Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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17. září 2021

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
prázdniny nám již skončili a já věřím, že jste si léto užili a načerpali jste
potřebnou energii do dalších dnů a měsíců. V naší Základní i Mateřské škole
jsme společně s paní zastupující ředitelkou Mgr. Janou Bajerovou zahájily nový školní rok
2021/2022. Snad se vývoj epidemie koronaviru bude vyvíjet příznivě a děti budou moci
navštěvovat školu i školku společně se svými pedagogy po celý školní rok osobně. To bych moc
přála nám všem.
Skončila nám akce „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“. Od
9.9.2021 jezdí na této trase opět vlaky, často zatím se zpožděním. Věřím, že se situace brzy
zlepší a vlaky budou jezdit dle jízdních řádů.
Nadále probíhají stavby nového Hygienického zařízení na hřišti a stavba cyklostezky
Mladějovice – Babice. Některým z vás se zdá, že se na stavbách pracuje velmi pomalu. Na obě
akce jsou pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců obce, technického dozoru i zhotovitele
stavby. Jsou dané termíny realizace a ty se snad podaří splnit.
Pracujeme na přípravě zadávací dokumentace stavby nové Mateřské školy Sluníčko, již
brzy bude zakázka zveřejněna. Držme si palce, ať je také úspěšně vysoutěžena.
Díky rezignaci paní ředitelky Mgr. Petry Váňové, jsme byli nuceni vyhlásit konkurzní
řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Babice, p.o.. Pokud bude
konkurzní řízení úspěšné, měli bychom znát nového ředitele či ředitelku nejpozději koncem
letošního roku.
Co nás trápí a na čem intenzivně pracujeme je vypracování a schválení nových obecně
závazných vyhlášek na stanovení systému nakládání s odpadem a jeho zpoplatnění. Na konci
loňského roku byla přijata dlouho připravovaná novela Zákona o odpadech, která přinesla řadu
zpřísnění v odpadovém hospodářství. Obcí a občanů se nejvíce dotkne zvýšení poplatku za
uložení tuny směsného komunálního odpadu. Je proto třeba zásadně změnit systém
nakládání s komunálním odpadem. Nutí nás k tomu nejen neustále se zvyšující náklady na
svoz a likvidaci odpadů, ale zejména nezbytný trend produkovat méně odpadu, který končí na
skládkách. Naše obec se v letošním roce stala členem Dobrovolného svazku obcí našeho regionu. Jsme také zapojeni do projektu obcí Mikroregionu Šternbersko. Systém zvaný od dveří ke
dveřím (vychází z anglického názvu door-to-door), má obyvatele měst a obcí naučit odpad mnohem kvalitněji třídit. Podrobnosti k připravované změně najdete dále v článku o odpadech. Další
informace získáte do konce letošního roku formou informačních letáků, zveřejněním informací
na webových stránkách obce a také na plánované besedě s občany. O přesném termínu budete
včas informováni.
Nejen díky covidovému onemocnění, ale také díky tomu, že budujeme nové sociální zázemí na hřišti, se nekonaly, mimo promítání Letního kina, obecní akce. Personál KIOSKU na
HŘIŠTI TJ Sokol Babice přesto taneční akce i akce pro děti uspořádal. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se na tomto podíleli.
V sobotu 18.9. přivítáme nové občánky narozené v loňském a letošním roce. V sobotu
23.10. se sejdeme na tradičním Společenském večeru.
Krásný podzim všem a na brzké setkání se těší

Dana Haasová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se v naší obci uskuteční ve volební místnosti v budově Mateřské školy, Babice 65
v pátek 8. října 2021 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8 hod. do 14 hod.
Hlasovací lístky Vám budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb.

Informace o dění v obci – červen, červenec, srpen, září 2021:
→
V úterý 22.6. proběhla rada Mikroregionu Šternbersko v Domašově u Šternberka a
ustavující schůze Dobrovolného svazku obcím, naši obec zastupoval pan místostarosta.
→
Ve čtvrtek 24.6. se za účasti paní starostky konala 83. Valná hromada společnosti VHS
Sitka s.r.o. Šternberk.
→
V pátek 25.6. jednal zástupce f. D. A. S., pan Martin Fottera s paní starostkou o nabídce
a možnostech právní ochrany obce, úřadu a zastupitelstva.
→
Od 1.7. v rámci letní brigády pro obec, pracovaly dvě brigádnice.
→
Od 7.7. do 9.7. neordinoval MUDr. David Folprecht, z důvodu čerpání dovolené.
→
Ve středu 13.7. oslavil krásné narozeniny 96 let pan Viktor Ráža.
→
V pátek 16.7. se na hřišti promítal v rámci letního kino český film Ženská pomsta.
→
V úterý 20.7. se konal kontrolní den stavby „Hygienické zázemí pro diváky hřiště“.
→
Ve středu 21.7. proběhlo online veřejné projednání změny č.2 Územního plánu obce
Babice.
→
V sobotu 24.7. se v prostorách kynologického klubu Babice konal charitativní canicross
„O pohár hejtmana Olomouckého kraje“, který byl uspořádán ve spolupráci Kynologického
klubu Babice a Hanáckého masher clubu z.s..
→
V neděli 25.7. uspořádal SK Vyhlídka Tri klub Šternberk
triatlon u vodní nádrže v Babicích. Byly přihlášeny čtyři štafety.
Babická štafeta ve složení pan Vladimír Gabrhel, pan Jaromír
Vyroubal a pan Roman Mader se umístila na krásném třetím
místě. Gratulujeme.
→
V pondělí 26.7. řešila paní starostka se zástupcem SSOK
Olomouc a MAS Šternbersko možnosti opravy a výstavby
chodníku podél silnice II/444 (hlavní cesty), v odpoledních
hodinách proběhlo předání stavby Stezka pro chodce a cyklisty
Šternberk – Uničov, II. etapa, úsek Mladějovice – Babice.
→
V úterý 27.7. se v Olomouci za účasti paní starostky konal
další kontrolní den stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati“.
→
Ve středu 28.7. proběhla na úřadě návštěva zástupců
Mikroregionu Šternbersko k logistice svozu odpadu.
→
K 31.7. podala paní Mgr. Petra Váňová rezignaci na funkci ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Babice, p.o..
→
V úterý 3.8. proběhl další kontrolní den stavby „Hygienické zázemí pro diváky hřiště“,
zúčastnil se pan místostarosta.
→
V sobotu 7.8. uspořádal Kiosek na hřišti TJ Sokol Babice pro všechny občany večer
s hudbou a dobrotami z udírny.
→
V pondělí 2.8. proběhla v obci Dolany Valná hromada Dobrovolného svazku obcí
„Odpadové hospodářství svazku obcí“, za obec se zúčastnil pan místostarosta.
→
Od pondělí 9.8. k nám zajížděla každé srpnové pondělí Mobilní pobočka České pošty,
služby mobilní pošty jsme mohli využít pohodlně a bez cestování přímo před obecním úřadem.
→
Od 9.8. do 20.8. čerpal MUDr. David Folprecht dovolenou.
→
Ve čtvrtek 12.8. proběhl kontrolní den stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati
Uničov(včetně)-Olomouc“, navečer proběhlo jednání zástupců obce, TJ Sokol Babice a
projektanta pana Ing. Suka ohledně možností nové výstavby kabin a zázemí na hřišti.
→
V sobotu 14.8. se na středisku Paseky zemědělské a.s. v Babicích konal Den otevřených
vrat.
→
V úterý 17.8. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2021
kontrolory Krajského úřadu Olomouc.

→
Ve čtvrtek 26.8. provedl zástupce Agentury BEZPEČNÁ PRÁCE pan Aleš Hudec
povinnou roční prověrku BOZP na všech obecních pracovištích a objektech.
→
V pátek 27.8. uspořádal Kiosek na hřišti TJ Sokol Babice Rozloučení s prázdninami,
večer proběhlo druhé letní promítání animované pohádky Křupaví Mazlíčci.
→
V pondělí 30.8. bylo vyhlášeno Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Babice, p.o.
→
V úterý 31.8. uspořádal Senior klub Babice zdravotní přednášku lektora a bylinkáře pana
Karla Štenbauera o bylinkách a mastičkách a jejich využití. Přednáška proběhla za velmi malé
účasti občanů ve společenské místnosti v KD Babice.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 17.6., 19.7. a 16.8.2021
Zastupitelstvo schválilo:
✓ účetní závěrku obce Babice za rok 2020 bez výhrad
✓ účetní závěrku ZŠ a MŠ Babice, příspěvkové organizace za rok 2020 bez výhrad
✓ Závěrečný účet obce Babice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Babice za rok 2020 bez výhrad
✓ rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Babice p.o. za rok 2020 takto: do rezervního fondu
199 852,62 Kč a do fondu odměn 10 000,- Kč
✓ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021 (demolice skladu a WC na hřišti)
✓ 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, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje
2021
✓ přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.2021/01879/OSR/DSM – Nové
sociální zázemí ve sportovním a kulturním areálu obce Babice
✓ Smlouvu o dílo – Babice – prodloužení vodovodu a kanalizace s firmou Online-olin s.r.o.
✓ Smlouvu o dílo s firmou ELEKTRO – BAU Olomouc, s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany,
779 00 Olomouc na zhotovení díla „Hygienické prostory pro diváky hřiště“
✓ založení dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství svazku obcí, smlouvu o založení
dobrovolného svazku obcí, stanovy a vstup obce Babice do tohoto dobrovolného svazku obcí
✓ Ukončení spolupráce s firmou Marius Pedersen, a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové IČ: 42194920, pobočkou Šternberk, Uničovská 64
✓ Ukončení spolupráce s firmou EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187, 78391 Medlov
✓ nové znění Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným VHS Sitka Šternberk
✓ přísedícího u Okresního soudu v Olomouci pana Josefa Rážu ve smyslu zákona č.6/2002 Sb.
✓ prodej pozemků par.č.1456 a par.č.1481 v k.ú. Babice u Šternberka firmě MALETÍNSKÝ
PÍSKOVEC spol. s r.o.
✓ Smlouvu o nájmu s paní Lenkou Kubešovou, bytem Babice 100 ode dne podpisu na dobu
určitou a to 20 let
✓ zápis do kroniky za r.2020 dle předloženého návrhu
✓ finanční dar v celkové výši 25. 000,- Kč ve prospěch obcí postižených vichřicí a tornádem
v červnu 2021
✓ nabídku právní ochrany a právní asistence pro obec a zastupitele obce u firmy D.A.S.
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha – Michle, IČ: 03450872
Zastupitelstvo neschválilo:
✓ odkup části pozemku par.č.1703 v k.ú. Babice u Šternberka
✓ žádost o koupi části obecního pozemku par. č. 32/1 v k.ú. Babice u Šternberka
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Zprávičky ze školy - Otevíráme další školní rok
Prázdniny jsou definitivně pryč a my stojíme na začátku nového
školního roku 2021/22. Jaký bude? Co nám přinese nového?
Učitelé, rodiče i děti jsou plni očekávání. Doufáme, že se nebude
opakovat uzavírání škol a všichni se budeme moci potkávat ve škole bez
roušek, bez obav z nákazy a budeme si užívat kamarády, různé projekty a
hlavně se budeme
v klidu
učit
a
vzdělávat. První školní
den jsme slavnostně
zahájili v I. třídě se všemi žáky, čtyřmi
novými prvňáčky a jejich rodiči. Všechny
uvítala zastupující paní ředitelka a
starostka obce. Celkem bude letos do školy
chodit dvacet
žáků.
Ve škole nastaly také personální změny. Rozloučila se s námi paní
ředitelka Mgr. Petra Váňová a na její místo dočasně nastoupila paní
Mgr. Jana Bajerová. Kolektiv pedagogů posílila další asistentka
pedagoga paní Mgr. Jitka Lichtensteinová.
Školní rok začíná. Přejeme dětem, jejich rodičům i všem
pracovníkům babické školy, ať je to rok úspěšný a ať problémy, které
možná nastanou, společně ke spokojenosti všech vyřešíme.
Kolektiv učitelů
Zprávičky ze školičky – září 2021
Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2021/2022 ve středu 1. září 2021 za účasti
zastupující ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jany Bajerové a starostky Dany
Haasové.
Mateřská škola má zapsáno celkem 24 dětí. V tomto školním
roce bude místo vedoucí učitelky zastávat Lenka Čtvrtlíková
a učitelka Pavla Spurná. 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“ obsahovala 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 FB – ZŠ a MŠ Babice

ODPADY
Vážení občané, rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny
chystáme v našem odpadovém hospodářství. Velkou novinkou bude
rozšíření svozu tříděných odpadů o svoz tzv. „od domu“. Nově vám bude
přímo od domu svážen kromě směsného odpadu také papír, plast a
bioodpad. Každý, kdo požádá, dostane nádoby na tyto druhy odpadu do
bezplatné zápůjčky a bude moci třídit odpady v pohodlí domova, aniž by
musel chodit na sběrná hnízda.
Proč? Ptá se jistě řada z vás. Proč tolik nádob navíc? Proč nestačí systém stávajících sběrných
hnízd? Vždyť tolik let fungoval…
Vyšší míra třídění odpadu bude v budoucnu nutností pro každého. Každý občan bude muset
kvalitně vytřídit odpad, který produkuje, jako je tomu například v sousedním Rakousku, jinak
bude platit. Řešením, aby pro vás bylo třídění odpadu co nejsnazší a nejpohodlnější a zároveň
svoz logisticky co nejefektivnější, je právě svoz „od domu“ pomocí 240 l nádob. Tento systém
již na řadě míst bezproblémově funguje (Mnichovo Hradiště, Boskovicko, Mikulovsko,
Židlochovicko). Bohužel stávající sběrná hnízda nejsou schopná pojmout veškerý vytříditelný
odpad, který je nyní součástí směsného odpadu, aniž by bylo nutné výrazně navyšovat počet
kontejnerů na hnízdech nebo četnost jejich svozu. Pro umístění nových kontejnerů již není místo
a častější svoz není možné zajistit, aniž by se neúměrně navýšila cena.
Od začátku letošního roku platí nový zákon o odpadech. Díky tomuto zákonu se zvyšuje
poplatek za ukládání směsného odpadu na skládky, tak aby skládkování přestalo být
nejvýhodnějším způsobem nakládání s ním. Náš nový systém svozu má posloužit k tomu, aby
se množství směsného odpadu snížilo a množství tříděných odpadů naopak vzrostlo. Obec již
nyní na své odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu nemalou částku a pokud se nepodaří
snížit množství směsného odpadu, tak tato částka dále poroste. Pak bude zcela jistě nutné navýšit
poplatek za odpady. Pokud se nám podaří snížit naši produkci směsného odpadu, nebude nutné
razantně navyšovat místní poplatek.
Papír, plast, sklo i kovy jsou druhy odpadů z nichž lze vyrobit
ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do
země. Zde je dobré připomenout, že ani biologicky
rozložitelný odpad do černé popelnice nepatří, a zvláště ten
pocházející z kuchyně! Tento odpad se dá velmi snadno
zkompostovat a získat kvalitní hnojivo – kompost, který
obohatí půdu o tak důležitou organickou hmotu a zvýší tak její
kvalitu bez přídavků chemie.
Možná se ptáte, kdo zaplatí nákup takového množství popelnic?! Obec získala, prostřednictvím
dobrovolného svazku obcí, jehož je členem, na jejich nákup dotaci z Operačního programu
Životní prostředí a máme tedy prostředky na popelnice pro každého. Bližší informace o projektu
vč. toho, jak nádoby do zápůjčky získat obdržíte prostřednictvím letáku, který Vám bude
v dohledné době doručen do schránek.
Proto zapojme se všichni do nového systému! Tříděním recyklovatelných odpadů nejenže
pomůžete rozpočtu své obce, ale hlavně životnímu prostředí.
Tedy třiďme odpad! Má to smysl, a nejen ekonomický.
Dobrovolný svazek obcí

A ZASE ODPADY
Koncem loňského roku byla přijata dlouho připravovaná novela
Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., která přinesla řadu zpřísnění
v odpadovém hospodářství. Obcí a občanů se nejvíce dotkne zvýšení
poplatku za uložení tuny směsného komunálního odpadu (dále jen
SKO). Základní poplatek je pro letošní rok nastaven na 800,- Kč za
tunu uloženého SKO na skládku. Základní poplatek může být snížen
na 500,- Kč/t, pokud občané vyprodukují za rok maximálně 200 kg
SKO na jednoho občana. Příští rok už bude základní cena ve výši 900
Kč za tunu, zvýhodněná cena 600 Kč a limit na jednoho občana snížen na 185 kg ročně. Takto
se poplatky budou každý rok navyšovat až na 1850,- Kč za tunu SKO v roce 2029. Limit na
občana pro získání „zvýhodněné“ ceny za uložení bude naopak klesat až na 120 kg na osobu a
rok v roce 2029.
Množství SKO v naší obci na 1 občana byl v roce 2020 i v roce 2019 195 kg, v roce 2018
210 kg, v roce 2017 200 kg.
Smyslem navyšování cen za likvidaci odpadů je donutit jejich původce – tedy veřejnost,
podnikatele, veřejné instituce – tedy nás všechny – odpad snížit, resp. snížit podíl SKO a zvýšit
podíl vytříděného odpadu (bio, plast, papír, sklo, kov, oleje atd.). Určitě jste zaznamenali snahy
o redukci „zbytečných“ obalů, např. bylo zakázáno vydávat plastové tašky zdarma k nákupu a
ve vyspělých zemích se zvyšuje tlak na tzv. bezobalový způsob života.
Změna systému svozu odpadů
Dne 22. června 2021 byl v Domašově u Šternberka založen dobrovolný svazek obcí našeho
regionu s názvem „Odpadové hospodářství svazku obcí“ za účelem zajištění společné likvidace
odpadů vzniklých v obcích. Předsedou svazku byl zvolen starosta Dolan, jedné z větších
zakládajících obcí, Ing. Rudolf Pečinka. Tomuto aktu předcházelo schválení založení tohoto
svazku, schválení zakládací smlouvy a stanov v zastupitelstvech všech zakládajících obcí.
Cílem svazku je založení společnosti s ručením omezeným, která bude zajišťovat pro
zúčastněné obce svoz a likvidaci odpadů. Tato společnost bude řízena a dozorována zvolenými
zástupci obcí, cílem bude transparentní a hospodárné nakládání s odpady tak, aby byly
v maximální míře plněny požadavky a povinnosti plynoucí z nového zákona o odpadech.
Zahájení činnosti této komunální svozové společnosti předpokládáme od roku 2022. Se změnou
poskytovatele svozových služeb bude provedena i změna systému sběru tříděného odpadu
v obci zavedením systému „door to door“ (popelnice na tříděný odpad do každého domu), jehož
spuštění rovněž předpokládáme s rokem 2022.
Přípravný výbor a všechny zakladatelé spolku čeká intenzivní práce s cílem vytvořit nový
systém, kalendář svozů a najít optimální řešení likvidace odpadů v každé účastnické obci.
Současně bude pořízena svozová technika a vybudováno nutné zázemí potřebné k provozu.
Při rozhodování o založení spolku obcí a společného postupu obcí při likvidaci odpadů se
vycházelo z dobré praxe obcí na jižní Moravě a také v sousedním Rakousku. Starostové se
podrobně seznámili s provozem fungujících svozových společností, informovali se o
problémech a výhodách činnosti.
Zúčastněné obce věří, že rozhodnutím o založení spolku obcí pro společnou likvidaci odpadů
nevykročili do neznáma, ale je to krok správným směrem, jak mít odpady a výdaje za jejich
likvidaci pod kontrolou.
Dana Haasová

K O N K U R Z N A ŘED IT ELE ŠK O LY BAB IC E
Obec Babice, zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Babice, příspěvkové organizace,
Babice 40, IČ 75029481, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Babice, příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk, IČ 75029481
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1.2.2022.
Termín podání přihlášek: do 20.10.2021 do 12:00 hodin.
Více na https://www.obecbabice.cz/uredni-deska?id=1289&action=detail

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Vyhlašujeme sbírku nejen ošacení pro Sociální družstvo Diakonii Broumov.
Pokud máte doma nepotřebné věci můžete darovat dámské, pánské a dětské oděvy
– nepoškozené s fungujícími zipy, nepoškozenou obuv (zavázána v igelitové
tašce), kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s funkčním zipem, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené, přikrývky, polštáře a deky – pouze
péřové, záclony, závěsy – nepoškozené, látky – minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy – ideálně
dětské, ale i pro dospělé čtenáře.

Sbírka proběhne na autobusové zastávce ve středu 6.října 2021
v době od 16:00-17:00 hod. a v sobotu 16.října 2021 v době od 9:00-10:00 hod.
KNIHOVNA
Zveme všechny čtenáře do naší knihovny. Knihovna je po prázdninách opět
otevřena a to vždy v sudou středu v době od 17:00 – 18:00 hod. v budově
Základní školy Babice. Termíny otevření: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11.,
1.12. a 15.12.. Případné změny budou včas oznámeny.
VÁNOČNÍ STROM
Pokud by někdo z Vás věděl o vhodném vánočním stromu, budeme rádi za tip.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že k 30.8.2021 skončila splatnost II.
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 nejpozději do 30.9.2021. Děkujeme.

KOPANÁ – Podzim 2021
So 18.9.
TJ Sokol Babice – SFK Nedvězí
So 25.9.
SK Slatinice „B“ – TJ Sokol Babice
Út 28.9.
Sokol Dlouhá Loučka – TJ Sokol Babice
So 2.10.
TJ Sokol Babice – SK Těšetice
Ne 10.10.
Sokol Drahanovice – TJ Sokol Babice
So 16.10.
TJ Sokol Babice – FK Odrlice
Ne 24.10.
FK Slavonín „B“ – TJ Sokol Babice
So 30.10.
TJ Sokol Babice – FC Hraničné Petrovice
Ne 7.11.
Sokol Jívová – TJ Sokol Babice

15:30 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.

STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci září a říjen 2021 otevřen vždy v 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: 16.9., 23.9. a 30.9..
V říjnu bude svážen ještě každý týden ve čtvrtek. Termíny svozu: 7.10., 14.10., 21.10.,
28.10. – státní svátek – svoz nebude. Od listopadu bude svážen co 14 dní.
Termíny a frekvence svozů mohou být změněny. O tomto vás budeme včas informovat.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen každý lichý pátek (co 14 dní) a to: 17.9., 1.10.,
15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 23.12. (nahradí za 24.12.)
POZVÁNKY - Září 2021

Říjen 2021
✓ Obec Babice pořádá v sobotu 16. října 2021 „Jednodenní zájezd na Vysočinu“.
Navštívíme: zámek Jaroměřice nad Rokytnou a město Třebíč. Cena zájezdu 500,-Kč.
Platba ihned po přihlášení. Přihlášky přijímáme na obecním úřadě osobně nebo na
telefonu 585 000 265 nebo 585 014 875.
✓ Kulturní komise obce Babice zve všechny občany na „Společenský večer spojený
s večerem důchodců“, který se uskuteční v sobotu 23. října 2021 od 18:00 hod. na
velkém sále kulturního domu Babice. Občerstvení zajištěno. Dobrou náladu s sebou.
Všichni jste srdečně zváni.

Listopad 2021
✓ Obecní úřad Babice srdečně zve všechny občany na slavnostní „Rozsvícení vánočního
stromečku“, které proběhne v pátek 26. listopadu 2021 před obecním úřadem. Začátek
v 16:30 hod. vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Babice. Slavnostní rozsvícení stromečku
proběhne v 17:00 hod. Přijďte nasát předvánoční atmosféru a zahřát se výborným
vánočním punčem pro děti i dospělé.
Na Prosinec 2021 se připravuje:
✓ 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.

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.

FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Výstavba nového skladu a WC na hřišti

Nová železniční vlaková zastávka
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