Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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18. září 2019

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
prázdniny uběhly jako voda, dětem i pedagogům začal nový školní rok a já
jsem moc ráda, že i v naší Základní a Mateřské škole. Máme novou paní
ředitelku paní Mgr. Petru Váňovou a já věřím, že změna ve vedení školy a
školky bude ku prospěchu hlavně dětí, ke spokojenosti rodičů, zaměstnanců
a v neposlední řadě naší obci.
Ráda bych nyní připomněla, co se u nás v obci během léta událo. Ve spolupráci s obcí Štěpánov
jsme pro Vás připravili „Letní kino v Babicích“, promítaly se dva úspěšné filmy a jedna pohádka. Tradiční Obecní veselice, kterou pro Vás připravila obec ve spolupráci s místními spolky
zakončila prázdniny. Snad se Vám
program líbil. Počasí nám přálo, dechová hudba Hněvanka hrála k tanci
i poslechu a zpříjemnila tak nejen
hodnocení komise o "Nejlepší kynutou buchtu" ale i vytáčení kola štěstí.
Jsem velmi ráda za vystoupení dětí
ze Základní školy Babice, malých
mažoretek i ukázku výcviku psů a za
vystoupení skupiny KYKLOPband,
kde nám hrály a zpívaly i rodačky z naší obce sestry Illekovy. Večerní Ohňová show sklidila
veliký aplaus. Celé odpoledne i večer hrál a moderoval DJ Gajdy. Ráda bych tímto poděkovala
všem pořadatelům, z řad místních spolků, obecním zaměstnancům za jejich práci a také Vám
občanům za účast.
Během léta jsme na stavební i dopravní odbor MěÚ ve Šternberku podali žádost o stavební
povolení na cyklostezku Šternberk – Uničov, část Babice - Mladějovice. Pokud se podaří vyřídit
vše potřebné i obci Mladějovice, podáme společnou žádost o dotaci a budeme-li úspěšní, v příštím roce bychom zmíněný úsek cyklostezky mohli začít stavět. Neustále také pracujeme na projektu nové mateřské školy Sluníčko, s tímto je spojena spousta komplikací, nic však nevzdáváme a věříme v úspěch. Držme si palce.
Mikroregion Šternbersko nabízí v rámci svých aktivit vyřízení dotace na pořízení nádob na
separovaný odpad tzv. „na klíč“, tj. včetně kompletní administrace i vyřízení výběrového řízení. Připravovaný projekt bude mít název „Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích
Mikroregionu Šternbersko“. Ve Zpravodaji najdete krátkou anketu, tímto Vás žádám o vyplnění a vrácení zpět na obecní úřad nejpozději do 30. září 2019. Moc děkuji.
K méně příjemným záležitostem, jistě jste zaznamenali, že se řeší prodej bytů v bytovém domě
Babice č.p. 146, které jsou ve vlastnictví firmy SAN-JV, s.r.o. Šumperk. Firma je v insolvenčním
řízení, insolvenční správce rozhodl byty prodat jako celek, již byl určen i datum dražby. Stávající nájemníci bytů se ve spolupráci s Advokátní kanceláří odvolali, dražba byla zrušena a nyní
čekáme, jak vše dopadne. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se pokusí byty získat do svého vlastnictví a pronajímat dle svého uvážení. Tím bychom si snad do budoucna zajistili, že v bytech
nebudou bydlet nepřizpůsobiví a problematičtí lidé.
Na závěr, z čeho mám velikou radost je narození našich nových občánků. V letošním roce
jich přivítáme celkem osm, což je naprosto úžasné. Kéž by nám to vydrželo i do dalších let.
Přeji Vám všem hodně sluníčkových dnů a nádherný barevný podzim.
Dana Haasová
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Informace o dění v obci – červen, červenec, srpen a září 2019:
→ V úterý 11.6. se ve společenské místnosti KD konalo školení BOZP.
→ Ve čtvrtek 13.6. se paní starostka zúčastnila Rady Mikroregionu Šternbersko ve Šternberku.
→ Ve dnech 15.-16.6. proběhlo XIX. setkání obcí Babice v Babicích u Prachatic v Jižních
Čechách.
→ V pondělí 17.6. proběhlo v Olomouci slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku
Olomouckého kraje, kterého se zúčastnila paní starostka. Naše obec získala ocenění komise za
dynamický rozvoj provázanosti obce s krajinou.
→ V úterý 18.6. se konala Valná hromada Mikroregionu Šternbersko v Moravském Berouně a
odpoledne se na zahrádce MŠ konalo pasování a rozloučení s předškoláky.
→ Ve středu 19.6. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. v obci odečty vodoměrů.
→ V sobotu 22.6. uspořádal TJ Sokol Babice taneční zábavu se skupinou Arconat.
→ V pátek 5.7. proběhl na hřišti TJ Sokol Babice 7. ročník turnaje v malé kopané s názvem
BABICE CUP 2019.
→ V pátek 12.7. jste mohli díky nepříznivému počasí na sále KD shlédnout českou komedii
Ženy v běhu v rámci letního promítání v obci.
→ V sobotu 13.7. se na hřišti uskutečnil Prázdninový turnaj v ruských kuželkách.
→ V úterý 16.7. proběhlo setkání členů výběrové komise MAS Šternbersko, za naši obec se
zúčastnila paní starostka.
→ Ve dnech 18.-19.7. se paní starostka zúčastnila výjezdního zasedání rady Mikroregionu
Šternbersko ve Zlatých horách.
→ V sobotu 20.7. se na místním babickém rybníku konal tradiční Babický triatlon, součástí byl
i dětský triatlon. V tento den i Kynologický klub Babice uspořádal pro své členy i nečleny
intenzivní trénink v obedienc a dogdancingu.
→ V úterý 30.7. přijel do naší obce Český rozhlas Olomouc se soutěží Křížem krajem.
→ Od 1.8.2019 nastoupila jako nová ředitelka ZŠ a MŠ Babice, p.o. paní Mgr. Petra Váňová.
→ V sobotu 3.8. proběhlo na hřišti druhé letní promítání pod širým nebem, kde jste mohli
shlédnout americký film Zrodila se hvězda.
→ V sobotu 10.8. uspořádala Paseka, zemědělské a.s. na středisku v Babicích Den otevřených
vrat II. Byla vidět zemědělská technika, pro děti byl připraven skákací hrad, soutěže a bohaté
občerstvení.
→ Na pondělí 12.8. byla vyhlášena Dražba bytů, bytového domu, Babice č.p.146 ve vlastnictví
SAN-JV, s.r.o. Šumperk. Za obec Babice se měli zúčastnit paní starostka a pan místostarosta.
Na základě odvolání nájemníků, byla dražba zrušena.
→ V sobotu 24.8. proběhlo třetí letní promítání na hřišti, kde byla k vidění česká rodinná
pohádka s názvem Čertí brko.
→ V úterý 27.8. se paní starostka zúčastnila rady Mikroregionu Šternbersko.
→ V pátek 30.8. uspořádal TJ Sokol Babice taneční zábavu se skupinou Arconat.
→ V sobotu 31.8. se konal na hřišti již 5. ročník Obecní veselice, v rámci této akce uspořádal
Senior klub soutěž o nejlepší kynutou buchtu.
→ V pondělí 2.9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 v ZŠ a MŠ Babice.
→ V pátek 6.9. se paní starostka zúčastnila slavnostního zahájení stavby Elektrizace a
zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc.
→ Ve dnech 11.9.-13.9. se paní starostka a pan místostarosta zúčastnili vzdělávacího semináře
Mikroregionu Šternbersko na území Mikroregionu Ždánický les a Politaví.
→ V neděli 15.9. uspořádaly mažoretky Violky DDM Šternberk za podpory obce Babice a TJ
Sokol Babice Pohádkovou cestu.
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Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 10.6., 8.7., 5.8.2019
Zastupitelstvo schválilo:
→ uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.07/2015 o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 9
→ smlouvu o dílo „Konstrukce přístřešku letní zahrádky p.č. 127 - Babice“
→ instalaci a umístění klimatizace v KD Babice
→ zahájit jednání o nesouladu hranic pozemků par.č. 1260/16, 47/3, 47/2, 47/1 a 67
v katastrálním území Babice u Šternberka
→ rozpočtové opatření č.5 na rok 2019
→ Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Olomouckým krajem zastoupený
Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. se sídlem Lipenská 120, 779 00 Olomouc, zastoupena
panem Jaroslavem Kremplem („vlastník“) a obcí Babice, Babice 65, 78501 Šternberk
zastoupena paní Danou Haasovou, starostkou obce („stavebník“)
→ Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi
Olomouckým krajem (jako vlastník nemovitosti či budoucí povinný), zastoupený Správou
silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 779 00 Olomouc, zastoupena panem Jaroslavem
Kremplem, vedoucím Střediska údržby Olomouc a obcí Babice, Babice 65, 78501 Šternberk,
zastoupenou paní Danou Haasovou, starostkou obce (nájemce či budoucí oprávněný)
→ poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Střední školu a Základní školu DC90,
s.r.o. Olomouc – Topolany
→ Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČ:70994234
zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc („stavebník“) a Obcí Babice, Babice 65, 78501 Šternberk,
IČ:00635260, zastoupena paní Danou Haasovou, starostkou obce („vlastník pozemku“)
→ Smlouvu č.6/2019 o využití odpadů v kompostárně Bohuslav Pecina mezi obcí Babice a
Bohuslavem Pecinou, Paseka 241 s účinností od 10.7.2019 včetně přílohy č.1/2019 ke smlouvě
→ Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00155
uzavřenou mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupená na základě pověření panem Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA,
manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě (dále jen „CETIN“) a obcí Babice, Babice 65,
78501 Šternberk, zastoupena paní Danou Haasovou, starostkou obce („stavebník“)
→ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8016950/VB/001, Babice,p.č.1254/3-připojenní kNN uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Teplická 874/8 PSČ 40502 zastoupena ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., se
sídlem Ostrava – Vítkovice, 1.máje 670/128, PSČ 703 00 zastoupena na základě pověření
Radimem Tomáškem, (dále jen „Budoucí oprávněná“) a obcí Babice, Babice 65, 78501
Šternberk, zastoupena starostkou obce paní Danou Haasovou (dále jen „Budoucí povinná“)
→ záměr prodeje jednotlivých částí pozemku par.č. 966/2 - 966/43, 966/44, 966/45, 966/46,
966/48 a 966/49 a st. pozemku p.č. 214 v k.ú. Babice u Šternberka
→ odprodejem části pozemku par.č.842/3 ostatní plocha v k.ú. Babice u Šternberka
→ zápis do kroniky za r.2018 dle předloženého návrhu
→ účast obce Babice na dražbě bytů Bytového domu č.p. 146 v Babicích
→ rozpočtové opatření č.8 na rok 2019
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ Informace starostky a místostarosty
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Zprávičky ze školy
Do nového školního roku s novou paní ředitelkou
Školní rok na Základní škole v Babicích byl letos zahájen v pondělí 2. září.
Nejprve školu po prázdninách „odemkly“ svým pásmem básniček žákyně 2.,
3. a 4. třídy, poté následovalo vítání našich dvou nových prvňáčků a také
několik úvodních slov paní starostky Dany Haasové i (staro)nové paní
ředitelky Mgr. Petry Váňové.
Letošní školní rok je také prvním rokem na naší ZŠ pro nové členy pedagogického sboru,
kterými jsou Mgr. Klaudie Urbanová, Mgr. Denisa Pertlíková a Jiří Zakopal.
Celkem bude naši školu navštěvovat
v tomto roce 14 žáků, pro které je kromě
povinné školní výuky připravena spousta
zajímavých akcí včetně připravované
školy v přírodě v Mladoňově u
Šumperka.
Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku
zůstává stejně jako v minulém školním
roce Mgr. Alena Pitnerová, učitelkou 4. a
5. ročníku bude pro tento školní rok Mgr.
Klaudie Urbanová, ve školní družině se
bude o děti starat Mgr. Denisa Pertlíková
a pan Jiří Zakopal je našim novým
asistentem pedagoga. Školnicí nadále
zůstává paní Taťjána Vaňáková.
Mateřskou školu bude tento školní rok navštěvovat 19 dětí. Starat se o ně budou paní učitelky
Lenka Čtvrtlíková a Zuzana Neoralová. Pomáhat jim bude paní školnice Milada Valůšková.
Také pro naše nejmenší máme připraveny zajímavé zážitky (návštěva loutkového divadla,
plavání na bazéně v Uničově, sportovní akce, …).
Spolupracovat budeme nejen se šternberskými základními a mateřskými školami, ale také se ZŠ
a MŠ Jívová, ZŠ Paseka, ZŠ a MŠ Štarnov.
Všem školákům i dětem přejeme mnoho školních úspěchů i hezkých zážitků s novými
kamarády.
Zapsala: Mgr. Petra Váňová
Zprávičky ze školičky – červen 2019
Měsíc červen probíhal v mateřské škole ve znamení blížících se letních
prázdnin. Pracovali jsme dle témat ,,Doprava“, ,,Řeky a moře“, ,,Ahoj
léto“, ,,Hurá na prázdniny“. Děti se zúčastnily Veletrhu vědy na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, výletu do
ekologického centra ve Sluňákově, výletu do ZOO sv. Kopeček u Olomouce
a výletu na Macochu. Proběhla Zahradní slavnost – pasování předškoláků,
dětem přejeme mnoho úspěchů v základní škole.
V období letních prázdnin byla od 8. 7. do 23. 8. 2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.
Provoz v MŠ byl zahájen v pondělí 26. srpna 2019.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŠTERNBERSKO POMÁHÁ V ROZVOJI REGIONU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Šternbersko v posledních několika měsících a letech prožívá
poměrně dynamický rozvoj a je proto na místě informovat občany, obce, firmy a neziskové
organizace z našeho území o aktuálních činnostech naší MASky.
MAS Šternbersko o.p.s. vznikla na začátku roku 2006, tehdy ještě jako Haná pod Jedovou, o.p.s.
S tímto názvem poměrně nenápadně působila do roku 2013, kdy došlo k jejímu přejmenování.
Od tohoto roku se také začíná dynamicky rozvíjet. V roce 2015 přebírá od města Šternberka
provozování Informačního centra Šternberk a vydávání měsíčníku Šternberské listy. V roce
2015 MAS úspěšně prochází procesem takzvané
standardizace (prováděna ze strany Ministerstva
zemědělství ČR).
80 milionů do rozvoje našeho regionu
Od roku 2017 začíná proces rozdělování finančních
prostředků ve výši 80 mil. Kč, které jsou mezi obce,
podnikatele a neziskové organizace distribuovány
prostřednictvím čtyř operačních programů:
•
•
•
•

Integrovaný regionální operační program
Operační program Zaměstnanost
Program rozvoje venkova
Operační program Životní prostředí

V závěru roku 2019 bude cca 90 % těchto financí
vyčerpáno, takže již nyní můžeme začít představovat
projekty schválené k realizaci. Tyto projekty
naleznete v přiložené mapě. Více podrobností i
seznam projektů se pak brzy objeví také na
internetových stránkách místní akční skupiny.
POPISEK: Mapa podpořených projektů prostřednictvím SCLLD MAS Šternbersko
v současném programovém období EU
Stejně tak již probíhá příprava budoucího programového období EU, ve kterém můžeme
očekávat ještě o něco větší objem dotačních finančních prostředků do našeho území, který bude
atakovat hranici 100 mil. Kč.
Podpora regionálního školství
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II, zkráceně MAP II,
podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území. Realizuje naplánované aktivity z
místního akčního plánu, jež vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Je tak
podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Důraz je kladen na
podporu pedagog. pracovníků včetně vedoucích pedagog. pracovníků v rozvoji gramotností a
klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí projektu je podpora aktivit vedoucích k podpoře
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu je realizována celá řada akcí pro
školská zařízení. V poslední době jsou v rámci projektu například plánovány exkurze za
zaměstnavateli či celá řada akcí pro pedagogy i žáky. V rámci tohoto projektu mají školy
možnost zrealizovat také celou řadu vlastních vzdělávacích akcí.
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Kromě výše uvedeného projektu je školám na našem území
průběžně poskytováno poradenství a metodická podpora v
procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon.
Přehled škol, kterým MAS Šternbersko tento poradenský
dotační servis poskytuje, naleznete rovněž na webu
http://www.mas-sternbersko.cz/.
Dotační poradenství obcím,
neziskovým organizacím

podnikatelům

a

Kromě výše uvedených činností poskytuje MAS
Šternbersko dotační poradenství. V některých případech
jsme zpracovatelem kompletních projektových žádostí,
často však také provádíme bezplatné poradenství a
metodické vedení, a to zejména ve vztahu ke krajským a
národním dotačním prostředkům.
POPISEK: Dny evropského dědictví pro školy 2019
Aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury ve Šternberku i okolí
MAS Šternbersko se jako provozovatel Informačního centra Šternberk snaží o realizaci velkého
počtu kvalitních kulturních a společenských akcí, ať už v samotném infocentru, nebo i mimo
něj. Aktuálně bychom rádi
všechny pozvali k účasti na
besedě k výročí 30 let od
sametové revoluce, která se
uskuteční dne 12. 11. 2019
v našem informačním centru. Již
teď můžeme slíbit zajímavé hosty
a zajímavou diskusi. Informační
centrum dále nabízí úschovu kol,
veřejný internet, kopírování a
laminování,předprodej vstupenek,
prodej suvenýrů či nejrůznějších
regionálních produktů.
POPISEK: Informační centrum Šternberk
Mezinárodní spolupráce
Od 1. 1. 2019 také realizujeme dvouletý projekt s názvem Spolky a obce bez hranic,
prostřednictvím kterého se spolky z našeho regionu, stejně tak jako jednotlivci, mohou účastnit
tematických setkávacích akcí s naším polským partnerem – Powiatem Prudnickim. Přehled
realizovaných i plánovaných akcí opět naleznete na našem webu, v sekci ČR-PL.
Závěrem
Věříme, že se nám na výše uvedených řádcích podařil alespoň stručný přehled našich činností.
Tyto činnosti by měly přispívat k naplnění našeho hlavního cíle, kterým je postupný a kvalitní
rozvoj regionu Šternberska.
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SENIOR KLUB Babice
V rámci Obecní veselice jsme
uspořádali soutěž „O nejlepší kynutou buchtu“.
Hodnotící komise to neměla vůbec lehké, soutěžící
nám přinesly spoustu skvělých buchet. Na prvním
místě se umístila paní Marie Hračová, druhé místo
obsadila paní Dana Haasová a třetí místo získala
paní Ludmila Kleinerová. Všem zúčastněným patří
velký dík. V příštím roce se opět budeme těšit na další
ročník soutěže.
PŘIPRAVUJEME: Na podzim letošního roku opět
připravujeme podzimní zájezd. Bližší informace
budou včas vyvěšeny a vyhlášeny.
Zapsala: Marie Polívková
PODĚKOVÁNÍ:

KNIHA - Z minulosti obce Babice u Šternberka
Letos na jaře byla vydána kniha s názvem „Z minulosti obce Babice u
Šternberka“. Autorkou knihy je paní Vlasta Hlůzová, která knihu na vlastní
náklady vydala u příležitosti první doložené písemné zmínky o Babicích
jako součástí šternberského panství (1339) a 90. výročí stavby české
menšinové školy (1929).
Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě Babice za 90,-Kč.
UPOZORNĚNÍ - Páníčkové všech pejsků by měli zbystřit od 1.ledna
2020 je povinné čipování psů, jinak jim budou hrozit vysoké pokuty
Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 302/2017 Sb. zákon,
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety
povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Majitelé psů v Česku tak mají ještě zhruba čtyři měsíce na to, aby nechali svá zvířata
u veterinárního lékaře označit mikročipem.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR.
Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce
věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním
majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni, již roky ukládají místní
vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
zhruba jeden centimetr je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben
z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa
bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 korun.
Jak už jsme zmínili, povinné čipování je platné od 1. 1. 2020, takže na to myslete, a pokud
Váš pes není očipovaný, navštivte svého veterinárního lékaře a domluvte se s ním.
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA: Jako každý rok i letos připravujeme na podzim sbírku nejen
ošacení pro Sociální družstvo Diakonie Broumov. Pokud doma máte nepotřebné
věci typu letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek, obuvi, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek ,
domácích potřeb - nádobí, bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, můžete je
zabalit do igelitových pytlů či krabic. Přesný termín sbírky Vám bude včas oznámen.
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 opět po prázdninách otevřena, každý lichý týden
vždy ve středu v době od 16.30 - 17.30 hod. v budově Základní školy Babice.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci září, říjen 2019 otevřen každý pátek v době
od 17.00-18.00 hod.. Od listopadu 2019 otevřen pouze po telefonické domluvě
s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU – V měsíci září 2019 bude svážen každý týden, tj. 5.9., 12.9., 19.9.,
26.9. V říjnu a listopadu 2019 bude svážen co 14 dní a to ve dnech: 3.10., 17.10., 31.10.,
14.11, 28.11.. V prosinci bude svezen dne 12.12.2019.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen v sudý týden v pátek a to: v září 2019 – 6.9. a
20.9., v říjnu 2019 – 4.10. a 18.10., v listopadu 2019 – 1.11., 15.11. a 29.11. a v prosinci
2019 – 13.12. a 27.12.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
!!! POZOR !!! POZOR !!!
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude v sobotu 5. října 2019.
Stavební dvůr bude otevřen od 10.00 do 11.00 hod..
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD se sbírá průběžně po celý rok.
Kontejnery budou přistaveny na stavebním dvoře !!!
KOPANÁ – Podzim 2019 „Muži“
So 21.9.
SK Štarnov – Sokol Babice FK
So 28.9.
Sokol Babice FK – FC Hraničné Petrovice
So 5.10.
Sokol Babice FK – Sokol Bouzov
So 12.10. SFK Nedvězí – Sokol Babice FK
So 19.10. Sokol Babice FK – SK Slatinice „B“
Ne 27.10. FK Odrlice – Sokol Babice FK
So 2.11.
Sokol Babice FK – SK Těšetice
Ne 10.11. Sokol Jívová – Sokol Babice FK
Ne 17.11. FK Hlubočky „B“ – Sokol Babice FK

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

!!! Termíny a časy začátků utkání se mohou změnit !!!
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PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU:
Září 2019

Říjen 2019
✓ Kulturní komise obce Babice zve všechny občany na „Společenský večer spojený
s večerem důchodců“, který se uskuteční v sobotu 26. října 2019 od 18.00 hod. na
velkém sále kulturního domu Babice. K tanci a poslechu bude hrát skupina DUO
z Uničova. Během večera se můžete těšit na vystoupení dětí ze ZŠ Babice, bubble show
a bublinový workshop. Občerstvení zajištěno. Dobrou náladu s sebou. Všichni jste
srdečně zváni.
Listopad 2019
✓ Vítání občánků v sobotu 9. listopadu 2019.
✓ Obecní úřad Babice srdečně zve všechny občany na slavnostní „Rozsvícení vánočního
stromečku“, které proběhne v pátek 29. listopadu 2019 před obecním úřadem. Začátek
v 16.30 hod. vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Babice. Slavnostní rozsvícení stromečku
proběhne v 17.00hod. Přijďte nasát předvánoční atmosféru a zahřát se výborným
vánočním punčem pro děti i dospělé.
Prosinec 2019
✓ Mikulášská nadílka + diskotéka v sobotu 7. prosince 2019
✓ Vánoční koncert v kostele Všech svatých v pátek 13. prosince 2019
✓ Silvestrovský turnaj ve stolním tenise
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Triatlon Babice 2019

Obecní veselice 2019
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