Propolis se ve formě různých kosmetických přípravků a doplňků užívá po

Říjen 2009

celém světě. Snad jeho nejznámější využití je pro výrobu ústních vod v různých
koncentracích propolisového extraktu. Tato antibakteriální ústní voda se užívá
jako osvěžovač a zároveň i jako dezinfekce ústní dutiny. Dalším výrobkem,
který pomáhá ošetřovat ústní dutinu, jsou zubní pasty s optimálním přídavkem
propolisu. Kosmetika využívá jeho regenerační schopnosti při výrobě krémů na
ošetřování suché a popraskané kůže obličeje a rukou.

Služby
Květinový ateliér
Tento ateliér přijede k vám domů nebo na firmu a probere s vámi květinovou
výzdobu společenské akce, rodinné oslavy nebo interiéru. Hotovou výzdobu
poté odveze přímo na místo a také odborně naaranžuje.
Mezi typické služby patří kytice pro nevěstu, družičky a další svatební hosty,
výzdoba aut, kostela, restaurace, zahradního altánu nebo rodinného domu.

Úvodní slovo

Samozřejmostí jsou také adventní a dušičkové věnce.
Kontakt:

Opět nám utekl další měsíc, a proto vám předkládáme další číslo Babického

Luďka Oberšlíková

zpravodaje – tentokrát pro měsíc říjen. Na úvod bychom rádi upozornili, že již

Řícmanice, Telefon: 723 092 410

od příštího vydání vám budeme přinášet také zprávy z jednání zastupitelstva.
Tím bychom rádi přispěli k lepší informovanosti našich občanů o plánech obce
a zároveň k transparentnosti jednotlivých kroků. Doufáme také, že se tak

Inzerce
Koupím RD v Brně i okolí. Na stavu a velikosti nezáleží. Solidní jednání a platba
hotově zaručena. Jsem přímý kupec. Telefon: 546 220 361

podaří zapojit další občany do celkového dění v obci a zkvalitnit tak soužití
v obci.

Zprávy z radnice

Hledám zahradu kdekoli v Brně a okolí v osobním vlastnictví a možno i

Svoz odpadu

s chatou. Finance zajištěny. Telefon: 776 637 839

V nejbližší době bude komunální odpad odvážen v úterý 13.10., 27.10. a
Koupím garáž kdekoli v Brně. Horší stav nevadí. Dohoda jistá. Telefon:

10.11.

776 909 213

Dále 17. října proběhne svoz nebezpečného odpadu. V rámci sběru bude
možné odevzdat oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie i

Koupím pozemek v Brně i okolí. Stavební pozemek je výhodou a na velikosti

s použitými obaly. Dále pak akumulátory, monočlánky, hnojiva a léky.

nezáleží. Rychlé jednání a finance zajištěny. Telefon: 776 637 839

Stanoviště:

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

13:30 – 14:00

-

U domu paní Saxové

14:00 – 14:30

-

U Sokolovny

14:30 – 15:00

-

U Tyršova pomníku

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček, Petr Sax, Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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Společenská kronika

jednalo se o soutěž jednotlivců (členů zásahových jednotek SDH);

Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme hodně radosti a

soutěž svým charakterem a náplní velice reálně kopíruje činnost hasičů u

krásných chvilek při výchově:

zásahu; jedná se o fyzicky náročnou soutěž, kterou musí hasič absolvovat v

JMÉNO

Č.P.

Hanzal David

144

plné zásahové výzbroji; naši jednotku reprezentoval Uher Roman
Babyka

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našim spoluobčanům:

Občanské sdružení Babyka připravuje řemeslný jarmark, který se uskuteční v

JMÉNO

VĚK

Č.P.

sobotu 14. listopadu 2009 v budově ZŠ. Kdo z tvořivých občanů by se chtěl

Paterová Alena

65

172

podílet prodejem svých výrobků nebo vedením dílny, nechť se co nejdříve

Hlaváč Josef

65

199

přihlásí na tel. 737 748 302.

Kupčíková Juliana

95

155
Babské
Babské hody

Věnujme vzpomínku našemu zemřelému spoluobčanu:
JMÉNO

VĚK

Kovář Jan

85

Organizace a spolky
Hasiči
3.9.2009, ZÁSAH : technická pomoc
-

odstranění nalomeného stromu přes komunikaci pomocí motorové pily

– směr Kanice.
8.9.2009, ZÁSAH: technická pomoc
-

propláchnutí nově vybudované obecní kanalizační sítě v lokalitě

STÁDEL
9.9.2009, ZÁSAH: technická pomoc
-

likvidace obtížného hmyzu, sršní hnízdo na půdě – Babice

n/Svit.č.p.63
19.9.2009, závody - BABICKÝ HANK
-

technické a zdravotní zabezpečení II. ročníku závodu Babický HANK

9.9.2009, ZÁSAH: technická pomoc

Český svaz včelařů – PROPOLIS a jeho využití v kosmetice

-

Propolis je vzácná přírodní látka pryskyřičného charakteru, kterou včely sbírají

likvidace obtížného hmyzu, vosí hnízdo ve střešní konstrukci u garáže

Babice n/Svit.č.p.241

z pupenů různých rostlin a stromů. Pomáhá jim udržovat hygienu ve včelstvu a

20.9.2009, Netradiční požární závody

přispívá k obraně proti infekci zvenčí. Propolis obsahuje v průměru 50 až 60%

-

pryskyřic, 10 až 12% éterických olejů, 5% pylu, dále silice, organické kyseliny,

naše letošní první účast na netradičních závodech, které se konaly v

obci Velatice; naši jednotku reprezentovalo smíšené družstvo mužů a dorostu

vitamíny (B, PP, A), stopové prvky a flanoidy.

26.9.2009, požární soutěž jednotlivců v Obřanech
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