Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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číslo 3/2020

18. září 2020

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, a já věřím, že jste všichni stačili nabrat sílu do dalších
měsíců, které díky onemocnění Covid-19 nebudou pro nikoho z nás lehké. Opět
musíme nosit roušky, dodržovat pravidla, nařízení a různá opatření. Není to
snadné, přesto žádám Vás všechny, neberme nic na lehkou váhu, řiďme se
zdravým selským rozumem, ať společně vše zvládneme.
Začal nový školní rok, některým téměř po půl roce a určitě není jednoduché se po takové době
vrátit do školních lavic. Přála bych všem, dětem i učitelům, aby mohli do školy chodit bez všech
omezení a opatření. Bohužel situace se momentálně vyvíjí spíše k horšímu, nikdo neví, co bude
následovat v dalších dnech. Určitě nejdůležitější je, abychom všichni dobu covidovou přečkali
bez větších problémů, a hlavně ve zdraví.
A co se v naší obci během letního období událo?
Začátkem července se nad naší obcí přehnala lokální bouře se silným přívalovým deštěm. Na
horním konci pod tratí došlo k zatopení několika zahrad a jednoho rodinného domu. Díky rychlé
pomoci hasičů a místních obyvatel nedošlo k větším škodám. Veliké poděkování patří jak
hasičům, tak všem občanům, kteří při lokální povodni pomáhali.
Ve spolupráci s městem Štěpánov jsme pro Vás připravili „Letní kino“. Úspěšně se promítaly dva
české filmy a jedna animovaná pohádka.
Jistě jste si všimli, že došlo k demolici budovy č.p. 80 (bývalé kanceláře družstva). Na základě
projektu a výběrového řízení demolici provedla firma MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o.
Šternberk. V tomto prostoru by měla nejpozději v září 2022 stát budova nové „Mateřské školy
Sluníčko“.
Poslední srpnovou sobotu jsme se sešli v areálu fotbalového hřiště, kde proběhla tradiční Obecní
veselice. Obec ve spolupráci s místními spolky a Domácí Cukrárnou pod Hrází, připravila pro
všechny program na celé odpoledne i večer. Akci zahájily svým vystoupením Mažoretky Violky
zahrála cimbálová muzika Polajka z Valašského Meziříčí, dále vystoupil Western club Black and
Brown a MICHAL TUČNÝ REVIVAL BAND z Frýdku-Místku. Senior klub uspořádal v rámci
programu soutěž „Co naše babičky uměly a my už zapomněli“, kterého se zúčastnilo mnoho
soutěžících. Kynologický klub Babice připravil soutěžní dráhu pro děti i dospělé. Zmrzlinu i
dobroty z grilu a udírny zajistila Domácí Cukrárna pod Hrází. Točilo se Kolo štěstí, mnoho z Vás
si odneslo malou pozornost. Večer hrála k tanci i poslechu Hudba Olomouc DUO band. Děkuji
všem pracovníkům obce a pořadatelům za jejich pomoc. Příprava i samotná akce proběhla bez
větších problémů a za to patří dík pořadatelům a také všem občanům, kteří přišli a akci tímto
podpořili.
K situaci v Bytovém domě: během letních měsíců došlo k prodeji několika bytů novým
majitelům. Věřím, že spolupráce obce s vlastníky a snad i novými občany naší obce bude bez
problémů a život v domě pro jeho obyvatele pohodový.
Vzhledem ke zhoršenému vývoji koronavirové epidemie se zastupitelé obce rozhodli pro letošní
rok nepořádat Společenský večer a také podzimní Veřejné setkání s občany. Již nyní se však těším
na Vás všechny v pátek 27.11. při „Rozsvícení vánočního stromečku“ před obecním úřadem.
Pokud by někdo z Vás věděl o vhodném vánočním stromu, budeme rádi za tip. Děkuji.
Pokud nám to situace dovolí, velmi rádi bychom do konce roku přivítali naše
nové občánky. Je to veliká radost, na kterou se velmi těším.
Na závěr, přeji Vám všem hodně pohodových dnů a nádherný podzim.
Dana Haasová
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Informace o dění v obci – červen, červenec, srpen, září 2020:
→ V úterý 16.6. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. odečty vodoměrů.
→ V pátek 19.6. pan David Berka, pověřenec pro ochranu osobních údajů a pan Pavel Roubínek
provedli aktualizaci údajů obce v oblasti GDPR.
→ Ve čtvrtek 25.6. proběhlo v MŠ Babice pasování na školáky.
→ V pátek 26.6. bylo v ZŠ Babice předáno vysvědčení a tím ukončen školní rok 2019/2020.
→ Ve středu 1.7. provedl zástupce f. HASEO Bělotín revizi hasicích přístrojů v obecních
budovách.
→ Ve čtvrtek 2.7. se nad obcí přehnala silná bouřka doprovázená vydatným deštěm. Na horním
konci pod tratí došlo k zatopení několika zahrad a jednoho rodinného domu. Díky rychlé pomoci
hasičů a místních obyvatel nedošlo k větším škodám.
→ V neděli 5.7. se na hřišti konal tradiční turnaj v Ruských kuželkách, kterého se zúčastnilo 15
jednotlivců.
→ Od 7.7. – 17.7. čerpal pan MUDr. David Folprecht dovolenou.
→ V neděli 12.7. oslavil pan Viktor Ráža
krásné životní jubileum 95 let. Ještě jednou
blahopřejeme a přejeme hodně zdravíčka.
→ V pátek 17.7. byla započata demolice
objektu Babice č.p.80 firmou MALETÍNSKÝ
PÍSKOVEC s.r.o., Šternberk.
→ V sobotu 18.7. proběhlo první letní kino
pod širým nebem, kdy se na hřišti promítal
český film Chlap na střídačku.
→ V neděli 19.7. se konal na babickém
rybníku Šternberský triatlon Babice, součástí
byl i dětský triatlon.
→ V pondělí 20.7. se paní starostka zúčastnila slavnostního otevření cyklostezky II. etapa Újezd
– Rybníček po k.ú. Mladějovice.
→ V sobotu 1.8. proběhla na hřišti soukromá akce Projekt Babice, punk rockový koncert čtyř
kapel.
→ V sobotu 8.8. se podruhé promítalo letní kino na hřišti, na programu byla úspěšná česká
komedie Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka.
→ V pondělí 10.8. přijel na obecní úřad pan Marek Sova z Mikroregionu Šternbersko, s paní
starostkou řešil aktualizaci akčního plánu Programového rozvoje obce na období 2018-2023.
→ Ve dnech od 10.8. – 21.8. neordinoval pan MUDr. David Folprecht z důvodu dovolené.
→ Ve středu 12.8. přijala paní starostka pozvání na slavnostní otevření nové budovy sociálního
zázemí v areálu fotbalového hřiště v obci Újezd u Uničova.
→ V sobotu 15.8. se uskutečnil Den otevřených vrat v areálu Paseky zemědělské a.s..
→ V pondělí 17.8. proběhla metodická kontrola HZS Olomouckého kraje. Provádí se jednou za
4 roky a je zaměřena na dodržování zákona o krizovém řízení, zejména zajištění připravenosti
obce na řešení krizových situací. Zúčastnila se paní starostka i pan místostarosta.
→ V pátek 21.8. proběhlo třetí letní promítání na hřišti, promítal se kreslený film Hotel
Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.
→ V úterý 25.8. se v Olomouci konalo Krajské setkání zastupitelů obcí pořádané Sdružením měst
a obcí ČR, za naši obec se tohoto setkání zúčastnila paní starostka.
→ Ve čtvrtek 27.8. proběhla v naší obci povinná roční prověrka BOZP na všech obecních
pracovištích a objektech (obecní úřad, knihovna, garáž, kulturní dům, požární zbrojnice).
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→ V pátek 28.8. uspořádal TJ Sokol Babice taneční zábavu se skupinou Arconat.
→ V sobotu 29.8. se na hřišti konala Obecní veselice, Senior klub uspořádal v rámci programu
soutěž o nejlepší buchtu, koláč, ..….. „Co naše babičky uměly a my už zapomněli“.
→ V úterý 1.9. byl v ZŠ i MŠ Babice slavnostně zahájen školní rok 2020/2021.
→ Ve čtvrtek 3.9. byla z důvodu připojení nového vodovodního řádu přerušena dodávka pitné
vody v obci.
→ V pondělí 7.9. se paní starostka zúčastnila XVII. Konference samospráv Olomouckého kraje.
→ Ve středu 9.9. proběhlo na obecním úřadě 1. zasedání členů okrskové volební komise pro
volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
→ Ve dnech 10.9. a 11.9. se paní starostka a pan místostarosta zúčastnili dvoudenní poznávací
exkurze do Mikroregionu Mohelnicko, pořádané Mikroregionem Šternbersko. Této akce se
zúčastnili také starostové Mikroregionu Rýmařovsko.
→ V sobotu 12.9. uspořádal Senior klub Babice za přísných hygienických opatření jednodenní
zájezd s názvem Z pohádky do pohádky.
→ Ve čtvrtek 17.9. provedli pracovníci VHS SITKA, s.r.o. odečty vodoměrů v obci.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 22.6., 20.7., 17.8.2020
Zastupitelstvo schválilo:
→ účetní závěrku obce Babice za rok 2019 bez výhrad
→ účetní závěrku ZŠ a MŠ Babice, příspěvkové organizace za rok 2019 bez výhrad
→ rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Babice p.o. za rok 2019
→ závěrečný účet obce Babice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Babice za rok 2019 bez výhrad
→ zařazení správního území obce Babice do území působnosti MAS Šternbersko o.p.s. na
programové období EU 2021-2027
→ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program na
podporu JSDH“ dotační titul č.1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
→ smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8014813/VB/001 uzavřenou mezi
obcí Babice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
→ smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8014814/VB/001 uzavřenou mezi
obcí Babice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
→ uzavření Smlouvy o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146 s novým nájemníkem
bytu č.9 paní Jiřinou Jelínkovou, na dobu určitou v trvání 1 roku, tj. od 1.8. 2020 do 31.7.2021
→ smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu „Cyklostezka Babice
– Mladějovice“ uzavřenou mezi obcí Mladějovice, obcí Babice a Mikroregionem Šternbersko
→ aktualizaci Programu rozvoje obce Babice na období 2018-2023 a akčního plánu na roky
2020-2023
→ cenovou nabídku na opravu společenské místnosti v KD Babice panem Liborem Kymličkou
→ rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020
→ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.6.2020 (demolice objektu č.p.80)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ Informace starostky a místostarosty
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
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Zprávičky ze školy
Prázdniny skončily a všichni jsme se opět sešli ve zdraví v naší škole. Na školu a na
kamarády jsme se moc těšili, protože loňský rok byl poznamenaný pandemií
onemocnění COVID 19, která nás všechny donutila strávit několik týdnů v domácí
izolaci a učit se online. Bohužel i tento školní rok
už dává tušit, že budou přijata různá opatření a
omezení, která nám budou znepříjemňovat
výuku.
Na slavnostním zahájení školního roku jsme
letos přivítali nejen nové prvňáčky, ale i nové
posily pedagogického sboru – paní učitelku Mgr.
Ines Sanetrníkovou a paní vychovatelku Janu
Horákovou.
Protože 3. září byla v obci odstávka vodovodu,
zpestřili jsme si výuku jednodenním výletem na
farmu do Horní Loděnice. Při komentované
prohlídce farmy a stájí jsme se dozvěděli
hodně zajímavého o chovu domácích zvířat,
hlavně koní. Pořádně zařádit jsme si mohli na
trampolíně a průlezkách. Největším zážitkem
pro nás ale samozřejmě byla projížďka na
koni.
Zahájení školního roku jsme tedy zvládli.
Věříme, že se nám bude dařit i nadále a rádi
se s Vámi zase za čas podělíme o své zážitky.

Zprávičky ze školičky
Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2020/2021 v úterý 1. září za účasti ředitelky
mateřské a základní školy Petry Váňové a místostarosty pana Bc. Miroslava Metlíka.
Mateřská škola má zapsáno celkem 21 dětí. V tomto školním roce
bude místo vedoucí učitelky zastávat Lenka Čtvrtlíková a učitelka
Nikol Valentová. Paní školnicí nadále zůstává Milada Valůšková.
Všem novým, ale i stávajícím dětem a především nové paní učitelce
přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo.
Celé září probíhal adaptační program pro děti pod názvem
„Adaptace bez slziček“. Děti si pomalu přivykaly na chod mateřské
školy, na děti, personál i prostředí. Společně hrály seznamovací hry,
kdy upevňovaly přátelství, sounáležitost a rozvíjely komunikaci.
Integrovaný blok „Já a školka plná radosti“ obsahoval témata:
*Školka na nás volá *Co už umím ze školičky – naše pravidla
*Poznávám prostředí kolem nás *Mám kamarády.
Veškeré aktuální informace ZŠ a MŠ můžete sledovat na webových
stránkách nebo na Facebooku - ZŠ a MŠ Babice.
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JSDH Babice – Sirény
Tichou noc prořízne nezastavitelný zvuk sirén po celé obci. Právě v poslední době se množí
stížnosti a dotazy na tento systém svolávání. Pro hasiče je přitom siréna nejspolehlivějším
způsobem, jak se svolat, pokud někdo v nouzi potřebuje jejich pomoc. Sirény jsou slyšet po celé
obci proto, že členové JSDH jsou ze všech koutů obce, jedou v autě, na kole, odpočívají doma s
rodinou nebo pracují na zahradě.
Použití sirén je nařízené zákonem, všechny další způsoby jsou doplňkové. Používají je hasiči
nejen u nás, ale i ve všech okolních zemích, jako je Německo nebo Rakousko. Takovým
doplňkem jsou například zprávy, které krajské operační středisko zasílá hasičům na mobilní
telefon. A to buď v podobě textovky, nebo zvukové zprávy, kterou po zvednutí příchozího hovoru
přečte automat. Přestože se jedná o moderní a pro ostatní obyvatele obce tichý způsob svolávání,
nemohou se dobrovolní hasiči při poplachu spolehnout jen na mobilní telefony. Hasiči naší
jednotky musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. Může se velmi snadno stát, že se
mobilní telefon vybije, je ztlumený nebo si jej může hasič někam odložit. Pak si zprávu nepřečte
hned, sirénu ale uslyší.
Obzvlášť při větších událostech, kdy operační důstojník vysílá více jednotek, se může také stát,
že je systém pro zasílání zpráv na mobil přehlcený a hasiči si přečtou nebo poslechnou zprávu,
až když dorazí na zbrojnici převléct se k výjezdu. Zpráva nám dorazí někdy několik málo sekund
před spuštěním sirén, někdy i daleko později, to už sirény dávno houkají. Schválně, nosíte s sebou
telefon nonstop úplně všude a přečtete si všechny příchozí zprávy vždy a okamžitě po přijetí?
Zasílaní textových a hlasových zpráv, stejně jako spouštění sirén, řídí krajské operační středisko.
Pokud jde o předem domluvený výjezd (třeba na střídaní jednotek k velkým událostem), snažíme
se domluvit, aby sirény nehoukaly.
Jednou se také může stát, že bude nějaká krizová událost u Vás doma. Určitě budete rádi, že
dojedeme i k Vám včas a v dostatečném počtu hasičů. Hlavně si uvědomte, že vy se otočíte na
druhý bok a zase můžete usnout. My pro Váš klid nejdeme zase spát, vyjíždíme, nasazujeme
svoje zdraví a životy. A to vše zadarmo, pro dobrý pocit, že můžete dál v naší obci žit v klidu a
bezpečí.
V případě jakékoliv mimořádné události prosím nejdříve volejte příslušnou složku, nevolejte
jako první na úřad, starostce, místostarostovi. Ani naše jednotka nemůže bez kontaktu s
operačním střediskem nikam sama vyjet. Dispečink potřebuje z daného místa vytěžit co nejvíce
informací, aby určil rozsah události a podle toho poslal pomoc.
Bc. Miroslav Metlík, místostarosta obce a velitel JSDH Babice
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Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
se v naší obci uskuteční ve volební místnosti v budově Mateřské školy, Babice 65
v pátek 2. října 2020 od 14 hod. do 22 hod. a sobotu 3. října 2020 od 8 hod. do 14 hod.
Hlasovací lístky Vám budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb.
SENIOR KLUB Babice
Pozvánka
Od úterý 15. září se opět scházíme každý týden v 16:00 hodin ve společenské místnosti
pohostinství U lípy. Budeme rádi, když se k nám připojí noví spoluobčané, na které se těšíme.
Co plánujeme do konce roku
S Ing. Němečkem máme rozjednáno čtení nad babickou kronikou, snad se nám podaří najít
vhodný termín.
Několik slov k proběhlému zájezdu
Jelikož na letošním zatím jediném zájezdu došlo k několika nepříjemným komplikacím, za které
se všem zúčastněným omlouváme, rozhodli jsme se pozměnit některé věci a odstranit nedostatky
spojené s organizací zájezdů obecně. Věříme, že těmito opatřeními k podobným situacím již v
budoucnu nedojde.
za Senior klub Babice

LETÁČEK – ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
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.
NOVĚ TLAKOMĚRY V DÁRKOVÉM BALENÍ a mnoho dalšího za AKČNÍ CENY.
Převážná část pomůcek je hrazena ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU 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 PODZIMNÍ a
ZIMNÍ 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 a 12:30 – 16:30 hod.
Pro více informací nás kontaktujte na TEL. +420 607 023 773.
Petra Žváčková, DiS., tel. 607 023 773
Zdravotnické potřeby Šternberk
www.eZdravotnicke-potreby.cz

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Jako každý rok, tak i letos vyhlašujeme humanitární sbírku 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.

Sbírka se uskuteční v pondělí 21. září 2020 a 5. října 2020
na autobusové zastávce v době od 16:00-17:00 hod.
OBECNÍ ROZHLAS
Připomínáme, že každý občan si může přehrát poslední hlášení zavoláním
na telefonní číslo obecního rozhlasu +420 603 587 340.
Všichni, kdo máte zájem o zasílání hlášení obecního rozhlasu pomocí SMS
zpráv pošlete na adresu ou@obecbabice.cz nebo nahlaste na OÚ Babice Vaše
jméno, příjmení a telefonní číslo.
Hudební přání k narozeninám prostřednictvím obecního rozhlasu si každý z Vás může
objednat na obecním úřadě. Příprava hlášení i výběr písní je však časově náročnější. Proto
Vás žádáme, dostavte se v dostatečném časovém předstihu.
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. Termíny
otevření: 23. září, 7. října, 21. října, 4.listopadu, 18.listopadu, 2.prosince a
16.prosince.

STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci září a říjnu otevřen každý pátek v době od
17.00-18.00 hod.. Od listopadu bude otevřen pouze po telefonické domluvě s pracovníky
obce.
SVOZ BIOODPADU – V září bude svážen každý týden a to ve čtvrtek. Od října bude svážen
co 14 dní. První svoz v říjnu bude 1.10., poté bude následovat 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen vždy v sudý týden v pátek a to 2.10., 16.10.,
30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 24.12. (nahradí za 25.12.)
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
!!! POZOR !!! POZOR !!!
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude v sobotu 26. září 2020.
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 !!!
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KOPANÁ
Ne 20.9.
So 26.9.
So 3.10.
So 10.10.
So 17.10.
So 24.10.
So 31.10.
Ne 8.11.
So 14.11.

Sokol Bouzov – Sokol Babice FK
Sokol Babice FK – Sokol Drahanovice
Sokol Příkazy „B“ – Sokol Babice FK
Sokol Babice FK – Sokol Pňovice
SK Králová – Sokol Babice FK
Sokol Babice FK – HC Hraničné Petrovice
Sokol Náklo – Sokol Babice FK
FK Odrlice – Sokol Babice FK
Sokol Babice FK – FK Slavonín „B“

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

!!! Termíny a časy začátků utkání se mohou změnit !!!

POZVÁNKY
Září 2020

Listopad 2020
✓ Obecní úřad Babice srdečně zve všechny občany na slavnostní „Rozsvícení vánočního
stromečku“, které proběhne v pátek 27. listopadu 2020 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.
✓ připravujeme Vítání občánků
Prosinec 2020
✓ Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Babice
✓ Vánoční koncert v kostele Všech svatých
✓ Silvestrovský turnaj ve stolním tenise
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
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N A PSA LI O N Á S
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Demolice objektu č.p.80

Triatlon dne 19.7.2020

Obecní veselice dne 29.8.2020
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