12. 5. úterý

LÍBÁŠ JAKO BŮH

Květen 2009

Film o propletencích lidských vztahů okořeněných humorem se v naší zemi
točí hodně. Tohle je jeden z nich.
/115´/ FALCON

Vstupné 74,74,- + 1,1,- Kč

19. 5. úterý

PEKLO S PRINCEZNOU

B AB I CK Ý Z P R AV O D AJ

MP

Pohádka o tom, že s čerty občas nejsou žerty.
/105´/ BIOSCOP

Vstupné 64,64,- + 1,1,- Kč

26.5. úterý

NA PŮDĚ

MP

aneb Kdo má dneska narozeniny? Halucinogenní pohádka, kterou si dospělí
diváci užívají pod vlivem kopce omamných látek.
/74´/ CMA

Vstupné 69,69,- + 1,1,- Kč

MP

Zprávy z radnice
Úvodní slovo
V úvodním slově se tentokrát zaměříme na Rekonstrukci bitvy o Babice nad
Svitavou, protože právě touto akcí bude naše vesnice žít 9.května od 14 hodin.
Jedná se o uspořádání dobové rekonstrukce několika posledních dnů druhé
světové války v obci. Boje budou na místě, kde bylo skutečné rozhraní mezi
vojskem germánským a ruským - u pomníku padlým Ruským vojákům.

Sponzorství

Rekonstrukce bojů se bude účastnit 18 Němců, 20 Rusů, 7 Rumunů a 4

Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

svobodovci. Z techniky bude možné vidět německý Hakl, automobil Čapájev a
kanon, motocykl Dněpr se sajdou a kulometem. Na místě bude probíhat prodej

LevneVahy.cz

Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů

Military shop a také bude zajištěno občerstvení.

Lukáš Čechlovský

Tímto tedy srdečně zveme všechny místní, ale také okolní občany na tuto

605-970740

ojedinělou a neopakovatelnou akci z historie naší obce.

obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz
Svoz komunálního odpadu
V měsíci květnu bude komunální odpad odvážen v úterý 12. a 26.

DIGITVSAT

Dodávka a instalace satelitů s širokou programovou

Zároveň upozorňujeme všechny občany, že v rámci úprav a optimalizace

nabídkou

(zavedení odpolední směny) dochází v naší obci ke změně ve svozu u

Ing. Aleš Hlávka

komunálního odpadu. Komunální odpad bude nově odvážen vždy v

722-550739

odpoledních hodinách (14:00 – 22:00).

a.hlavka@volny.cz, www.digitvsat.cz
Oprava silnice KaniceKanice-BabiceBabice-Křtiny
Všichni místní řidiči si určitě všimli, že silnice je v tomto úseku v několika
Další žádosti o sponzorství a inzerci je možné posílat na adresu Redakční rady.

místech v havarijním stavu. Aktuálně je situace řešena pouze umístěním
dopravního značení, které na tento stav upozorňuje. Toto ovšem absolutně
neřeší kritický stav komunikace. Stejně tak situaci neřeší takzvané
„záplatování“, které pomáhá pouze krátkodobě a navíc neefektivně. Tato
situace má ovšem nepříjemný vliv nejen na naše plechové miláčky, ale také na
turistický ruch v regionu.

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček, Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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I Obecní úřad považuje současný stav komunikací za neudržitelný a v zájmu

příznaky alergické reakce, která může vést k anafylaktickému šoku – tento stav

naší obce a zdejších občanů požaduje celoplošnou opravu těch nejhorších

je těžkou alergickou reakcí celého organismu a může být i smrtelný.

úseků. Bohužel o celoplošné opravě není zatím definitivně a jednoznačně

Nepodceňujte prosím odstraňování hnízd a volejte naše hasiče. Ti jsou pro

rozhodnuto a právě teď považujeme za vhodné využít tlaku stížností občanů

takové případy vybaveni potřebným materiálem a ochrannými prostředky.

na nadřízené složky. Podpořte nás tedy a adresujte své stížnosti na stav
komunikací na ředitelství Správy a údržby silnic JMK a nebo přímo na Hejtmana

TJ Sokol Babice, Fotbal

Jihomoravského kraje.

Tentokrát přinášíme kompletní výsledky A i B mužstva a také starších žáků.

Společenská kronika (březen)
březen)
K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme těmto spoluobčanům:
JMÉNO

VĚK

Sturm Josef

90

Č.P.
270

Šedová Dinarie

85

268

Věnujme vzpomínku našemu zemřelému spoluobčanu:
JMÉNO

VĚK

Kalvoda Josef

85

Služby
Organizace a spolky

Kino Jedovnice

Sbor dobrovolných hasičů

Dále jsme se rozhodli zařadit do našeho zpravodaje program kina

Hasiči se v uplynulém měsíci zúčastnili Sportovního soustředění v Habrůvce

v Jedovnicích. Kino je od nás vzdáleno pouhých 11km a tudíž dobře dostupné.

(9.-12.4.), které bylo zaměřeno především na jejich fyzickou přípravu. Dále

Začátek všech představení je vždy v 19:00 a ceny jsou ve srovnání se

pak proběhla série výcviků zásahové jednotky a to ve dnech 3.4., 17.4. a 24.4.

vzdálenějším Brnem určitě lákavé.

Ostré zásahy byly tentokrát spojeny s technickou pomocí. Konkrétně se
jednalo o odstraňování nahnutých stromů a také o odstranění poškozené
kovové konstrukce brány po dopravní nehodě.

Kino Jedovnice

Nesmíme zapomenout, že duben byl měsícem příprav na Hasičskou pouť ve
Křtinách (26.4.), která se pořádá při příležitosti oslav svátku svatého Floriána
(patron hasičů).
Ještě bychom rádi upozornili, že nastalo období, kdy si začíná létající hmyz

program KVĚTEN 2009

(vosy, včely, sršni) budovat svá hnízda. Tato hnízda staví mnohdy v blízkosti

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624

našich obydlí (nebo přímo uvnitř) a je třeba pamatovat na nebezpečí hrozící při
jejich likvidaci. Žihadlo včely, vosy nebo sršně je obyčejně spíše bolestivé než
nebezpečné. Mnohočetné poštípání hmyzem však může vyvolat závažnou
reakci. Také žihadlo v krku či ústech je nebezpečné, protože otok může ucpat
dýchací cesty. Při každém kousnutí či štípnutí je důležité dávat pozor na
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Začátky představení vždy v 19.00 hodin
5. 5. úterý

OCAS JEŠTĚRKY

Zatímco ještěrce ztracený ocásek doroste, vám čas, ztracený sledováním
tohoto filmu, nikdo nevrátí.
/90´/

FALCON
-3-

Vstupné 69,69,- + 1,1,- Kč

MP
www.babice-nad-svitavou.cz

