Pronajímatel:

Veronika Navrátilová (dcera majitele ing.Zdeňka Zamazala)
Adresa:

Na skále č.170, Řícmanice

Telefon:

736-637531

E-mail:

veronikanavratilova@volny.cz

Červen 2009

B AB I CK Ý Z P R AV O D AJ

Pronajímatele je možné kontaktovat e-mailem nebo denně po 15:30
telefonicky.

Zprávy z radnice

Sponzorství
Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

Úvodní slovo
Rádi bychom tímto přivítali všechny naše čtenáře do měsíce, který nám přinese
první letní dny. Pevně doufáme, že toto číslo pro vás bude zajímavé. Hned na

Podpořte svým nákupem tradičního výrobce mléčných

Mlékárna
Olešnice

výrobků !

úvod můžeme prozradit, že se zde dotkneme celé řady aktuálních témat, jako
jsou třeba Volby do Evropského parlamentu, oprava silnice vedoucí z Kanic do
Babic nebo třeba slavnostní otevření fotbalového hřiště. Opět nezbývá než

516-528511

poděkovat všem za příspěvky, komentáře a podporu.

Info@mleko.cz, www.mleko.cz

Svoz komunálního odpadu
V měsíci červnu bude komunální odpad odvážen v úterý 9. a 23. Stále platí, že
Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů

LevneVahy.cz

Lukáš Čechlovský

svoz probíhá v odpoledních hodinách.
Další zajímavou informací je, že bude v blízké době zřízeno další kontejnerové
stanoviště na papír a PET láhve. Kontejnery budou umístěny v prostoru nové

605-970740
obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

výstavby na Stádlech.
Oprava silnice KaniceKanice-BabiceBabice-Křtiny

Dodávka a instalace satelitů s širokou programovou

DIGITVSAT

nabídkou

Opět se vracím k tomuto tématu, které bylo rozebíráno i v posledním
zpravodaji. Tentokrát ovšem s výbornou zprávou, protože se díky snahám
obce o zlepšení kvality cest podařilo zabezpečit opravu komunikace z

Ing. Aleš Hlávka

prostředků Jihomoravského kraje. V květnu vybrala Správa a údržba silnic

722-550739
a.hlavka@volny.cz, www.digitvsat.cz

zhotovitele oprav dosluhující komunikace ve směru na Kanice a výběrové řízení
vyhrála firma STRABAG a.s. Vozovka bude opravena celoplošně a se začátkem
prací na komunikaci se počítá již na konci měsíce června.

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

Komunikace ve směru na Křtiny bude v dohledné době opravena také, ale zde
zatím pouze metodou vysprávek jednotlivých děr.
Volby do Evropského parlamentu
Upozorňujeme všechny voliče, že ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhnou

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček, Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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místnost bude umístěna v budově Základní školy v Babicích nad Svitavou a

Perličkou tohoto klubu byl přelom dubna a května, kdy se 30.dubna v 19:00

bude otevřena v pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 6. června

začaly dít před babickým klubem zajímavé věci ☺

2009 od 8.00 do 14.00.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní

Slétaly se krasavice, babické čarodějnice.

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným

Sukénky se nažehlily a kloboučky nazdobily.

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo

Na klobouček čarodějné kytky, kočky i žabky, potkany.

cestovním průkazem.

Na dlouhou cestu dědinou vybavily se košťatovou flotilou.
Košťáka historická, březová i poslední výkřiky moderní techniky.

Rekonstrukce bitvy o Babice
Rádi bychom tímto krátce shrnuli tuto akci, která byla pro naši obec naprosto

Mise byla úspěšná, babické čarodějky líbily se všem a těší se na shledání příští

mimořádná.

30. duben. Z tohoto sletu vám také přinášíme jedno všeříkající foto.

Rekonstrukci bitvy o Babice pořádala obec Babice nad Svitavou za pomoci
sboru dobrovolných hasičů a sponzorů akce. Zajišťováno bylo od pátku do
soboty ubytování a strava pro sedmdesát uniformovaných vojáků. Jinak akci
celkem navštívilo přibližně 600 diváků. Pro tento den byla policií ČR oficiálně
povolena prozatímní střelnice ve vytyčené oblasti. V místě bojů byla také
výstava požární techniky, army prodejna a stan s výstavou dobových fotografií.
Z akce je natočen krátký film na DVD a uložen v archivu obce. Níže uvádíme
výběr několika fotografií, ale celé album je možné si prohlédnout na
internetových stránkách obce www.babice-nad-svitavou.cz.

Inzerce
Nabídka pronájmu bytu
Popis bytu:
Jedná se o útulný byt v dobrém stavu, který se nachází v horní části rodinného
domu č. 170 (nad zastávkou autobusu). Již přes půl roku je byt nevyužíván a
zbytečně se platí inkaso. Byt je třípokojový s kuchyní, komorou, koupelnou a
WC. V bytě je ústřední topení, kotel v dolní části v kotelně vytápí současně 2
bytové jednotky. Dále je možné využívat zahradu u domku.
Cena:
Nájem činí 3000Kč + inkaso.
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B/

Otevření rozhledny Alexandrovky

Starší žáci/
áci/

V sobotu 16. května 2009 byla v 10:00 slavnostně otevřena rozhledna
Alexandrovka, která je jednou z dominant v okolí naší obce. Této významné
akce se zúčastnili hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek,
představitelé okolních obcí, zástupci ŠLP Křtiny a také CHKO Moravský kras.
Vyhlídka pro návštěvníky je zvýšena o šest metrů a poskytuje zcela nové
pohledy na okolní krajinu. Rozhledna Alexandrovka je přístupná trvale bez
omezení, a proto zveme širokou veřejnost na její návštěvu.

Společenská kronika (duben)
duben)
K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našemu spoluobčanu:

Klub
Klub dobré pohody
pohody
Babické důchodkyně pomáhaly připravovat prostředí i občerstvení pro naše
občany, kteří si přišli do sokolovny poslechnout známé operetní árie v pořadu
Líbánky s operetou (v podání ostravských umělců). Vystoupení bylo hezké a
posezení při malém občerstvení příjemné. Pouze chyběla větší účast občanů, a
proto doufáme, že se příště polepší…
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JMÉNO

VĚK

Č.P.

Starý Antonín

94

84

Věnujme vzpomínku našim zemřelým spoluobčanům:
JMÉNO

VĚK

Hrubý Václav

73

Hodovský Ivan

71

Doležal Josef

80 (nedožitých)
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Organizace a spolky
Sbor dobrovolných hasičů
1.4.2009, VÝCVIK: NDT
-

výcvik nositelů dýchací techniky, osvojení činnosti ve ztížených

podmínkách simulujících reálný zásah v zakouřených prostorech
-

výcvik strojníků s agregátem PPS 12

4.4.2009, ZÁSAH: požár
-

požár trávy a dřevěného hrázku (Adamov, Petra Jilemnického)

8.4.-9.4. 2009, BOJ O BABICE
-

požární asistence, technické a zdravotní zabezpečení celé akce

11.4.2009, ZÁSAH: likvidace obtížného hmyzu
-

odstranění a likvidace sršního hnízda ve střešním podhledu nad

balkonem (č.p. 92)
17.4.2009, ZÁVODY DOROSTU
-

okresní kolo v kategorii dorostu v Přísnoticích

-

naši dorostenci skončily na druhém místě

Opět také přinášíme výsledky A i B mužstva a také starších žáků, které jsou

-

reprezentanti: Vodička L., Vodička J., Spěvák D., Holub J., Ondráček J.

uvedeny dále.

18.4.2009, ZÁSAH: čerpání vody
-

vyčerpání vody ze studny pomocí kalového čerpadla za účelem opravy

A/

čerpadla a vyčištění studny (č.p. 250)
22.4.2009, ZÁSAH: dopravní nehoda
-

dopravní nehoda dvou osobních vozidel v naší obci (u TŘEŠŇOVKY)

-

zajištění místa nehody a řízení dopravy

TJ Sokol Babice, Fotbal
Důležitou zprávou na úvod je, že oddíl kopané naléhavě hledá trenéra pro
žákovské mužstvo. Jde o doplnění stávajícího vedení mužstva, kde všichni
zúčastnění pracují na směny a mohou jen 1x za 14 dní. Náplní nového trenéra
bude zejména vedení tréninků, a to 2x týdně v odpoledních hodinách.
Jediným a nejdůležitějším předpokladem je zájem o práci dětmi po dobu
minimálně 1 roku (1.8.2009 - 30.6.2010). V případě zájmu kontaktujte vedení
oddílu - nejlépe v neděli na utkání žáků na babickém hřišti.
Dále babické fotbalisty čeká v červnu slavnostní otevření fotbalového hřiště, na
které bychom rádi pozvali všechny sportovní fanoušky. Je ovšem zajištěn
doprovodný program, takže jsou vítány i rodiny s dětmi. Kompletní pozvánku
na tuto akci uvádíme níže.
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