
Informujeme / i*

roãník II       ãíslo 9       fiíjen 2013 www.listyregionu.cz

6

● zavedená kanceláfi
● osobní a profesionální pfiístup
● diskrétnost
● rychlé a efektivní jednání 

(expres do 24 hod.)
Sjednejte si schÛzku u nás v kanceláfii, 
pomÛÏeme Vám s fie‰ením Va‰ich problémÛ.

www.123-oddluÏení.cz

● ZASTAVÍME EXEKUCE:
sráÏky ze mzdy, draÏby nemovitosti,
odblokování úãtu, atd.

● ZAPLAËTE min. 30% z objemu
sv˘ch závazkÛ,

● jedna NÍZKÁ splátka na max. 5 let,
● STOP dal‰ímu narÛstání úrokÛ,

sankcí

ODDLUÎENÍ DLE INSOLVEâNÍHO ZÁKONA
jedin˘ zpÛsob, jak se zákonnou cestou vypofiádat s dluhy a exekucemi

Eva Zatoãilová, kanceláfi: Letovice, Masarykovo námûstí 3a, 679 61, 604 600 545

Znovu se se‰li v sobotu 28. 9. rodiãe
a dûti v obci Babolky, aby se pobavili, dûti
si zasoutûÏily a spoleãnû zavzpomínali na
akci pfied 85lety, kdy obãané Babolek za
pfiítomnosti chlumsk˘ch a obãanÛ z Noviãí
zasadili Lípu svobody k 10. v˘roãí zaloÏe-

ní republiky. V roce 2001 obnovili babo-
leãtí tuto akci, popsanou v místní kronice,
vã. lampionového prÛvodu, kter˘ jde vÏdy
pfies celou obec. Do programu pfiidali sou-
tûÏe pro dûti a zpívání pod lípou a na závûr
ohÀostroj, kter˘ nahradil pÛvodní vatru,

kterou v roce 1928 zapálili na kopci Borku.
A místo oslavn˘ch proslovÛ, které se na
závûr odehrávaly v hospodû na Chlumské,
b˘vá akce zakonãena sousedsk˘m poseze-
ním v obecní místnosti. 

Letos byl program pojat˘ jako zábavné,
námofinické a pirátské odpoledne, dûti by-
ly pozvané v maskách. Po zahájení mís-
tostarostou mûsta Letovice panem
Palbuchtou v programu vystoupila Klára
Fialová s ukázkou v˘cviku psÛ a Canis te-
rapie. Dûti si pak mohly hladit dva pejsky
a vyzkou‰et jim házet míãky.  Na rybníã-
ku pfiedvedli modeláfii nûkolik modelÛ lo-
dí a také mezi náv‰tûvníky jezdila terénní
auta na dálkové ovládání a na ukázku mû-
li vystavené i modely letadel. Potom bylo
zahájeno soutûÏní odpoledne pro dûti na
deseti stanovi‰tích. Tentokrát soutûÏily ve
tfiech vûkov˘ch kategoriích: plavãíci, ka-
deti a kapitáni. KdyÏ se seãetly body, bylo

ve dvou disciplínách, v námofiních doved-
nostech a stfielbû, vydáno 18 diplomÛ
a cen. Odmûnu za úãast a snahu dostaly
samozfiejmû v‰echny dûti uÏ na startu i po
skonãení soutûÏí. Bylo také vyhodnoceno
a odmûnûno ‰est nejlep‰ích masek.
Odpoledne pokraãovalo koncertem pod lí-
pou. Tam ãerstv˘ osmdesátník baloleck˘
obãan pan Franti‰ek DoleÏal pfiednesl bá-
seÀ o lípû a dûti z farnosti zpívaly krásné
písnû. Jako kaÏdoroãnû byl koncert zakon-
ãen spoleãn˘m zazpíváním ãeské hymny.
Po lampionovém prÛvodû s obãerstvením
na návsi, byl u lípy ohÀostroj. Zábava po-
kraãovala poslechem amatérsk˘ch muzi-
kantÛ, zpûvem i tancem. Poãasí bylo cel˘
den nádherné, kdo pfiijel, jistû nelitoval, Ïe
strávil sobotní odpoledne a veãer
v Babolkách.  Podûkování patfií v‰em or-
ganizátorÛm a také sponzorÛm.

Text a foto: Irena Pelí‰ková

Lípa svobody a v popfiedí lípa zasazená v roce 2001.

13. roãník oslav
Baboleck˘ch lip 


