré

Voskovky (od května)

-

-

Bacopa bílá a růžová, Kupea, Ostrospemum a další.

25Kč

20Kč
20-25Kč
8Kč
8Kč

6Kč

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

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

U Tyršova pomníku
14.30 - 15.00
Nebezpečným odpadem se rozumí:

Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie včetně znečištěných
obalů od těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící

prostředky a léky.

V dalším měsíci (2.5.) pak proběhne svoz velkoobjemového odpadu podle

tohoto rozvrhu:

U pomníku padlých
U Tyršova pomníku

08. 00 – 11. 00
08. 00 – 11. 00

Velkoobjemovým odpadem se rozumí:
Rozměrné odpady z domácností jako koberce, starý nábytek atd.
Na závěr je třeba upozornit, že do kontejneru nepatří stavební ani zahradní
odpady.

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček a Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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Změna tarifu u IDS JMK

Od 1. dubna 2009 dochází ke změně tarifu Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje. Zvýšení cen se týká především jednorázových jízdenek.
Cena nejlevnějších jednorázových úsekových jízdenek prodávaných v regionu

se zvyšuje o 1 Kč, cena dvouúsekových jízdenek o 2 Kč. Nová cena jízdenek
platných 10 minut bude 14 Kč. Dvouzónové jízdenky s platností 60 minut

budou stát 22 Kč. Aby došlo ke zjemnění nárůstu ceny v regionu, zavádí se
nová dvouzónová jízdenka v ceně 18 Kč s platností 45 minut v zónách mimo
Brno a 15 minut v Brně.

Novou dvouzónovou jízdenkou za 18 Kč se mimo jiné vychází vstříc i
požadavkům cestujících, kteří jedou pouze na vzdálenost několika zastávek,
ale musí přestupovat. Tato jízdenka platí 15 minut vždy tehdy, pokud byla

označena v zóně 100 nebo 101, případně, pokud cestující přes jednu z
uvedených zón jede. Při cestách mezi dvěma zónami, z nichž ani jedna není

100 nebo 101, platí jízdenka 45 minut.
Pro občasné cesty v rámci IDS JMK nadále zůstává nejvýhodnější univerzální
jízdenka. Nově bude stát 140 Kč. Počet jejích polí se zvýší z 20 na 24. Tuto

změnu ocení cestující ze vzdálenějších oblastí Jihomoravského kraje. Získají
tak zpáteční jízdenku pro cestu do krajského města. Nová univerzální jízdenka

rovněž beze zbytku nahradí například 12 jízdenek s platností 2 zóny / 10

minut, 6 jízdenek s platností 3 zóny / 90 minut nebo 2 všezónové jízdenky s
platností 180 minut.

Pro pracující, kteří dojíždějí do zaměstnání aspoň čtyřikrát týdně, jsou určeny
předplatní jízdenky. Z nich se nejvíce cena zvyšuje u měsíčních předplatních
jízdenek. Ceny ročních předplatních jízdenek určených pro cestování mimo

město Brno se nemění. Beze změny zůstávají i již dříve zvýšené ceny
předplatních jízdenek v Brně.

Společenská kronika (únor)

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme těmto spoluobčanům:
JMÉNO
Štrajtová Jiřina

VĚK
65

Č.P.
125

Hloušek Květoslav
Jirouš Lubomír

70
80

145
180

Procházka Josef
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Věnujeme vzpomínku našim zemřelým spoluobčanům:

Služby

Kadeřnictví

Stejně jako všichni občané jsme i my byli zvědaví, jak bude fungovat
kadeřnictví, které se vrátilo do naší obce. Proto jsme se poslední březnovou

sobotu rozhodli sami zajít vyzkoušet tolik vychvalované služby umístěné

JMÉNO
Kotoučová Věra

Prachařová Věra

VĚK
nedožitých 81

nedožitých 85

Č.P.
185

208

Organizace a spolky

v budově požární zbrojnice.
V salónu nás oslovil moderní interiér. Obsluha se krátce po vstupu zeptala, zda

Sbor dobrovolných hasičů

ostříhání určitě nebylo pro kadeřnici nic složitého, takže nemůžeme zhodnotit
veškeré nabízené služby. S výsledkem jsme ale byli spokojeni. Také cena byla

související s odbornou způsobilostí a také na výcvik s motorovou pilou (15.3.).
Tento výcvik byl spojen s prořezávkou náletu vedle fotbalového hřiště.

může nabídnout nějaké občerstvení, což nás potěšilo. Samotné pánské

příjemná a ve srovnání s Brnem lidová. Proto nezbývá než dodat, že tuto místní
službu vřele doporučujeme.

Hasiči se v uplynulém měsíci po teoretické stránce zaměřili na cyklické školení

Výcvik použili hasiči i v praxi, když byli povoláni (20.3.) k odstranění
nalomených a visících větví před restaurací U dvou kanců.

Další zásah (16.3.) byl spojen s dopravní nehodou v obci Březina. Zde se čelně

srazila 2 vozidla, z nichž jedno skončilo na střeše mimo vozovku. Posádka zde
provedla zajištění nehody, protipožární opatření a celou dobu se podílela na

řízení dopravy.

Další informace o činnosti hasičů naleznete na nástěnce umístěné na budově
hasičské zbrojnice. S žádostí o radu či pomoc našich hasičů se můžete obrátit

na velitele jednotky p. Petra Kheila (737-561785).
CHKO Moravský kras

Po vzoru předchozích let pokračuje CHKO s jarním úklidem Moravského krasu,
který je organizován v rámci celosvětové akce "Den Země".

V dalších číslech zpravodaje vás budeme informovat o průběhu této akce.
Český svaz včelařů

Také zástupci Českého svazu včelařů se připojují mezi přispěvatele do našeho

zpravodaje. Tentokrát si pro nás připravili základní informace o účincích medu.

Med a přípravky z medu jsou vhodné k vnitřnímu ale také zevnímu užívání, což
samozřejmě záleží na konkrétní potřebě. Pro naše užívání je nejvhodnější

český med, protože obsahuje pyly z rostlin nám blízkých a přirozených.

Zároveň neobsahuje žádná antibiotika a ani sulfonamidy, protože jejich
používání je u nás zakázáno. U medu, stejně jako u většiny jiných látek,

existuje určité riziko alergické reakce - zde se však vyskytuje pouze zřídka.
Med je navíc přímo vstřebatelný bez potřeby štěpení, vstřebává se rychle a
téměř stoprocentně. Níže jsou uvedeny nejčastěji uváděné účinky medu:

* celkové posílení organizmu, podpora imunity a posílení psychiky
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* uklidňující účinky na centrální nervovou soustavu

* zlepšení a prohloubení spánku
* zlepšení krevního oběhu a prokrvení

* vychytávání volných radikálů, antioxidační účinek

* snížení sekrece žaludečních šťáv až na polovinu
* podpora svalové a srdeční činnosti, regulace arytmie

* normalizace funkce ledvin a podpora činnosti jater
* fixace vápníku v kostech a mnoho dalších

ŠPL Křtiny
Konec zimy je od pohanských dob symbolizován vynášením, topením či

pálením Morany. Tento půvabný zvyk má i v dnešní době své nezastupitelné
místo, proto jsme si pro vás připravili základní informace na téma „Pálení
čarodějnic vs. zákon“.

Lidé se těší, jak si 30. dubna u prvního jarního táboráku opečou či ugrilují
něco dobrého a stráví tak hezký večer ve společnosti svých přátel. Jak už to v

dnešní době bývá, snaží se jednotlivé skupinky vyhledávat soukromí a klid v

přírodě, kde si vytváří ohniště bez ohledu na nebezpečí požáru. To ovšem
přidělává vrásky lesníkům. Představa, že ve vámi spravovaném lese je několik
desítek otevřených ohňů bez výrazného zabezpečení, by vás jistě také

nenechala v klidu. Z tohoto důvodu provádí lesní stráž kontroly, které mají
eliminovat riziko vzniku lesního požáru. Tuto činnost jim ukládá lesní zákon č.
289/1995 Sb., který zakazuje rozdělávání otevřených ohňů v lese, a to i ve
vzdálenosti do 50 m od hranice lesa. Bohužel argumentace některých

spoluobčanů, že jim nějaký alkohol zůstane a že s jeho pomocí uhasí své

ohniště uprostřed lesa, je opravdu nedostačující. Domníváme se, že pohled na
krásně se zelenající les uklidňuje víc než pohled na ohořelé pahýly kmenů.

Doporučujeme tedy strávit tento příjemný večer na vhodnějších místech.

Příkladem můžou být hromadné akce konané ve spolupráci s hasičskými sbory.
TJ Sokol Babice, Fotbal
Na další stránce jsme pro vás připravili kompletní seznam zápasů na toto
čtvrtletí. Rozvrh obsahuje mužstvo A i B a také mužstvo Starších žáků.
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