Čtvrtletník obce Babice

číslo 2/2019

17. červen 2019

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
tři měsíce uběhly jako voda a máme zde další číslo našeho Zpravodaje. Ráda
bych na úvod shrnula co se v těchto měsících v obci událo. V dubnu proběhlo
Jarní setkání s Vámi občany. Bohužel zájem o toto setkání nebyl nijak veliký.
Přišlo jen velmi málo občanů a zástupci naší školy a školky. Společně jsme
probrali co se za uplynulý rok událo, co je v obci nového, co plánujeme a
také co Vás zajímá a trápí. Dle mého názoru jsou setkání s občany důležitá a mrzí mě, že ze strany
Vás spoluobčanů jsou spíše opomíjena.
Na společenské a kulturní akce šlo o období pestré, veliké díky všem pořadatelům. V květnu jsme
oslavili společně Den osvobození od fašismu lampionovým průvodem, vystoupením dětí
a tradičním ohňostrojem. Děti z naší základní a mateřské školy připravily pro všechny maminky,
babičky i prababičky krásné vystoupení ke Dni matek. Také červnové odpoledne plné her pro
děti se dle mého názoru vydařilo a všichni společně si odpoledne užili.
Naši obec navštívila opět po roce komise soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Jak se nám
podařilo seznámit členy komise s
děním u nás, společenským a
kulturním životem, s činností místních
spolků, spoluprací nejen s místním
zemědělským družstvem, s rozvojem
Babic? Představili jsme naši obec a
nyní čekáme na výsledky, budou
vyhlášeny v pondělí 17.6..
Jistě jste zaznamenali vyhlášení
konkurzního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ
a MŠ Babice, p.o.. Do konkurzu se
přihlásili tři uchazeči. Konkurzní
komise doporučila všechny uchazeče
jako vhodné. Z těchto uchazečů byla
jmenována nová ředitelka ZŠ a MŠ
Babice, p.o..
Podepsali jsme Smlouvu o dílo na provedení stavby "Konstrukce přístřešku letní zahrádky" p.č.
127 - Babice". Do poloviny srpna by na zahradě KD mělo vyrůst nové zastřešení venkovního
posezení.
Zastupitelé a zaměstnanci obce se zúčastnili v termínu 15.6.-16.6.2019 setkání zástupců obcí
Babice, již XIX. ročník proběhl v Babicích u Prachatic v Jižních Čechách.
Ve spolupráci s místními spolky připravujeme pestrý program na Obecní veselici. V sobotu 31.8.
2019 se těším na setkání s Vámi.
Na závěr veliká prosba. Zaměstnanci obce při svozu biopopelnic mají veliký problém některé
popelnice zvednout a vysypat. Každý pátek od 17.00 do 18.00 hodiny je Vám k dispozici stavební
dvůr. Pokud je to jen trochu možné, využijte této možnosti a větší množství trávy, ořezané větve
a další těžké věci odvezte přímo na stavební dvůr.
Vše záleží hlavně na Vás. Děkuji Vám za pochopení a vstřícnost.
Mějte krásné, pohodové léto plné sluníčka a dobré nálady.
Dana Haasová
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Informace o dění v obci – březen, duben, květen, červen 2019:
→ V pondělí 18.3. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. odečty vodoměrů.
→ V úterý 19.3. proběhla na Výstavišti Flora Olomouc konference Den malých obcí. Šlo o
setkání zástupců obcí a měst s členy vlády, náměstky rezortních ministerstev a odborníky na
oblast rozvoje venkova, dotační politiku a financování či řešení řady aktuálních otázek v rozsáhlé
oblasti činnosti veřejné správy. Za naši obec se konference zúčastnila paní starostka.
Během dne byly zahájeny práce na přípojkách NN – stavební dvůr a Kynologický klub Babice.
→ V pondělí 25.3. byl vyhlášen konkurz na pracovní místo ředitel/lka ZŠ a MŠ Babice, p.o.
→ V úterý 26.3. uspořádal ve společenské místnosti KD Senior klub Babice besedu s názvem
„Jaro očima botanika“ s panem Bronislavem Hlůzou.
→ V pátek 29.3. se paní starostka zúčastnila neformálního setkání představitelů MAS
Šternbersko se zástupci obcí na „Starostovské snídani“ ve Šternberku.
→ Ve čtvrtek 4.4. byla paní starostka na semináři s exkurzí Cesta za Oranžovou stuhou v obcích
Dolní Újezd a Vrbátky.
→ V úterý 16.4. přijel na OÚ technik ze společnosti TRIADA, paní starostka a pracovnice OÚ
se dále seznamovaly se spisovou službou.
→ V úterý 30.4. se na místním hřišti konala tradiční akce s názvem „Babice čarodějnice 2019“.
→ Ve čtvrtek 2.5. uspořádal Senior klub Babice jednodenní zájezd do Kroměříže.
→ V sobotu 4.5. provedli hasiči sběr kovového odpadu.
→ V úterý 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 10.5. se paní Petra Schneiderová a paní Ladislava Zdražilová zúčastnily ve Šternberku
školení k volbám do Evropského parlamentu.
→ V sobotu 11.5. se děti z Mateřské školy Babice zúčastnily sportovního klání Gustavova Lužice
v obci Lužice, kde obsadily čtvrté místo.
→ V pondělí 13.5. skončila možnost přihlásit se do konkurzního řízení na funkci
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Babice, p.o.. Odpoledne se sešla konkurzní komise k otevírání obálek
a vyhodnocení podaných přihlášek.
→ Ve středu 15.5. proběhl v mateřské škole Babice zápis dětí do mateřské školy.
→ Ve dnech 16.-17.5. se paní starostka zúčastnila v Olomouci konference Ministerstva vnitra ČR
Moderní veřejná správa. Součástí programu byl Slavnostní večer v prostorách Arcibiskupského
paláce, kde byly předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018.
→ Ve dnech 24.5. a 25.5. se konaly volby do Evropského parlamentu.
→ V úterý 28.5. přijela paní Faltýnková z České spořitelny, a.s., která s paní starostkou řešila
úpravu poplatků na účtu obce u České spořitelny a.s..
→ Ve středu 29.5. se v KD Babice se konal diskuzní seminář věnovaný Komplexním
pozemkovým úpravám. Cílem semináře byla prezentace pozemkových úprav včetně ukázky
zrealizovaných prvků plánu společných zařízení v naší obci.
→ Ve čtvrtek 30.5. odpoledne proběhla na zahradě základní školy oslava ke Dni matek. Děti ze
ZŠ a MŠ Babice připravily pro všechny maminky krásné vystoupení.
→ V sobotu 1.6. jsme na hřišti společně s Modrou pětkou Šternberk připravili pro děti odpoledne
plné her a soutěží k oslavě Mezinárodního dne dětí.
→ V pondělí 3.6. přijela do naší obce hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku Olomouckého
kraje 2019.
→ Ve středu 5.6. provedl pracovník f. HASEO Bělotín kontrolu hasicích přístrojů v obecních
budovách.
→ Ve čtvrtek 6.6. proběhl v KD Babice konkurz na ředitele/lku ZŠ a MŠ Babice, p.o..
→ V úterý 11.6. se ve společenské místnosti KD konalo školení BOZP.
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Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 18.3., 15.4. a 20.5.2019
Zastupitelstvo schválilo:
→ podat přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2019“ a zaplatit registrační poplatek 2,-Kč na
obyvatele, tj. celkem 902,- Kč
→ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8016384/VB/001 Babice p.č.3952 – připojení KNN uzavřenou mezi obcí Babice a ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou firmou Emontas, s.r.o.
→ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8016385/VB/001 Babice p.č.1584 – připojení KNN uzavřenou mezi obcí Babice a ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou firmou Emontas, s.r.o.
→ přistoupení obcí Hnojice, Strukov a Štěpánov do Mikroregionu Šternbersko, Dodatek č.3
ke Smlouvě o zřízení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko a Dodatek č.3
k příloze č.1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č.IP-12-8021346/VB/001 Babice,
Maňásková, p.č.592, vNN, kNN uzavřenou mezi obcí Babice („Povinná“), zastoupená
Danou Haasovou (starostkou) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín („Oprávněná“), zastoupená
společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/a, Olomouc
→ Rozpočtové opatření č.3 na rok 2019
→ Odpisový plán na rok 2019 ZŠ a MŠ Babice, p.o. dle předloženého návrhu
→ účetní závěrku obce Babice za rok 2018
→ účetní závěrku ZŠ a MŠ Babice, příspěvkové organizace za rok 2018
→ rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Babice, p.o. za rok 2018 takto: do rezervního
fondu 3.908,38 Kč a do fondu odměn 0,00 Kč
→ Závěrečný účet obce Babice za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Babice za rok 2018
→ přijetí dotace s účelem použití, dle smlouvy čl. II odst. 1: pořízení 4 kusů zásahových přileb
včetně osobních svítilen a držáků, 4 kusů zásahových rukavic, 3 kusů zásahové obuvi,
4 kusů výstražných vest HASIČI, 2 kusů zásahových kukel a 2 kusů suchého obleku včetně
tašky a rukavic
→ spolufinancování obce dle smlouvy čl. II odst. 2: vynaložit z vlastních zdrojů částku
odpovídající výši poskytované dotace (minimálně 50 000,- Kč)
→ znění Smlouvy o poskytnutí dotace
→ záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/10 na pozemcích par.č. 1495 a par.č. 1681
v k. ú. Pavlovice u Kojetína a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 pozemku par.č.
2420 v k.ú. Mořice za cenu 30 Kč za m2
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ Informace starostky a místostarosty o dění v obci
→ Informaci o odvolání ředitelky a vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Babice,
p.o.
→ Informaci ohledně insolvence na byty společnosti SAN-JV, s.r.o., Šumperk v bytovém
domě Babice 146
více na www.obecbabice.cz

Zpravodaj obce Babice/Léto 2019 * strana č. 4

Zprávičky ze školy – březen, duben, květen 2019
Zprávičky ZŠ – březen
V měsíci březnu jsme se ve škole rozloučili se zimou, spálili Moranu a přinesli do
vsi Jaro.
Děti měly týden jarních prázdnin, ale přesto jsme stihli spoustu zajímavých akcí.
V MKZ Šternberk jsme si poslechli poutavé vyprávění o cestování po zajímavých koutech světa
doplněné krásnými fotkami a videem cestovatelů Motáňových, proběhly projekty „Kniha je můj
kamarád“ věnovaný měsíci knihy a „Etika“, kterým škola pokračovala v pořádání společných
akcí a spolupráci se ZŠ Žerotín.
Žáci naší školy byli také aktivní v různých soutěžích – Matematický klokan, Šternberský
slavíček, Dětská scéna Olomouc. Největšího úspěchu dosáhli M. Kropáček a Š. Venusová,
z okresního kola recitační soutěže v Olomouci se probojovali do kola krajského, které se
uskuteční v měsíci dubnu. Blahopřejeme a budeme držet palce!
Zprávičky ZŠ – duben
Duben je měsíc bezpečnosti. Také u nás ve škole jsme přistupovali k řešení této problematiky
zodpovědně, žáci naší školy se věnovali aktivně dopravní výchově a získali ve spolupráci s DDM
Šternberk po úspěšném zvládnutí všech teoretických i praktických úkolů průkazy cyklisty.
Velikonoční svátky letos připadly také na tento měsíc, proto jsme si připomněli velikonoční
zvyky a tradice, a společně se tak připravili na velikonoční prázdniny.
I další plánované akce proběhly podle plánu – navštívili jsme knihovnu ve Šternberku a zúčastnili
se besedy na téma přísloví, proběhly třídní schůzky, tradiční školní projekt Den Země, zaměřený
na ekologickou výchovu a také vlastivědná exkurze do Olomouce.
Žáci naší školy úspěšně reprezentovali školu v krajském kole recitační soutěže, kde jsme získali
zvláštní ocenění poroty, a v okresním kole matematické soutěže. V okresním kole přírodovědné
soutěže Zlatý list vyhrálo tříčlenné družstvo školy první místo a postupuje do krajského kola,
které proběhne v květnu. Blahopřejeme!
Zprávičky ZŠ – květen
Květen byl pro děti Základní školy Babice velice úspěšný. Čtyři žáci pátého ročníku z pěti, kteří
se hlásili na gymnázium ve Šternberku, zvládli přijímací zkoušky s výbornými výsledky
a obdrželi rozhodnutí o přijetí, přestože již tradičně je o studium na gymnáziích velký zájem
a není jednoduché dostat se do úzkého kruhu „vyvolených“. Vnímáme tuto skutečnost jako
ocenění dobré práce školy a potvrzení toho, že malotřídní školy navzdory některým tvrzením
a předsudkům poskytují velice kvalitní vzdělání. Jediná žákyně, která nebyla přijata na
gymnázium, následně obsadila první místo při přijímacím řízení na výběrovou základní školu
s matematickým zaměřením, takže v závěru se všem pěti žákům školy splnilo jejich očekávání
a prokázali skvělou připravenost obstát v konkurenci ostatních dětí. Gratulujeme!!!
Také v měsíci květnu se žáci zúčastnili několika soutěží, v nichž reprezentovali naši školu a obec.
Po výhře v okresním kole soutěže Zlatý list pokračovali úspěšně i v kole krajském, v okresním
kole dopravní soutěže pak vybojovali krásné 3. místo a obdrželi věcné ceny. Žákyně 4. ročníku
získala také ocenění v městském kole matematické soutěže.
Připravili jsme tradiční vystoupení na oslavy vítězství v obci a vystoupení pro maminky k jejich
svátku, který v měsíci květnu mají. Bohužel počasí nám v tomto ohledu moc nepřálo a bylo nutno
termín představení posunout až na konec května, kdy konečně přišly relativně pěkné dny, takže
si maminky musely na jeden svůj dárek chvíli počkat a děti prokázat značnou míru trpělivosti
při nácviku. Konec dobrý – všechno dobré, přejeme všem maminkám spolu s jejich dětmi!
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Zprávičky ze školičky – březen, duben, květen 2019
Zprávičky MŠ – březen
Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení vítání jara a blížícího se zápisu do školy
našich předškoláků. Pracovali jsme dle témat ,,Kniha a já“. Děti navštívily knihovnu v ZŠ
Babice. Dalším tématem bylo “Jaro budí kytičky“ a ,,Jdeme k zápisu“.
Děti pozorovaly měnící se okolní přírodu, kvetoucí jarní květiny, ptáky přilétající z teplých
krajin. Ve školce jsme prováděli pokusy s nakličováním semínek, mungo fazolí, řeřichy nebo také
s obilím. Děti se učily poznávat první jarní kytičky.
V mateřské škole jsme s dětmi vyrobili Moranu, kterou jsme společně s dětmi ze základní školy
za doprovodu jarních básniček a písniček upálili v poli na Egrově. Vyhnali jsme zimu a přivolali
jaro!
Dále jsme navštívili MKZ Šternberk, kde děti shlédly krásný cestopisný film manželů Motani.
Plánované akce na měsíc duben: *fotografování dětí ke dni matek dne 4. 4. 2019, *hudební
výchova pro předškoláky „Když zahraje harfa, pila i vozembouch dne 5. 4. 2019, *výlet do
Domašova u Šternberka do zemědělského družstva ZEVYR – prohlídka zemědělských strojů,
zvířat a přednáška o mléčných produktech, *divadlo Šantovka v Olomouci – Pohádka z pařezové
chaloupky dne 29. 4. 2019
Zprávičky MŠ – duben
Měsíc duben nadále probíhal ve znamení jara, pracovali jsme dle témat: ,,U babičky na dvoře“,
,,Zvířátka a jejich mláďátka“, ,,Hody, hody, doprovody“, ,,Den země“. Děti si hrály na
zahradníky a sázely cibulky květin, semena řeřichy, hrášku, fazole a pozorovaly jejich růst.
Společně jsme pozorovali přípravy probíhající na místních polích. Dále jsme navštívili dvoreček
se zvířátky a jejich mláďátky. Děti velice bavila příprava na velikonoční pondělí. Barvily
a zdobily vajíčka, pekly velikonoční ozdůbky a sely obilí. Malovaly kuřátka a zajíčky a lepily
beránka. V následujícím týdnu jsme si povídali o naší krásné planetě Zemi. Děti třídily odpad
a uklízely školní zahrádku.
V tomto měsíci se děti zúčastnily krásného vystoupení v rámci výuky hudební výchovy „Když
zahraje harfa, pila a vozembouch“. Vystoupení mělo u dětí obrovský úspěch. Děti se s chutí
zapojily. Zpívaly, tančily a vyzkoušely si různé hudební nástroje.
Dále ve školce proběhlo focení dětí. Na konci měsíce jsme navštívili divadlo Šantovka
v Olomouci. Kdy jsme shlédli představení „Pohádka z pařezové chaloupky“.
Plánované akce na měsíc květen: * 10. 5. – Vystoupení dětí ke Dni matek, *11. 5. – Gustavova
Lužice – sportovní klání mateřských škol, *15. 5. – Zápis dětí do MŠ, *20. 5. – Dan Taraba
„Balónkový klaun“
Zprávičky MŠ – květen
Měsíc květen probíhal v mateřské škole ve znamení nadcházejícího svátku maminek – Dne
matek. Děti pilně nacvičovaly lidové tanečky, básničky a písničky, vyráběly dárečky a přáníčka
pro maminky. I když bylo nacvičování pro děti náročné, vše zvládly a předvedly maminkám, jak
jsou velmi šikovné. Děti se také zúčastnily víkendového klání mateřských škol ,,Gustavova
Lužice“, kde se umístily na čtvrtém místě a obdržely nádherné a výborné perníkové medaile.
Karnevalový den proběhl za účasti balónkového klauna, který měl pro děti nachystaný úžasný
program. Děti v krásných maskách zpívaly, tančily, hrály hry, měly i módní přehlídku a domů si
odnesly balónková zvířátka. K oslavám dětského dne byla pro děti nachystána „Cesta za
pokladem“. Děti plnily úkoly a podnikly dobrodružnou výpravu na jejímž konci na ně čekala
sladká odměna. Plánované akce na měsíc červen: *7. 6. – Veletrh vědy – Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, *12. 6. – Sluňákov – Dobrodružství užovky Žofky, *18. 6.
– Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky, *20. 6. – výlet na Macochu – pojedou
předškoláci, *21. 6. – výlet na Sv. Kopeček
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Senior klub Babice – Seniorská obálka může zachránit život. Nově také v Olomouckém kraji.
Seniorská obálka je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Seniorské obálky
spustil i Olomoucký kraj.
„Seniorská obálka je finančně nenáročný projekt, který zajistí pomoc hlavně seniorům v případě
jejich tísně a ohrožení života. A to převážně těm, kteří žijí osamoceně“. Senior v bezvědomí –
kolem zdravotničtí záchranáři, kteří mu chtějí pomoci. Cenné okamžiky v boji o život jim teď
může ušetřit například obyčejná obálka přichycená magnetem na ledničce. Uvnitř totiž naleznou
důležité informace o zdravotním stavu člověka, který jejich pomoc neodkladně potřebuje.
Formuláře, v nichž senioři, nejlépe ve spolupráci s praktickým lékařem, vyplní podstatné
informace, zveřejnil Olomoucký kraj na webových stránkách www.olkraj.cz/seniorskaobalka-cl-4555.html.
Mažoretky Violky DDM Šternberk a jejich rok plný úspěchů
Soubor mažoretek při DDM ve Šternberku vznikl v roce 2017. V letošním
školním roce se rozrostl o přípravku. Děvčata soutěží v kategorii Baton
velká formace a v kategorii Duo. Z naší obce navštěvují kroužek čtyři
slečny – Barunka Žižková, Simonka Motáňová, Sabča a Denča
Čiklovy. Poslední jmenovaná je zároveň pomocnou trenérkou přípravky.
Snaha a zápal našich mažoretek se v každé soutěži proměnil v úspěch.
Leonka Drietonská a Sabinka Čiklová si přivezly v kategorii Duo děti 1x
stříbrnou a 3x zlatou medaili. Duo juniorek zastoupila Julie Velšová a
Valerie Heidenreichová, které získaly ocenění za 4., 2. a 1. místo. Velká
formace baton juniorky a přípravka se společně radují z bronzové, 3x
stříbrné a 3x zlaté medaile.
Největší úspěch Violek v letošní sezoně se dostavil 1. 6. 2019. Holky se
v březnu kvalifikovaly na Mistrovství ČR do Čáslavi, kam se probojují jen
ti nejlepší. V opravdu velké konkurenci ostatních družstev si naše skupina juniorek vybojovala
stříbrnou medaili a Duo děti medaili zlatou.
Za zmínku stojí určitě i to, že Violky nejenže
soutěží, ale vystupují i v okolí Šternberka při
příležitosti MDŽ, maškarních karnevalech, na
plese, hodech, v klášteře, ale i pro babičky a
dědečky z Domova pro seniory v Komárově.
Rády bychom do dalšího školního roku všem
Violkám, i těm budoucím, na které se moc
těšíme, popřály hodně úspěchů a radosti
z jejich výborně odvedené práce. Poděkování
patří i rodičům za podporu a vytvoření vždy
skvělé atmosféry na soutěžích. Velký dík patří našim sponzorům, bez kterých by to určitě nešlo.
Za Violky DDM Šternberk trenérky Andrea a Lenka
PRO PŘIPOMENUTÍ: JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT JEDLÉ OLEJE
Recyklace použitého oleje:
Popelnice je opatřena otvorem, do kterého se vhazují uzavřené plastové nádoby
v maximálním objemu 1,5 litrů. Nádoby slouží k odkládání použitých jedlých
olejů a tuků z domácností (př. fritovací oleje) a ztužených jedlých tuků.
Naopak nádoby nejsou určeny pro technické oleje, maziva a kapaliny. Oleje
se do sběrných odpadních nádob nevylévají.
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Potřebujete poradit v oblasti ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB, pomůcek či prostředků?
Potom jsme tu právě pro Vás.
NAVŠTIVTE NAŠI ZBRUSU NOVOU PRODEJNU S ROZŠÍŘENÝM SORTIMENTEM.
Nabízíme: INKONTINENČNÍ POMŮCKY (při úniku moči), KOMPENZAČNÍ,
ORTOPEDICKÉ i REHABILITAČNÍ. Dále pomůcky pro DIABETIKY, TLAKOMĚRY,
GLUKOMETRY, SEDAČKY NA VANU, NÁSTAVCE na WC a mnoho dalšího.
Převážná část pomůcek je hrazena ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNOU v plné či částečné výši.
Lékařem předepsané POMŮCKY je možné vyzvednout v naší prodejně.
NOVĚ jsme rozšířili prodejnu o ZDRAVOTNÍ OBUV, která Vás zbaví bolestí a zároveň zajistí
pohodlnou chůzi nejen doma, ale i v práci.
Přicházíme s nabídkou JARNÍ A LETNÍ KOLEKCE OBUVI.
NABÍZÍME MOŽNOST PLATBY PLATEBNÍMI KARTAMI A POUKÁZKAMI.

Na Vaši návštěvu se budeme těšit na ulici OLOMOUCKÁ 54 ve ŠTERNBERKU.
Pondělí – Pátek

8.00 – 12.00 hod. a

12.30 – 16.30 hod.

Pro více informací nás kontaktujte na TEL. +420 607 023 773.
Petra Žváčková, DiS.
Zdravotnické potřeby Šternberk
Tel. 607 023 773
www.eZdravotnicke-potreby.cz

SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO hřiště
Obec Babice hledá nového správce víceúčelového hřiště. V případě zájmu se dostavte na
obecní úřad, kde vám budou podány bližší informace.
KNIHOVNA – Knihovna je otevřena vždy ve středu v lichý týden v době
od 16.30 - 17.30 hod. v budově Základní školy Babice. V době letních prázdnin
bude uzavřena. Po prázdninách bude otevřena opět ve středu 11. září 2019.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci červen, červenec a srpen 2019 otevřen každý
pátek v době od 17.00-18.00 hod..
SVOZ BIOODPADU - V červnu, červenci a srpnu 2019 bude svážen každý týden a to ve
dnech: 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9., 12.9.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen v sudý týden v pátek a to: v červnu 2019 – 14.6. a
28.6., v červenci 2019 – 12.7. a 26.7., v srpnu 2019 – 9.8. a 23.8. a v září 2019 – 6.9. a 20.9.
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PLÁNOVANÉ AKCE:
Červen 2019
→ TJ Sokol Babice pořádá v sobotu 22. června 2019 „Taneční zábavu“ se skupinou
Arconat. Začátek ve 20.00 hod.
Červenec 2019
→ TJ Sokol Babice pořádá v pátek 5. července 2019 již 7. ročník fotbalového
turnaje v malé kopané „Babice CUP 2019“ na hřišti v Babicích. Začátek v 8.30
hod. Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu. Občerstvení zajištěno. Více na
stránkách www.tjsokolbabice.cz.
→
TJ Sokol Babice pořádá v sobotu 13. července 2019 „Turnaj v ruských
kuželkách“. Začátek ve 13.00 hod. na hřišti v Babicích. Srdečně zveme hráče i diváky !!!
→ SK Vyhlídka TRI klub Šternberk pořádá v sobotu 20. července 2019 „Šternberský
triatlon Babice“ u vodní nádrže v Babicích. Start dětských kategorií
v 10.00 hod., start mužů, žen a štafet ve 14.00 hod.. Více informací
najdete na www.skvyhlidka.cz.
Srpen 2019
→ Obec Babice společně se spolky v obci pro vás připravuje již tradiční „Obecní veselici“,
která se bude konat v sobotu 31.8.2019 na místním hřišti. Připravujeme bohatý program
a občerstvení. Senior klub Babice v rámci této veselice vyhlásí soutěž o „Nejlepší kynutou
buchtu“. Rezervujte si proto tento termín. Těšíme se na setkání s Vámi.
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH VRAT v Paseka, zemědělská a.s. dne 10.8.2019
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L E T N Í K I N O

B a b i c e

Areál hřiště TJ Sokol Babice
promítat se bude po setmění

Pátek 12. července 2019
ŽENY V BĚHU
Komedie/ Česko/ 2019/ 93 min
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42
kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani
metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír
Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se
ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) čelí
dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí,
nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže
pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší
Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku.

Sobota 3. srpna 2019
ZRODILA SE HVĚZDA
Drama/ Romantický/ Hudební/ USA/ 2018/ 136 min
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.
Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradleyho Coopera je tento film jeho režijním debutem.

Sobota 24. srpna 2019
ČERTÍ BRKO
Pohádka/ Česko/ Slovensko/ 2018/ 99 min
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce
Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků
nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a
neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane
fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu
zmateného čerta Bonifáce.

Za špatného počasí se promítání přesouvá na sál KD Babice.

FO T O G R A FIE Z d ĚN Í V O B C i
Babice Čarodějnice 2019 dne 30.4.2019

Den osvobození dne 7.5.2019

Den dětí dne 1.6.2019
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