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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou letní vydání našeho zpravodaje. Čas letí jako bláznivý,
polovina roku je za námi. Nebyla úplně jednoduchá, ale snad jste se všichni
s případnými problémy a komplikacemi popasovali.
Co se událo u nás v obci a také co nás čeká, se pokusím shrnout v následujících řádcích.
Původně telefonní budka na autobusové zastávce se proměnila na "Knihobudku". Slouží všem
malým i velkým čtenářům obce a já věřím, že bude v rámci pravidel hojně využívána.
Jistě jste zaznamenali, že proběhla demolice skladu a WC na místním hřišti. Všichni jsme
doufali, že nová stavba bude ihned navazovat na demolici a koncem léta bude zahájen provoz
nového hygienického zařízení. Bohužel se i díky covidové situaci protáhlo vyřízení všech
potřebných stanovisek a rozhodnutí. Nyní sice již známe firmu, která by měla začátkem července
se stavbou začít. Do konce srpna se však určitě vše nepodaří dokončit. Z tohoto důvodu v letošním
roce nebudeme moci uspořádat Obecní veselici, což je nám velice líto. Děkuji předem za vaše
pochopení. Snad nám situace dovolí uspořádat alespoň podzimní společenský večer. Také bychom
moc rádi přivítali naše nové občánky, děti narozené v roce 2020 i v roce letošním.
Ve spolupráci s městem Štěpánov připravujeme letní promítání. Pokud vše vyjde, sejdeme se
dvakrát v letním kině pod širým nebem.
Stavebním odborem Městského úřadu ve Šternberku (orgán územního plánování) bylo
Veřejnou vyhláškou dne 7.6., oznámeno zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 2
Územního plánu Babice. Veřejnou vyhlášku i Návrh změny najdete na úřední desce naší obce a
města Šternberka. K veřejnému nahlédnutí je návrh změny č.2 Územního plánu Babice vystaven
od 9.6.-28.7.2021 na Obecním úřadě Babice a také na Městském úřadě Šternberk, odbor
stavební.
Blíží se termín zahájení stavby cyklostezky v úseku Babice – Mladějovice. Myslím, že je to
pro všechny dobrá zpráva. Po letech plánování a vyřizování se stezka pro cyklisty i chodce stane
skutečností. Během prázdnin bude zahájena realizace akce „Babice – prodloužení vodovodu a
kanalizace“ ke sběrnému místu v naší obci. Věřím, že jde o začátek celkového uspořádání tohoto
místa a možnost vybudovat zde nové zázemí pro zaměstnance obce.
Dále nás čeká výběrové řízení na zhotovitele stavby nové Mateřské školy Sluníčko, demolice
zbývající části objektu Babice č.p. 80. Pokračuje akce Elektrizace a zkapacitnění trati, v úseku
Šternberk – Uničov. S tím spojené komplikace: výluka traťové koleje, náhradní autobusová
doprava, zvýšený pohyb vozidel stavby. Hlavní přejezd směr Babice – Krakořice je již otevřen.
Nyní se pracuje na přejezdu u cyklostezky Babice – Šternberk. Vše by mělo být dokončeno v září
2021. Znovu vás žádám o trpělivost a toleranci.
Před obecním úřadem byla v květnu nainstalovaná nová elektronická úřední deska, pořízena
v rámci projektu Mikroregionu Šternbersko "Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území Šternberska". S dodavatelskou firmou ještě ladíme
detaily, omlouváme se za problémy s tímto spojené. Věřím, že brzy bude vše v naprostém pořádku.
Čeká nás toho spoustu, věřím, že veškeré probíhající i plánované akce úspěšně zvládneme
a budou sloužit ku prospěchu všech občanů naší obce.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat za velikou podporu a pomoc panu místostarostovi
Miroslavu Metlíkovi, který mne od počátku května na obci zastupuje. Poděkování patří také
děvčatům na obecním úřadě, zaměstnancům obce i zastupitelům. Moc si toho vážím a snad se již
brzy vrátím v plné síle zpět.
S koncem školního roku, bych ráda popřála všem dětem ty nejhezčí prázdniny plné zážitků
a nových kamarádů. Paním učitelkám a zaměstnancům naší školy i školky děkuji za jejich
záslužnou a náročnou práci. Užijte si léto a v září se budu těšit na zahájení nového školního roku
2021/2022, snad již bez respirátorů a roušek.
Krásné a pohodové léto plné sluníčka vám všem.

Dana Haasová

Informace o dění v obci – březen, duben, květen, červen 2021:
→ Od úterý 9.3. do 8.9. probíhá nepřetržitá výluka traťové koleje na trati č.290 v úseku Šternberk
– Uničov z důvodu realizace stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc.
→ Ve dnech 17.3. a 17.6. provedli pracovníci VHS SITKA, s.r.o. odečty vodoměrů v obci.
→ V období od 27.3. – 11.5. se po 10 letech uskutečnilo největší statistické šetření v České
republice – Sčítání lidu, domů a bytů. Sečíst jste se mohli online nebo pomocí listinného formuláře.
→ V úterý 30.3. provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje,
závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V dopoledních hodinách byla přerušena dodávka pitné vody v obci a následně byla provedena
přeložka vodovodu pod tratí z důvodu zahájení prací na akci „Elektrizace a zkapacitnění trati
Uničov (včetně) – Olomouc“.
→ Ve středu 31.3. proběhla na OÚ schůzka se zástupci firmy Online-Olin, s.r.o. Šternberk. S paní
starostkou jednali o odpadech a případné spolupráci.
→ Ve středu 7.4. byla opět v obci přerušena dodávka pitné vody z důvodu dokončení přeložky
vodovodu pod tratí.
→ V pátek 9. 4. byl po zimním období opět otevřen stavební dvůr.
→ V úterý 13.4. proběhla online Valná hromada Spolku pro obnovu
venkova Olomouckého kraje.
→ V pátek 16.4. byl zahájen provoz „Knihobudky“ na autobusové zastávce
a odpoledne byla před OÚ zabetonována kovová konstrukce na novou
elektronickou úřední desku.
→ Ve čtvrtek 22.4. proběhla rada Mikroregionu Šternbersko.
V odpoledních hodinách navštívil paní starostku na obecním úřadě senátor
pan Marek Ošťádal. Společně diskutovali o dění v naší obci a o
plánovaných projektech.
→ Ve dnech 26.4. a 30.4. proběhly online schůzky s paní Ludmilou
Fatěnovou – zavedení nové služby pro občany Mobilní Rozhlas.
→ V úterý 4.5. proběhlo místní šetření za účelem posouzení možnosti
změny řešení odtoku železničním propustkem, kde dochází na odtoku k zaplavování níže
položených nemovitostí v obci Babice.
→ Na středu 12.5. byla do kompostárny Pecina v Pasece svolána schůzka z důvodu navyšujícího
se množství odpadů, které neodpovídají definici Biologicky rozložitelného odpadu. Za naši obec
se zúčastnil pan místostarosta.
→ V úterý 18.5. proběhlo v Moravském Berouně setkání zástupců obcí k budoucnosti
odpadového hospodářství na území Mikroregionu Šternbersko, kterého se zúčastnil pan
místostarosta.
→ Ve středu 19.5. byla provedena firmou TRABBAU, a.s. realizace nové elektro přípojky
k plánované stavbě MŠ Sluníčko.
→ Ve čtvrtek 20.5. byla uvedena do provozu elektronická úřední deska před obecním úřadem
firmou Vegler, s.r.o. Ostrava.
→ V úterý 25.5. byl svolán kontrolní den stavby „Elektrizace trati Uničov – Olomouc
(včetně)“ v Olomouci, kterého se zúčastnil pan místostarosta. Dopoledne byly pracovnice OÚ
Babice proškoleny na obsluhu nové elektronické úřední desky.
→ Od 26.5. – 14.6. byl v rámci akce „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“.
uzavřen železniční přejezd (P4213) směr na Krakořice.
→ Ve čtvrtek 27.5. proběhlo v Hostinci U Lípy školení BOZP, kterého se zúčastnili všichni
zaměstnanci obce.
→ Ve čtvrtek 3.6. započala firma MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC spol. s r.o. s demolicí skladu a WC
na hřišti.

→ V pátek 11.6. proběhlo otevírání a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na výstavbu
nového sociálního zařízení pro diváky hřiště.
→ V úterý 15.6. provedla firma Haseo, s.r.o. Bělotín revizi hasicích přístrojů v obecních
budovách.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 15.3., 12.4., 10.5. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
→ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-128020242/VB/001 Babice p.č.69 –připojení kNN uzavřenou mezi obcí Babice, Babice 65, 785 01
Šternberk a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě „přípojka splaškové
kanalizace k parcele č. 883/4 v k.ú. Babice u Šternberka“ uzavřenou mezi obcí Babice, Babice 65,
785 01 Šternberk a paní Boženou Bobkovou, Babice 78, 78501 Šternberk („oprávněná“)
→ Smlouvu o dílo č. SPD 2101 uzavřenou mezi obcí Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk, IČO:
00635260 a ArchSta projekt, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO:03495817
(zpracování projektové dokumentace na zadržování vody u ZŠ - Retenční nádrž u ZŠ)
→ Smlouvu o dílo č. SPD 2102 uzavřenou mezi obcí Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk, IČO:
00635260 a ArchSta projekt, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO:03495817
(zpracování architektonicko-projektové studie na pozemku č. 854/4 pro vznik místa pro sběr
odpadu v obci)
→ finanční příspěvek ve výši 3. 000,- Kč na podporu dětské krizové linky Linky bezpečí, z.s.
→ Akční plán obce Babice 2021–2023
→ aktualizaci Programu rozvoje obce Babice 2018–2023
→ Smlouvu o dílo – odstranění objektu skladu a WC na hřišti uzavřenou mezi obcí Babice a firmou
MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. Šternberk
→ pronajmout část pozemku par.č.1784 v k.ú. Babice u Šternberka paní Lence Kubešové, Babice
100 – vybudování Relaxační čuchací zahrady pro psy
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ informace starostky a místostarosty
→ informaci o zveřejnění výzvy k veřejné zakázce „Odstranění objektu skladu a WC, Babice,
785 01 Šternberk
→ žádost na odkup pozemků par.č.1456 a par.č.1481 v k.ú. Babice u Šternberka
informaci o získání dotací z Olomouckého kraje na nové sociální zázemí na hřišti, na podporu
JSDH 2021 a na výstavbu cyklostezky Babice – Mladějovice
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
Zprávičky ze školy
Noční život, Pyžamový den, Den šílených účesů….ve škole? I to je možné.
Konečně se nám vrátili žáci do školních lavic! Díky postupnému rozvolňování
protiepidemických opatření jsme se konečně mohli zúčastnit i různých akcí a programů.
První akcí byl Den Země, letos s názvem „Noční život“. Vzdělávací program se konal
v olomouckém Rozáriu, kde nás čekalo nahlédnutí pod roušku tmy a objevení živočicha, kterého
lze i ve městě potkat po západu slunce. Děti si prošly celkem šest stanovišť, které ve spolupráci
s ekologickým centrem Sluňákov připravili studenti a studentky Pedagogické fakulty. Setkali jsme
se s živými netopýry a vytvořili jsme pro ně budku. Práce s vrtačkou a šroubovákem bavila nejen
kluky, ale i děvčata. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života tohoto chráněného živočicha.
Na stanovištích jsme zapojili všechny smysly (tedy kromě chuti – žádného netopýra jsme nesnědli)
a užili jsme si pohybu a pobytu v přírodě.
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„Den šílených účesů“. Rozhodli jsme se zahnat každodenní stereotyp
a ozvláštnit život ve škole, proto jsme se společně s žáky zúčastnili projektu
„Hrdá škola“ vyhlášeného hlavním organizátorem Schools United. Děti měly
přijít do školy v šílených účesech. A taky přišly! Opravdu jsme se moc pobavili.
Jaké neuvěřitelné vlasové kreace dokáží rodiče s dětmi vymyslet a připravit!
Popustili uzdu své fantazii, vytáhli gumičky, třpytky, barvičky, laky a hřebeny.
A tvořili. Některé odvážné děti dokonce v šílených účesech jely do školy
autobusem. K vidění byla třeba mořská panna, chobotnice, donuty, prádlo na šňůře,….
Další výzvou stejného organizátora byl „Pyžamový
den“. Děti se učily v pyžámkách, župáncích,
bačkůrkách, někdo si přinesl i plyšáčka na spaní či
polštářek. Ne, opravdu jsme tento den ve škole
neusnuli.
Navštívil nás i „Tonda obal na cestách“. Letos
k nám tento vzdělávací program společnosti EKOKOM dorazil online cestou, takže jsme mohli využít
interaktivní tabuli. Programem nás provázela
odborná lektorka, s jejíž pomocí se žáci během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady
a dozvěděli se o jejich dalším využití. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti
za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
A co bude dál? Čeká nás ještě výlet do zoo, vycházka do přírody a pak už se jen bude
rozdávat vysvědčení. V září se na všechny budeme moc těšit.
Zprávičky ze školičky
Ožily dveře školky naší i branky k našim srdíčkám, kocour venku ptáky plaší a děti
zase přišly k nám.☺ Po dlouhé pauze (státem uzavřených mateřských škol) jsme byli
všichni moc rádi, že jsme se zase v mateřince sešli. S dětmi jsme se snažili prožít
všechny naplánované akce. Co nám situace dovolila:
V MŠ jsme měli čarodějnický rej. Děti přišly v maskách čarodějnic. Připravili jsme
i čarodějnickou hostinu. Servírovali jsme hady, hlemýždě, žížaly, pavouky a hady v podobě
gumových bonbónů. Jeli jsme na výlet do Sluňákova, podívat se na
netopýry. Studenti z pedagogické fakulty si pro děti připravili
zábavný program plný her a dobrodružného poznávání netopýrů.
Závěrem měly děti možnost si prohlédnout živé netopýry.
Prvního června, na svátek dětí, jsme absolvovali cestu za
pokladem.
Děti plnily úkoly a na závěr našly truhlu plnou dobrot. ☺
Princeznovský bál jsme připravili nejen pro děti, ale i pro
maminky, kdy děti maminkám zatancovaly a zazpívaly.
V krásných kostýmech se děti vyfotily na památku na tento
školní rok.
Výlet do ZOO plánujeme v nadcházejícím týdnu. Dále nás čeká
pasování předškoláků na školáky a kytičkový den. Pak už
se můžeme těšit na prázdniny.
Děkujeme rodičům i dětem za krásný školní rok. S přáním všeho dobrého
se loučí učitelky MŠ a paní školnička. V září znovu na shledanou.
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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: ORTOPEDICKÉ I REHABILITAČNÍ POMŮCKY, CHODÍTKA, KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY, GLUKOMETRY, KOMPRESIVNÍ VÝROBKY, INKONTINENČNÍ POMŮCKY
(při úniku moči).
Dále pomůcky pro DIABETIKY, TLAKOMĚRY, SEDAČKY NA VANU, NÁSTAVCE na WC.
Výše uvedené pomůcky vydáváme na poukazy od všech zdravotních pojišťoven.
NOVĚ PŮJČOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VOZÍKŮ.
NOVĚ TLAKOMĚRY a KOSMETICKÉ BALÍČKY v DÁRKOVÝCH BALENÍ a mnoho
dalšího za AKČNÍ CENY.
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 a 12.30 – 16.00.
Pro více informací nás kontaktujte na TEL. +420 607 023 773
Petra Žváčková, DiS., Zdravotnické potřeby Šternberk, Tel. 607 023 773

OZNÁMENÍ
MUDr. David Folprecht oznamuje, že v době letních prázdnin bude čerpat
dovolenou. A to v termínu od 7.7. – 9.7. 2021 a 9.8. – 20.8.2021.
KNIHOVNA
Oznamujeme všem občanům, že je knihovna po dlouhé covidové přestávce opět
otevřena a to od 9. června 2021. Máme novou paní knihovnici paní Markétu
Pietraszkovou. V červnu dube otevřena 23.6. a v době letních prázdnin v těchto
termínech: 14.7., 28.7., 11.8., 25.8. v době od 17:00 – 18:00 hod. v budově
Základní školy Babice. Případné změny budou včas oznámeny.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci červen, červenec, srpen a září 2021 otevřen vždy v pátek
v době od 17:00 – 18:00 hod.
Vážení občané, stavební suť – stavební odpad, kamení je možné odvézt
za poplatek na recyklační středisko Šternberk (bývalá Obalovna) firmy
MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, s. r.o..
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 15:30 hod., případně dle dohody.
Tel.: 723 522 408
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SVOZ BIOODPADU – Svoz bioodpadu bude probíhat v měsíci červen, červenec, srpen a
září 2021 každý čtvrtek a to: 17.6., 24.6., 1.7., 8.7. – nebude proveden (dovolená), 15.7., 22.7.,
29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9.. Termíny a frekvence svozů mohou
být změněny. O tomto vás budeme včas informovat.
Informace ohledně komodit ukládaných do nádob na bioodpad. Co do popelnice PATŘÍ:
Veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, skořápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce,
dřevěný popel, tráva, listí, rostliny, zemina, papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky).
Co do BIO popelnice NEPATŘÍ: Maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity – sklo,
papír, plast, tetrapaky, kovy, sáčky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí,
barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny,
rozložitelné sáčky na odpad (při vysypání na hromadu se nestačí rozložit a létají po okolí).
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen každý lichý pátek (co 14 dní) a to: 25.6., 9.7., 23.7.,
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 23.12. (nahradí za 24.12.)
UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že k 30.4.2021 skončila splatnost I. splátky
poplatku za komunální odpad a k 31.5.2021 skončila splatnost poplatku za psa.
Žádáme všechny občany a majitelé psů, kteří poplatek neuhradili, aby tak učinili
co nejdříve. Děkujeme.
POZVÁNKY
Červenec 2021
→
TJ Sokol Babice pořádá v sobotu 3. července 2021 „Turnaj v ruských kuželkách“.
Začátek ve 13.00 hod. na hřišti v Babicích. Srdečně zveme hráče i diváky!!!
→
Hanácký mushers club z.s. ve spolupráci s KK Babice pořádá v sobotu 24. července 2021
Charitativní canicross v katastru obce Babice v prostorách KK Babice a přilehlých
loukách. Prezentace v sobotu 24.7.2021 od 9.00hod. na kynologickém cvičišti. Začátek akce
(soutěží) od 10.00hod. plánované ukončení v 17.00hod. V průběhu akce je přísný zákaz volného
pobíhání psů, úklid po psech a okolí, závod se koná za dodržení řádu na ochranu zvířat, řádu
ČASSu a veterinárních podmínek.
→
SK Vyhlídka TRI klub Šternberk pořádá v neděli
25. července 2021 „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 2021
→
Paseka, zemědělská a.s., připravuje na sobotu 14. srpna 2021 „Den otevřených vrat“.
Začátek ve 12.00 hod. na středisku v Babicích. Bohaté občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
→
V červenci a srpnu 2021 se můžete těšit na „Letní kino“ v areálu fotbalového hřiště,
promítat se bude po setmění.

V pátek 16.7. 2021 – Ženská pomsta (2020) –
komedie, Česko, 2020, 88 min.

V pátek 27.8.2021 – Křupaví Mazlíčci (2017)
– animovaný, dobrodružný, komedie, Čína, USA,
Španělsko, Jižní Korea, 94 minut
V případě špatného počasí se promítání přesouvá na sál kulturního domu v Babicích.

M O B ILN Í R O ZH LA S
(Důležité informace přímo do Vašeho telefonu)

Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás novou službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme
komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu
zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci,
a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
·
poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
·
novinky z úřadu přímo do telefonu
·
upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní
uzavírky, atd.
·
pozvánky na sportovní a kulturní akce
·
pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
·
účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají.
Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1.
Přes webovou stránku http://obecbabice.mobilnirozhlas.cz/registrace
2.
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3.
Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Babice.

ODPADY A ZASE ODPADY
Vznikají prakticky při každé činnosti v běžném životě. Snažíme se odpady
správně třídit. Sběrná místa v obci na separovaný odpad slouží právě ke
třídění a my jsme rádi, že jsou využívána. Prosíme, než vyrazíte s odpady
z domu, nezapomeňme každou PET lahev sešlápnout, krabice a kartony
rozložit, trošku porovnat. Ať kontejner pojme co největší obsah
jednotlivých odpadů. Děkujeme.
Na náklady obce se veškerý odpad uklízí, likviduje. Je s tím nejen spoustu
práce, ale také výdajů. Vše platíme z obecního rozpočtu, tedy všichni. Je nutno počítat s tím, že od
roku 2022 budou poplatky za likvidaci odpadů postupně navyšovány. Důležité je snížit množství
komunálního odpadu na jednoho obyvatele. Proto třiďte odpad, má to smysl.
Zpravodaj obce Babice / Léto 2021 * strana č. 8

FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc

Knihobudka v obci

Demolice skladu a WC na hřišti
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