Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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číslo 1/2018

12. září 2018

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
po čase vychází nový, teď již registrovaný Zpravodaj naší obce.
Od května proběhla spousta akcí, mimo běžných provozních věcí jsme se snad
zdárně vypořádali s problematikou GDPR, úspěšně jsme si zasoutěžili v krajském
kole Vesnice roku Olomouckého kraje, já osobně jsem se setkala s předsedou vlády a členy vlády.
Společně s Vámi jsme oslavili 790. výročí první písemné zmínky o obci, naše víceúčelové hřiště
získalo nový povrch a také svého správce. Koryto Babického potoka má díky jeho vyčištění zcela
nový rozměr a ráz a po osázení zelení bude vypadat určitě ještě lépe. Díky Mikroregionu
Šternbersko máme zpracovány pasporty místních komunikací a zeleně. Po dokončení právě
probíhající akce společnosti ČEZ Distribuce, výměny sloupů NN a po „Rekonstrukci a modernizaci
veřejného osvětlení“ v naší obci budeme mít i pasport veřejného osvětlení. Během léta jsme se
společně sešli na prvním promítání letního kina, obecní veselici a na závěr prázdnin při otevírání
FIT stezky za tratí. Myslím si, že všechny akce byly úspěšné. Ráda bych poděkovala všem, kteří se
na společenském a kulturním životě v naší obci podílí. Zaslouží si naše uznání a dík.
Prázdniny a vlastně celé léto uteklo jako voda, věřím, že jste si hezké dny užili, načerpali síly
do podzimních a zimních měsíců, a i když letošní suché léto dalo zabrat nejen nám lidem, ale i
přírodě, snad jsme všichni ve zdraví přečkali. Už dnes je vidět, že se po deštích začíná tráva opět
zelenat…
A co nás v nejbližších dnech čeká? Začal nám nový školní rok, my aktualizujeme žádost o dotaci
na novou Mateřskou školu Sluníčko. Souběžně s tímto řešíme demolici objektu č.p. 80, kde by nová
školka měla stát. Vyřizujeme vše potřebné, tak si držme palce, ať vše dobře dopadne.
Jistě víte, že nás čekají komunální volby, pro obec volby jistě nejdůležitější. Věřím, že účast na
těchto volbách bude velmi vysoká. Ráda bych Vás upozornila, že veškeré informace k volbám
najdete na našich webových stránkách www.obecbabice.cz/volby. Případně Vaše dotazy rádi
zodpovíme osobně na obecním úřadě. Všem voličům přeji dobrou volbu.
Závěrem bych ráda poděkovala členům zastupitelstva obce za jejich práci pro obec
v uplynulém volebním období 2014 – 2018 a všem občanům chci popřát jen to nejlepší
v osobním i pracovním životě, hlavně hodně zdraví.
D. H.

V O LB Y D O ZA ST U PIT ELSTEV O B C Í

Volby do Zastupitelstev obcí
se v naší obci Babice uskuteční v budově Mateřské školy, Babice č.p. 65.

v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. .
v sobotu 6. října 2018 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. .

Každému voliči dodáme nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, které budou
vloženy v jedné „modré“ obálce.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží volič novou sadu hlasovacích lístků a
úřední obálku přímo ve volební místnosti.
Upozorňujeme, že na stránkách www.volby.cz v tomto odkazu:
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv222?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xnumnuts=7102
jsou zveřejněny informace o kandidátních listinách volebních stran, které byly zaregistrovány
ve volbách do zastupitelstev obcí.
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Informace o dění v obci – květen, červen, červenec, srpen 2018:
→ V pátek 4.5. proběhla na obecním úřadě kontrola hospodaření obce Babice za rok 2017, kontrolu
provedli pracovníci Olomouckého kraje s výsledkem bez chyb a nedostatků.
→ V pondělí 7.5. večer vyšel od ZŠ lampionový průvod, následovala oslava Dne osvobození od
fašismu v parčíku u kostela a na hřišti nechyběl tradiční ohňostroj.

→ V pátek 11.5. proběhla na obecním úřadě koordinační schůzka – veřejné osvětlení a odpoledne
se na zahradě základní školy konala oslava ke Dni matek, kde měly krásné vystoupení děti ze
základní a mateřské školy Babice.
→ V sobotu 12.5. provedli dobrovolní hasiči sběr kovového odpadu v obci.
→ V úterý 14.5. se paní starostka zúčastnila semináře Zastupitel v kurzu. Odpoledne uspořádal
Senior klub Babice besedu na téma Aromaterapie-vonné oleje, aroma lampy.
→ Ve čtvrtek17.5. se paní starostka a paní P.S. zúčastnily kontroly plateb nemocenského pojištění
na OSSZ Olomouc.
→ V pátek 18.5. byla paní starostka na poznávací cyklistické exkurzi po Šternbersku. Exkurzi
v délce 36 km pořádal Mikroregion Šternbersko.
→ V sobotu 19.5. uspořádal Senior klub Jarní zájezd do Tábora a jeho okolí.
→ Ve středu 23.5. jela paní starostka do Prahy na celostátní konferenci Sdružení místních
samospráv.
→ V pondělí 28.5. se paní starostka zúčastnila výběrové komise MAS Šternbersko při hodnocení
projektu Infrastruktura základních škol a bezpečnost dopravy.
→ V úterý 29.5. přijel na OÚ pan V. V. ze společnosti TRIADA – paní starostka a pracovnice úřadu
absolvovaly vstupní školení na spisovou službu.
→ V pátek 1.6. proběhl na zahradě v areálu základní školy karnevalový Dětský den.
→ Ve středu 6.6. navštívila naši obec hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2018, po
odjezdu hodnotitelské komise bylo firmou FUNNY sport Zlín předáno po opravě povrchu
víceúčelové hřiště.

před opravou

po opravě
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→ V sobotu 9. 6. proběhla na hřišti oslava k 790. výročí první písemné zmínky o obci.
→ V pondělí 11.6. provedla f. HASEO kontrolu hasicích přístrojů v budovách obce. Paní starostka
jela do Olomouce na jednání ohledně Elektrizace a zkapacitnění tratě Olomouc-Uničov. Odpoledne
byla ve Šternberku na pracovním workshopu – podpora strategického řízení obcí na území
Šternberska.
→ Ve čtvrtek 14.6. proběhlo v kulturním domě Babice školení na BOZP.
→ Ve dnech 16. a 17.6. se konalo XVIII. setkání obcí Babice, tentokrát v Babicích u Kelče.
→ V úterý 19.6. proběhla v obci Jívová Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Šternbersko, za naši obec se zúčastnila paní starostka.
→ Ve středu 20.6. byla paní starostka v Olomouci na setkání členů Vlády ČR se starosty měst a
obcí Olomouckého kraje.
→ V úterý 26.6. proběhlo na zahrádce mateřské školy Pasování předškoláků.
→ Ve středu 27.6. se setkala Výběrová komise MAS Šternbersko v rámci hodnocení projektu
„Podpora zaměstnanosti na Šternbersku“.
→ V pátek 29.6. byl v základní škole slavnostně ukončen školní rok 2017/2018.
→ V sobotu 30.6. se na hřišti TJ Sokol Babice konalo 50. výročí založení místního sokola.
→ Ve čtvrtek 5.7. proběhl na hřišti TJ Sokol Babice turnaj „BABICE-CUP 2018“.
→ V pátek 6.7. se na hřišti konal tradiční turnaj v ruských kuželkách.
→ V pondělí 9.7. přijel na obecní úřad pan Ing. R. S., předaly jsme mu informace pro zpracování
pasportizace místních komunikací a zeleně v obci.
→ V úterý 17.7. přijel pan V.V. ze společnosti TRIADA na další část školení spisové služby.
→ V neděli 22.7. se u vodní nádrže v Babicích konal Šternberský triatlon.
→ V pátek 27.7. se v obci Šumvald konalo slavnostní předávání cen krajského kola soutěže Vesnice
roku 2018. Naše obec získala „Ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky,
s mikroregionem a MAS“ a peněžitý dar Olomouckého kraje 50.000,-Kč.
→ Do 31.7. se měly podávat kandidátní listiny registračnímu úřadu pro volby do zastupitelstva
obce V úterý 31.7. byla započata výměna sloupů pro veřejné osvětlení a NN v obci.
→ V úterý 7. 8. proběhla na OÚ schůzka ohledně aktualizace žádosti a projektové dokumentace
nové MŠ Sluníčko.
→ Ve středu 8.8. přijeli zástupci MěÚ Šternberk, kteří nás seznámili s výsledky pasportizace
místních komunikací a zeleně v obci.
→ V sobotu 18.8. proběhlo na hřišti první letní promítání filmu J. V. „Tátova volha“.
→ V sobotu 25.8. se konala na hřišti Obecní veselice. Veselici zahájila cimbálová muzika Polajka
z Valašského Meziříčí. Senior klub uspořádal v rámci této veselice soutěž o nejlepší slaný nebo
sladký závin, kterého se zúčastnilo 18 soutěžících. Ukázku výcviku psů provedl Kynologický klub
Babice, odpoledne jsme si mohli pochutnat na dobré zmrzlině od M.. Každý si mohl odnést malou
pozornost z Kola štěstí. K večeru nám zahrála skupina Country ALL z Olomouce a večer proběhla
taneční zábava se skupinou STORN ROCK. Moderoval JeDi.

ukázka KK Babice

cimbálová muzika Polajka
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Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 15. 5., 11.6., 9.7. a 6.8. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
✓ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8014814/VB/1 Babice obec Babice připojení kNN uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena Elektromontáže BLESK s.r.o., se sídlem Na Zákopě 52/1a,
Chválkovice, 77900 Olomouc
✓ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8014813/VB/1 Babice U Rybníka obec Babice kNN uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena Elektromontáže BLESK s.r.o., se sídlem Na Zákopě 52/1a,
Chválkovice, 77900 Olomouc
✓ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8014IP-12-8022271/VB/1 Babice P. přípojka do 50 m KNN VNN, uzavřená mezi ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7a, 779 00
Olomouc
✓ vklad pozemku parc.č.1430 a parc.č.176 ve vlastnictví obce do základního kapitálu
společnosti VHS SITKA, s.r.o.
✓ uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.07/2015 o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 9 panem E. K., doba trvání nájmu se prodlužuje do
30.6.2019
✓ přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace 2018/02320/OKH/DSM uzavřenou mezi
Olomouckým krajem, zastoupený L. O., hejtmanem Olomouckého kraje a obcí Babice,
zastoupenou D.H., starostkou obce Babice – hasiči
✓ přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.2018/02089/OSR/DSM uzavřenou
mezi Olomouckým krajem, zastoupený Bc. P. Š., DiS., náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje a obcí Babice, Babice 65, zastoupená D. H., starostkou obce Babice – veřejné osvětlení
✓ účetní závěrku obce Babice za rok 2017
✓ účetní závěrku ZŠ a MŠ Babice, příspěvkové organizace za rok 2017
✓ rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Babice p.o. za rok 2017 takto: do rezervního fondu
3.939,23 Kč a do fondu odměn 5.000,- Kč
✓ Závěrečný účet obce Babice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Babice za rok 2017 bez výhrad
✓ finanční dar ve výši 3.000,-Kč na provoz Linky bezpečí
✓ finanční dar ve výši 3.000,-- Kč na činnost mobilního hospice Nejste sami
✓ rozpočtové opatření č.5/2018
✓ poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,--Kč pro obyvatelku naší obce, která navštěvuje
Střední školu a Základní školu DC90, s.r.o. Olomouc – Topolany
✓ rozpočtové opatření č.6 na rok 2018
✓ podání elektronické žádosti o podporu MS 2014+ včetně povinných příloh dle obecných
pravidel pro žadatele a příjemce z „IROP“ na projekt „Mateřská škola Sluníčko v obci
Babice“
✓ zakoupení nového defibrilátoru do výše 70. tis. Kč, zápis do kroniky za rok 2017
✓ finanční dar ve výši 5.000,-Kč na podporu Domácí zdravotní péči/Domácí hospicovou péči,
střediska Šternberk pro Charitu Šternberk
✓ finanční dar ve výši 500,--Kč pro Český svaz chovatelů ZO Šternberk
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
✓ Informace starostky a místostarosty o dění v obci
✓ Opravu místní komunikace – Babice – Hlásnice na par. č. 1417 v k.ú. Babice u Šternberka
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N A PSA LI O N Á S
V Babicích soutěžili a oslavovali své výročí
Začátkem června žila naše obec Babice přípravami na návštěvu hodnotitelské komise soutěže
Vesnice roku a chystáním oslav 790. výročí první písemné zmínky o obci. Ve středu 6. června ráno
přijela komise před obecní úřad, kde ji krátkým vystoupením, chlebem a solí přivítaly děti z naší
základní školy. Zastupitelé a zaměstnanci obce měli rovných 120 minut, aby ukázali a prezentovali
zajímavá místa v obci, obecní budovy, areál fotbalového hřiště, místní parčík a kostel. Spolu s
komisaři jsme se projeli po obci na zapůjčených koloběžkách a poté jsme se přemístili do kulturního
domu. Zástupci místních spolků, MAS Šternberko, Mikroregionu Šternbersko, paní ředitelka ZŠ a
MŠ, paní ředitelka zemědělského družstva Paseka i my ostatní jsme se snažili představit život u
nás.
Oslava k výročí obce proběhla v sobotu 9. června odpoledne v areálu fotbalového hřiště. K tanci i
poslechu zahrála dechová hudba Moravská Veselka, zazpíval Pavel Novák. Program svým
vystoupením zpestřily mažoretky Violky a děti z místní ZŠ. Nechyběla skluzavka pro děti, tetování,
ukázka vojenské techniky z Excalibur Army, zásahové vozidlo SDH Babice a na závěr se děti
dočkaly i velmi oblíbené pěny. Také jsme při této příležitosti slavnostně otevřeli víceúčelové hřiště,
které prošlo celkovou opravou. Všichni přítomní si mohli prohlédnout výstavu fotografií z historie
i současnosti obce a také výstavu činnosti spolků naší obce. Nechybělo bohaté občerstvení, koláčky
od místního senior klubu, výborná zmrzlina, cukrová vata a jiné dobroty. Profesionálním přístupem
a dobrou náladou celý program podpořil moderátor JeDi. Díky jeho výstižným sloganům „kdo je z
Babic, má navíc“ či „ať je léto nebo zima, v Babicích je vždycky prima“, nezmizely úsměvy a dobrá
nálada ani během dešťových přeháněk, které nás během odpoledne dvakrát překvapily. Šermíři ze
Zlína se kvůli dešti museli popasovat s horšími podmínkami, ale na jejich úžasném vystoupení
„Nevěsta Kyjevská“ to nebylo znát. Oslavy zakončila taneční zábava se skupinou ASTEOR a
velkolepý ohňostroj.
Ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům akce, všem zaměstnancům a zastupitelům i
zástupcům spolků. Za každou pomoc s přípravou a průběhem akce veliké díky. Na úplný závěr bych
chtěla moc poděkovat všem malým i velkým, dětem i dospělým, kteří naši akci přišli podpořit. Moc
si toho vážím a těším se na další společná setkání.
Dana Haasová, starostka
zdroj Šternberské listy LÉTO 2018 | číslo 7 | ročník XXVII
Školák z Babic uspěl v literární soutěži
Malé městečko Proseč u Skutče pořádá každé tři roky celostátní literární soutěž Proseč Terézy
Novákové pro dospělé autory a Malou Proseč Terézy Novákové pro žáky základních škol. Do
letošního ročníku poslala ZŠ Babice příspěvek žáka 4. ročníku Matěje Kropáčka.
Matěj napsal povídku O mravenci Vaškovi a kouzelné krabičce. Čekali jsme, jak s tímto veselým
dílkem náš žák uspěje. Konkurence byla velká. Porotě bylo zasláno sto soutěžních textů. Literární
kategorie byly děleny na prózu a poezii a na starší a mladší žáky. Jakou jsme měli radost, když nám
z Proseče přišlo pozvání na slavnostní předávání cen oceněným autorům.
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Do Proseče doprovázeli Matěje rodiče a pedagogičtí pracovníci. Pořadatelé připravili pro děti a
jejich doprovod krásný program s prohlídkou domku české
spisovatelky Terézy Novákové (na fotografii), která se vryla do paměti
jako autorka vesnických románů.
Slavnostní předávání cen proběhlo v krásné místní sokolovně. Matěj
Kropáček byl porotou za svou literární práci oceněn třetím místem.
Malí autoři pak mohli svá dílka přečíst před veřejností. Básně i prózy měly vysokou úroveň a český
jazyk se tetelil. Děkujeme všem pořadatelům této literární soutěže za jejich práci a krásně
připravené vyhodnocení. Jsme pyšní na Matěje a přejeme mu mnoho dalších tvůrčích úspěchů.
ZŠ a MŠ Babice u Šternberka
O mravenci Vaškovi a kouzelné krabičce
Ve staré továrně, kde se pořád něco kazilo, žil mravenec Vašek. (Je zajímavé, že zrovna v továrně
na zápalky.) Ale to je Vaškovi, když prochází mezi rozsypanými sirkami, úplně fuk. Jednoho dne
se Vašek po probuzení zamyslel: „Proč já vlastně tady trčím, když ostatní cestují? “A jako na
zavolanou objevil na místě, které označoval jako užitečné, krabičku. Ale co s ní? „Nooo, nikdy
nemůžu vědět, kdy se bude hodit.“ Vašek si do ní sedl. Vtom – frrrrrnk! Krabička se změnila na
auto. Vašek hned zjistil, jak se auto řídí a hurá do světa na zkušenou. Jenže v tom se před naším
mravencem objevila vlaštovka, která hledala něco k snědku... Dotírala na mravence, ale krabička
se nedala. Proměnila se na papírovou kočku! Kočka udělala mňáááu!!! A vlaštovka byla ta tam. Jelo
se dál. Brzy se Vaškovi cestování zalíbilo. Zajel do Pardubic, kde okoštoval perník. V Praze
obdivoval Karlův most a samozřejmě byl v Národním divadle. Nikdo to neví, ale mravenci divadlo
zbožňují, především pohádky. Potom plánoval, že si zajede až do Anglie. Když krabičkovým
letadlem zvaným Sirkolet doletěl do Francie, měl zase potíž. Docházel mu letadlový benzín a nový
stál moc peněz. Vašek neměl ani korunu, natož aby měl euro! Navíc – poblíž nebylo ani papírové
letiště. Prohlídl si Eiffelovu věž a změnil krabičku na padák. Padák s ním doletěl neuvěřitelně
daleko. Přistál u kanálu La Manche. Změnil krabičku v loď a plulo se. Až uprostřed kanálu se sám
sebe zeptal: „Proč jsem nepoužil Eurotunel?“ Dopravil se do přístavu a prohlédl si památky. A měl
štěstí. Našel továrnu na cukr a v ní královnu (samozřejmě mravenčí). Mlsali cukr, který se někdy
asi vysypal. No, tak teda v té továrně na cukr žili a měli se dobře.
(oceněná práce Matěje Kropáčka z Babic)
zdroj Šternberské listy ZÁŘÍ 2018 | číslo 8 | ročník XXVII

Úspěch našich obcí
Velmi nás těší výsledek krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Olomouckém kraji. Naše
členské obce Babice, Hlásnice a Hlušovice získaly ceny se speciálním finančním oceněním
Olomouckého kraje. • Babice – ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky, s
Mikroregionem a MAS, • Hlásnice – ocenění za návrat k historickému rázu krajiny a otevřenosti
obce světu, • Hlušovice – ocenění za aktivní vytváření podmínek pro život a dynamický rozvoj
obce. Velice našim obcím gratulujeme!
zdroj Zpravodaj č.5 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko
Zpravodaj obce Babice/Podzim 2018 * strana č. 7

Zprávičky ze školy
Letošní školní rok byl zahájen 3. září v prostorách základní školy. Po úvodních
slovech paní ředitelky Mgr. M. S. a paní starostky D. H. zazněla státní
hymna, následovalo pásmo básní a přivítání prvňáčků.
Všem školákům přejeme úspěšné vzdělávání v naší škole a radost z dosažených
výsledků.
Ve školním roce 2018/2019 bude školu navštěvovat celkem 26 žáků.
Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku je paní Mgr. A.P., 4. a 5. ročníku Mgr. J. M., asistentkou
pedagoga je paní M. S., ve školní družině bude pracovat J.N., DiS. Školnicí nadále zůstává paní T.
V..
Plánované akce: Návštěva Moravského divadla, * Projektový den k výročí 100 let vzniku ČR, *
Drakiáda, * Šerpování žáků 1. ročníku, * Návštěva Městské knihovny ve Šternberku
Zapsala Mgr. A. P.
Zprávičky ze školičky
Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2018/2019 v pondělí 3. září za účasti ředitelky
mateřské a základní školy Mgr. M.S. a starostky obce D.H..
Mateřská škola má zapsáno celkem 22 dětí. V tomto školním roce bude místo vedoucí učitelky
zastávat Bc. B. B., učitelky L. Č., asistentky pedagoga Bc. J.H. a paní školnicí nadále zůstává M.
V.. Všem novým, ale i stávajícím dětem a především nové paní učitelce přejeme, aby se jim v naší
mateřské škole líbilo.
Během letních prázdnin byla třída mateřské školy vybavena novým nábytkem a na školní zahradě
byly umístěny nové herní prvky. V září navštívilo mateřskou školu Maňáskové divadlo Šternberk
s pásmem tradičních pohádek ,,Hrnečku vař“, ,,O zlaté rybce“, ,,O Smolíčkovi“.
Plánované akce na měsíc říjen: * Hudebně pohybový program pro děti v MŠ – Skotačení
s Verčou, * Drakiáda na fotbalovém hřišti, * Muzeum moderního umění – workshop Barevné
variace, * Strašidýlkový karneval ve školce
Zapsala Bc. B. B.
SENIOR KLUB Babice
PODĚKOVÁNÍ: Obecní veselice – Soutěž o nejlepší sladký nebo slaný závin
Hodnotící komise ještě nevyhlásila výsledky letošního pečení a už jsme začaly přemýšlet o dalším
ročníku.
Všem děkujeme za skvělé štrůdly, ať sladké, či slané. Letos se sešlo 18 druhů, vše bylo skvělé už
napohled a ještě navíc výborně chutnalo. Hodnotící komise to neměla lehké. Velice mile nás
překvapila nejmladší soutěžící s vlastnoručně vyrobeným štrůdlem J. M., 8 let, byl moc dobrý. Ještě
jednou, všem velký dík.
Účastníkům zájezdu dne 22. září 2018 do Lednicko – Valtického areálu připomínáme, že
odjezd autobusu je v 6.00 hod. od autobusové zastávky.
PŘIPRAVUJEME
Od září, každé úterý od 16.00 hod. dílna v kulturním domě. Vyrábíme panenky pro vánoční
výstavu v Litovelském muzeu, pleteme pedik atd.
18. září 2018 budeme vystavovat své výrobky v Olomouci při soutěži „Babička roku“.
22. září 2018 jedeme na zájezd do Lednice – Lanžhot, kde ochutnáme jejich vyhlášené řízky a
vystoupení manželů Osičkových. Navštívíme i zámek Valtice.
Listopad 2018 – podařilo se nám zorganizovat besedu s paní Mgr. V. H., která ponese název
„Šternbersko v zrcadle pověstí“. Bližší informace včas oznámíme.
Prosinec 2018 – rozloučení se starým rokem.
Zapsala: M. P.
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AED - DEFIBRILÁTOR
Od 31.8.2018 je naše jednotka vybavena AED (Automatizovaný externí defibrilátor).
Zařízení zakoupila obec Babice pro naše občany.
AED je v zásahovém vozidle a dostupný je i na zavolání veliteli jednotky, kdy je možné dálkově
otevřít vrata.

+420 777 082 303 – Bc. Miroslav Metlík

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou
součást základní neodkladné resuscitace.
AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní
zachránci.
Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu –
komorovou fibrilací.
Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který
může obnovit normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost
obnovení srdečního oběhu na 50-75%.
Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem
záchranné služby.
Oslavíme 100. výročí vzniku Československa
Letošní rok je rokem stého výročí vzniku Československa. I my
si toto výročí připomeneme, v úterý 25. září 2018 v 18.00 hod.
na sále KD v Babicích, přednáškou historika s promítáním
dokumentárního filmu 28. říjen 1918 na Moravě. Všichni jste
srdečně zváni.
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KNIHOVNA
Bude otevřena od září do prosince vždy v pondělí v lichý týden v době od
17.00 - 19.00 hod. v budově Základní školy Babice.
Termíny otevření: 10. září a 24. září, 8.října a 22. října, 5.listopadu a
19.listopadu, 3.prosince a 17. prosince 2018.
STAVEBNÍ DVŮR bude otevřen v měsíci září každý pátek v době od 17.00 - 18.00 hod.
V měsíci říjnu 2018 bude otevřen co 14 dní a to ve dnech 5. a 19.. V listopadu a prosinci
bude otevřen jen po telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU proběhne v září každý čtvrtek a to ve dnech 6.9., 13.9., 20.9.
a 27.9.. V říjnu a listopadu bude svážen každých 14 dní, a to ve dnech 4.10.,
18.10., 1.11., 15.11. a 29.11. V prosinci bude svážen 1x v měsíci a to dne
13.12.2018.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je prováděn každý sudý pátek a to: 7. září, 21. září, 5.října,
19. října, 2.listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince, 28. prosince 2018.
KOPANÁ:
Podzim 2018 „Muži“
So 15.9.
Sokol Babice FK – Sokol Příkazy
Ne 23.9.
SK Šumvald – Sokol Babice FK
So 29.9.
Sokol Babice FK – FK Přáslavice
So 6.10.
Sokol Babice FK – FC Sigma Hodolany
Ne 14.10. Sokol Drahanovice – Sokol Babice FK
So 20.10. Sokol Babice FK – Sokol Újezd
So 27.10. Sokol Dlouhá Loučka – Sokol Babice FK
So 3.11.
TJ Blatec – Sokol Babice FK

15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.

DO KONCE ROKU SE MŮŽETE TĚŠIT:
Září 2018
Promítání filmu 28. říjen 1918 na Moravě v úterý 25.9.2018
Václavský turnaj v ruských kuželkách
Říjen 2018
Společenský večer v sobotu 27. října 2018
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 6. října 2018
Listopad 2018
Rozsvícení vánočního stromečku v pátek 30.listopadu 2018
Prosinec 2018
Mikulášskou nadílku s diskotékou v sobotu 8. prosince 2018
Vánoční turnaj ve stolním tenise
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase nebo
na webových stránkách obce.
INZERCE
Daruji elektrický stolový šicí stroj LUCZNIK. Zájemci si ho mohou vyzvednout u paní Marie
Polívkové, Babice 38.
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FO T O G R A FIE Z d ĚN Í V O B C i
Oslava 790. výročí první písemné zmínky o obci Babice dne 9.6.2018

otevření FIT Stezky dne 2.9.2018
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