Sponzorství

Září 2009

Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

Mlékárna
Olešnice

Podpořte svým nákupem tradičního výrobce mléčných
výrobků !
516 528 511
Info@mleko.cz, www.mleko.cz

Výroba, prodej a servis
servis vah a vážících systémů

LevneVahy.cz

Lukáš Čechlovský
605 970 740
obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

Zprávy z radnice
Úvodní slovo

SDP Švéda

Tesařské, klempířské, pokrývačské, zednické a

Tak pravé léto je za námi a teď už si můžeme užívat babího léta. K tomuto

natěračské práce
práce

období přinášíme našim občanům další číslo Babického zpravodaje, ve kterém

Křtiny 208, 679 05

najdete informace z různých oblastí – od zpráv z radnice, přes Společenskou

516 439 306

kroniku, až po pozvánku na Netopýří noc do Moravského krasu.

SDPSveda@quick.cz

V úvodu bychom ještě rádi zmínili, že za kreslenou “babku zpravodajku“, která
se stala maskotem Babického zpravodaje, děkujeme Josefínce. Ta ji přímo pro

Poskytování tepelné izolace střech, dále hydroizolace a

Izolujem.cz

tento účel namalovala a věnovala ji poté redakci.

izolace proti radonu u základových desek, teras,
balkónů, jezírek,
jezírek, atd.

Svoz odpadu

777 318 486

V nejbližší době bude komunální odpad odvážen v úterý 15.9., 29.9. a 13.10.

zach.izolujem@seznam.cz, www.izolujem.cz

Dále 19. září proběhne svoz velkoobjemového odpadu a 17. října svoz
nebezpečného odpadu.

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

Pozvánka k Besedě s přáteli L. S.: K uctění Ladislava Lakomého
Lakomého
+ Pravé babické buchty
Za příjemný projev náklonnosti k zářijovému hostu Besedy s přáteli L. S. lze
označit dobrovolné rozhodnutí paní Evy Hromkové, že k uctění významného
protagonisty i všech účastníků, napeče pravé babické buchty, jak tomu na
besedách „dycky bejvávalo a dycinky taky bude.“

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček, Petr Sax, Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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Už z nadpisu vyplývá, že impulzem k doprovodnému jevu pohostinnému,

Kino Jedovnice

poskytující hostu i besedníkům blahý přislib příjemně prožitého posezení, je
návštěva prof. MgA. LADISLAVA LAKOMÉHO. Jedná se o divadelního i

Program září 2009

filmového herce, vysokoškolského pedagoga, výborného recitátora a dabéra
(propůjčuje svůj hlas např. Alainu Delonovi), který vždy zůstal věrný Moravě a

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

Brnu. Právě díky soustavné činnosti je stále stejně mladý, pohyblivý a aktivní.

Začátky představení vždy v 19.00 hodin

Takový je již od doby studia (na Janáčkově akademii múzických umění v Brně)
až do současnosti. Jen těch zkušeností mu stále přibývá. Proto si prosím
poznamenejte: středa 23. září 18:00 - zasedací síň na obci – Lakomý a buchty
(tentokrát od paní Hromkové! Kdo je napeče příště? Toť otázka...).

1. 9. úterý –

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY

Zfilmované romány Michala Viewegha byly vždy povedené, až podezřelé
zklamání prostě jednou přijít muselo. Film ČR/Italie.
/95´/

Poděkování
Římskokatolická farnost Ochoz u Brna děkuje hasičům z Babic nad Svitavou,
jmenovitě panu Klučkovi a panu Kheilovi, za odstranění nebezpečně zlomené
větve visící v 15-ti metrové výšce nad cestou na hřbitov. Práci provedli

BONTON

Vstupné 69,69,- + 1,1,- Kč

8. 9. úterý –

MN 12

DOBA LEDOVÁ 3,
3 ÚSVIT DINOSAURŮ

„Doba ledová je doba ledová, pane Huml“ praví klasik a my můžeme taktéž
konstatovat, že některé filmy se příliš nemění. Film USA.

odborně a nezištně. P. Pavel Šimůnek, administrátor farnosti

/94´/

BONTON

Vstupné 74,74,- + 1,1,- Kč

MP

Upozornění z Polici
Policie ČR
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů

15.9. úterý –

přímo v jejich bytech či domech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují

Když do hospody, tak s tankem. Film ČR/Polsko.

OPERACE DUNAJ
DUNAJ

především na starší občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich

/104´/ BONTON

Vstupné 74,74,- + 1,1,- Kč

MP

příbytků. Často se představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či
telekomunikačních firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků

22 .9. úterý –

podporovaných reklamou v médiích. Podvodně vystupují také jako úředníci či

Lacině

revizní technici nebo zazvoní u domu se zprávou o nemalé výhře. Když je

a válkou mezi režisérem a zbytkem štábu. Film ČR

občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu okradou.

/77´/ BIOSCOP

Vstupné 69,69,- + 1,1,- Kč

na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají

29 .9. úterý –

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém okamžiku

Již pošesté začíná školní rok v Bradavicích, a přestože moc zla sílí, Harry Potter

vyhlížející

JMÉNEM KRÁLE
historická

detektivka

je

snímkem

plným

protikladů
MP

Zpravidla se jedná o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz

nenávratně odcizí všechny úspory. Policie radí občanům, aby do domu či bytu

se musí soustředit také na výuku. Spolu s ním se do kouzelného světa

nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem, jako jsou elektrárny, plynárny,

J.K.Rowlingové vracíme i my. Film VB/*USA

vodovody a kanalizace, jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k

/154´/ WARNER BROS Vstupné 69,69,- + 1,1,- Kč

MP

dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně
označeny. Občané se nemusí stydět při jakékoliv pochybnosti případného

Na měsíc říjen připravujeme:

pracovníka požádat o předložení průkazu. Prozíravé je také poznamenat si

6.10. Vzhůru do oblak

13.10. Únos vlaku 123

údaje o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také

20.10. Bruno

27.10. Návrh
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mohou nejdříve na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka

Služby
Zahradnictví

do jejich domu vyslala, a až potom pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a

Zahradnictví Ševčík Pavel Babice nad Svitavou 267, tel.: 723 623 658

obezřetnost je vždy na místě. Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez

(pod Sokolovnou) zahájí od 15. září podzimní prodej.

odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci

Nabídka:

macešky, sedmikrásky 6 Kč

kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy

jahody jednoplodící

pomoci.

6 Kč

jahody měsíční

6 Kč

kytičky statice, tatriky

15 Kč

Společenská kronika (červenec)
červenec)

trvalky a okrasné keře, atd.

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našim spoluobčanům:

Dále přijímá objednávky na kytice a věnce k památce zesnulých:
kytice lesní

JMÉNO

VĚK

Č.P.
12

od 100 Kč do 180 Kč

Procházka Ladislav

60

kytice z umělých květů od 100 Kč do 180 Kč

Jahodová Jindřiška

60

144

věnce a věnečky

Hofírek Mojmír

85

272

od 50 Kč a dále dle průměru

Věnujme vzpomínku našemu zemřelému spoluobčanu:

Inzerce

JMÉNO

VĚK

Pantůčková Marie

96 (nedožitých)

Organizace a spolky
Hasiči
19.8.2009, ZÁSAH : technická pomoc
-

odstranění nalomené visící větve nad chodníkem, která pádem z

výšky ohrožovala bezpečnost návštěvníků kostela – v obci Ochoz u Brna
21.8.2009, ZÁSAH: technická pomoc
-

kontrola a vyčištění střešních okapů na RD v obci Babice n/Sv. č.p.215,

(jednalo se o okapy na RD, které jsou vzhledem ke své výšce a umístění,
normální technikou a prostředky nedostupné)
27.8.2009, ZÁSAH: technická pomoc
-

odstranění nakloněných stromů a prořezání suchých větví ohrožující

bezpečnost majitelů přilehlého pozemku
Během srpna bylo ostatní úsilí jednotky věnováno přípravám oslavy nazvané
Dny hasičů na Pernštejně 2009, která se konala ve dnech 22.-23.8.
CHKO Moravský kras (kvůli posunu tisku zpravodaje tato akce již proběhla)
proběhla)
Správa CHKO Moravský kras jménem všech organizátorů zve přátele
Moravského krasu a zvláště pak netopýrů na 13. ročník Netopýří noci, která
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proběhne v sobotu 5. září. Tentokrát se tato akce odehraje v jeskyni Výpustek

Tím jsem vlastně odpověděl na otázku, zda je možné sjednotit čas ranního

(pozvánka následuje). Začátek programu je v 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 a

zvonění na 8. hodinu každý den. Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o

doba trvání programu asi 2 hodiny. Součástí je prohlídka jeskyně, povídání o

různé druhy zvonění a jedno zvonění by nemělo význam.

netopýrech a pozorování živých netopýrů. Na akci bude možno zakoupit

Bohužel ani délku zvonění není možné upravit na 1 minutu, protože to by

publikace a další materiály o netopýrech. Vstupné je dobrovolné a doprava je

spíše připomínalo bití hodin. Nicméně ještě před obdržením této připomínky

možná autobusem. Odjezd z autobusového nádraží v Blansku je v 17:30 a

jsme přistoupili ke kompromisu a délku zvonění zkrátili na 3 minuty.

návrat do 21:30. Z Brna (od kavárny Bohéma, Rooseveltova ulice) v 16:30 a
návrat do 21:30. Zájemci o autobus vypravený z Brna hlaste se předem na

Poezie

adrese: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750

V létě uskutečnil smíšený pěvecký sbor ATEA z Brna koncert v Býčí skále, která

(rezervace jízdenek za 50,- Kč).

disponuje velmi dobrou akustikou. Zpěv byl prokládán hudbou a také
doprovodným slovem o okolní přírodě. Vše se odehrávalo v přítmí a
s rozmístěnými malými svíčkami. Mystickou atmosféru ještě umocnil jemný
dívčí hlas linoucí se z reproduktorů. To vnučka Lenka recitovala verše své
babičky Věry Kotoučové.

Farnost

Mám ráda...

Na obecní farnost nám do redakce dorazilo několik dotazů, které souvisí se

stín potoků
žluť blatouchů

zvoněním v obci.

a široké listy lopuchů

Dotaz:

stín starých babyk

Rádi bychom se zeptali pana faráře, jaký je přesný význam trojího zvonění, zda

a ržání zelených kobylek

je možné zkrátit ranní zvonění ze stávajících 7 minut na 1 minutu a zároveň

honosný třpyt vodních vážek

posunout a sjednotit čas ranního zvonění na 8. hodinu.

i dotek tenkých ostřic

Odpověď pana faráře:

ten chlad, chlad

1. pravidelné zvonění mezi 6. a 7. hodinou (podle ročního období), ve 12.

co potřebuje horké léto.

hodin a večer mezi 19. a 20. hodinou je pro křesťany výzva k modlitbě

Ty stráně nade mnou

“Anděl Páně”

kde zatřpytí se každý strom

2. zvonění každý pátek v 15. hodin je výzvou k tomu, abychom

jak diadém, jak smaragd

vzpomenuli na umučení a smrt Ježíše Krista, kterou nás vykoupil

a zaposlouchám-li se do nich,

3. dále se zvoní půl hodiny před každou bohoslužbou, které jsou

je to krásná symfonie lesa.

zpravidla v 8. nebo 18. hodin

Mám ráda ten klid

4. v neděli a o církevních svátcích všechny zvony zvou na bohoslužbu (9.

pohled do zeleně

nebo 18.hodin): Pojďte, Ježíš nás zve, Ježíš žije

těch strání posvátných

5. na pohřbu se zvoní před obřadem a pak po obřadu při odchodu na

těch strání bezbřehých

hřbitov nebo k rozloučení

kde končí beznaděje.

6. mohou se vyskytnout ještě další mimořádné důvody ke zvonění
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