Zpravodaj obce
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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další tři měsíce roku 2022, víceméně úspěšně. Blíží se konec
školního roku, čekají nás prázdniny, dovolené, krásné letní dny. Snad si
všichni zasloužené volno užijeme.
A co se během posledních týdnů událo v naší obci?
Konečně se dala do pohybu stavba nové Mateřské školy Sluníčko.
Problémy v začátcích stavby jsme zdárně zvládli a já bych si moc přála, aby
žádné další nenastaly. Každý týden probíhají kontrolní dny, vy jistě chodíte okolo, tak víte, jak
stavba pokračuje.
Smíšená stezka Babice – Mladějovice je hojně využívána, což je určitě skvělé. Jen nás
trápí nedokončené terénní úpravy. Podali jsme také oficiální reklamaci na piktogramy v obci,
které jsou v nevyhovujícím stavu. Řešíme vše se zhotovitelem stavby, f. Kareta, již od zimy.
Snad se brzy dočkáme nápravy.
V dubnu jsme po dvouleté pauze pořádali akci „Babice – Čarodějnice 2022“. Návštěva
této akce byla obrovská, asi nikdo z nás nečekal takovou účast. Děti si zasoutěžily, zatančily a
také opekly špekáčky.
7.5. jsme společně uctili památku obětí druhé světové války. Obcí prošel lampionový
průvod, v parku u pomníku proběhla Oslava osvobození se vzpomínkou na příslušníky 1.
československého samostatného armádního sboru v SSSR pod vedením generála Svobody.
Slavnostní setkání proběhlo za účasti ředitele Krajského vojenského velitelství, členů obce legionářské, pracovníka projektu péče o válečné veterány, ředitele Vojenské nemocnice Olomouc
a zástupců okolních obcí.
4.6. proběhla oslava Dne dětí, účast byla opět veliká, program velmi pestrý. Myslím si,
že každý si odpoledne plné her a zábavy mohl užít dle svého.
Chci poděkovat vám všem za podporu a účast na obecních akcích. Všem, kteří tyto akce
připravili, zaměstnanci obce, zastupitelé, zaměstnanci školky, školy a také zástupci místních
spolků. Vám všem patří veliký dík.
Již nějaký čas pro vás připravujeme program na tradiční Obecní veselici, v sobotu
3.9.2022. Rezervujte si prosím, tento termín a přijďte se společně pobavit.
Jistě jste zaznamenali, že zastupitelstvo obce řeší možnost vybudování nového chodníku
podél hlavní cesty na Šternberk. Studii chodníku od semaforu až k Utěšenému máme zpracovanou, včetně návrhu nové dešťové kanalizace. Proběhla schůzka s občany, kterých se tato akce
přímo týká. Na základě tohoto jednání je nyní v přípravě projektová dokumentace na I. etapu
(od semaforu po křižovatku u Špačkového). Snahou je, v co nejkratším časovém horizontu
uskutečnit celý záměr. Chodník je třeba, hlavně z hlediska bezpečnosti, tak snad se vše podaří.
Určitě nemohu opomenout téma odpady. Pomalu si zvykáme na nový systém door-todoor v naší obci. Neustále máme velké množství dotazů, problémů, nepochopení. Já bych nyní
chtěla jen připomenout, že jde o kolektivní systém a záleží na každém z nás. Velmi důležitá je
snaha, ochota přizpůsobit se většině. Nelze systém stavět na požadavcích jednotlivců, to
opravdu nelze, i tak je shromažďování, svoz a likvidace odpadů finančně velmi náročné. Znovu
apeluji na každého z nás, respektujme prosím, nastavený systém, společně
to musíme zvládnout. Bez vaší pomoci to prostě a jednoduše nepůjde.
Závěrem přeji dětem krásné prázdniny, pedagogům klidné léto
a nám všem krásné letní dny plné sluníčka a pohody.
Dana Haasová

PROVOZ Obecního úřadu v době letních prázdnin
V souvislosti s letním obdobím bude na obecním úřadě Babice od 1.července 2022
zaveden prázdninový provoz, při kterém budou úřední hodiny v pondělí a ve středu
zkráceny do 16:00 hodin. Ostatní dny zůstávají beze změn.
V případě potřeby vyřízení Vašeho požadavku mimo tyto úřední hodiny volejte na tel.
585 014 875 nebo 732 173 067. Děkujeme za pochopení.

V pondělí 4. července 2022 bude Obecní úřad UZAVŘEN.
Informace o dění v obci – březen, duben, květen a červen 2022:
→
Ve dnech 17.3. a 17.6. byly pracovníky VHS Sitka, s.r.o. provedeny odečty vodoměrů
v obci.
→
V úterý 22.3. uspořádala základní škola Babice Den otevřených dveří.
→
V úterý 29.3. přijal pozvání pan David Krejčí, hokejista působící v americkém týmu
Boston Bruins, který zavítal do naší základní školy. Odpoledne byla paní starostka
v Bohuňovicích na Valné hromadě Odpadového hospodářství svazku obcí.
→
Ve středu 30.3. proběhla na sále KD beseda na téma Odpady a odpadové hospodářství
v obci se zástupcem firmy StavRe-Envi s.r.o..
→
Ve čtvrtek 31.3. se paní starostka zúčastnila rady Mikroregionu Šternbersko
ve Šternberku.
→
Od 1.4. započal svoz separovaných odpadů v rámci sběru door-to-door.
→
V úterý 5.4. paní starostka a pan ředitel ZŠ a MŠ Babice, p.o. jeli na MAS Šternbersko
řešit možnost dotací pro ZŠ a MŠ Babice, p.o.. Odpoledne proběhlo na obecním úřadě setkání
starostů okolních obcí. Diskutovali o možnosti zřízení společného sběrného dvora v naší obci.
→
Ve čtvrtek 7.4. navštívil paní starostku pan Kubánek z firmy Topgis a představil novinky
mapového portálu.
→
V úterý 26.4. byla paní starostka pozvána na Snídani zástupců MAS Šternbersko a
starostů, která se konala na hradě Šternberk.
→
Ve čtvrtek 28.4. se konala ve Šternberku 85. Valná hromada společnosti VHS SITKA,
s.r.o., za naši obec byla přítomna paní starostka.
→
V pátek 29.4. jsme pořádali na hřišti akci Babice Čarodějnice 2022.
→
V sobotu 30. 4. proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci.
→
Ve čtvrtek 5.5. byly pozvány všechny maminky na oslavu Dne matek, která proběhla na
zahradě ZŠ Babice.
→ V sobotu 7.5. v podvečer vyšel od ZŠ lampionový průvod do parčíku u kostela, kde
u pomníku proběhla Oslava osvobození se vzpomínkou na příslušníky 1. československého
samostatného armádního sboru v SSSR pod vedením generála Svobody a na závěr nechyběl
tradiční ohňostroj na hřišti.
→
Ve středu 11.5. v Expozici času ve Šternberku se konalo setkání starostů Obvodu obce
s rozšířenou působností Šternberk a zástupců Olomouckého kraje.
→
V pátek 13.5. proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Babice-prodloužení
vodovodu a kanalizace“.
→
V sobotu 14.5. uspořádal Kynologický klub Babice dogtrek „Krajinou pánů ze
Šternberka“.
→
Od 16.5. – 27.5. nastoupila na obecní úřad na praxi slečna Lucie Hofhanslová ze Střední
odborné školy Olomouc.
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→
V sobotu 21.5. uspořádala obec jednodenní zájezd. Navštívili jsme zámek Náměšť nad
Oslavou a pivovar Dalešice, kde jsme měli zajištěný oběd. Poté jsme se přesunuli do jaderné
elektrárny Dukovany a na závěr jsme absolvovali plavbu po Dalešické přehradě.
→
Ve středu 25.5. proběhlo v hostinci U Lípy školení BOZP pro zaměstnance obce.
→
Ve čtvrtek 2.6. výběrová komise vyhodnotila cenové nabídky v rámci výběrového řízení
na restaurování sloupu se sochou Panny Marie v obci Babice (u hřiště).
→
V pátek 3.6. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Sdružení obcí střední Moravy a
Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy ve Šternberku.
→
V sobotu 4.6. jsme oslavili na hřišti Dětský den.
→
V úterý 7.6. proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby nového hygienického zázemí
pro diváky hřiště (nové WC).
→
Ve dnech 8.6. – 9.6. proběhla uzavírka železničních přejezdů v obci (podbíjení kolejí).
→
Ve středu 8.6. byla paní starostka na Krajském úřadu v Olomouci, odbor životního
prostředí ohledně řízení záměru recyklace stavebních sutí a drcení kameniva Babice
(Maletínský pískovec).
→
Ve čtvrtek 16.6. se paní starostka zúčastnila výjezdního zasedání Rady Mikroregionu
Šternbersko v Dalově.
→
Každý čtvrtek probíhá kontrolní den stavby MŠ Sluníčko.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 28.3., 25.4., 23.5.2022
Zastupitelstvo schválilo:
✓ finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč pro zapsaný spolek „František“ z.s., Újezd – pro
matky s dětmi z Ukrajiny
✓ finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na podporu dětské krizové linky Linky bezpečí
✓ výběr firmy na zakázku „oprava zpevněné plochy“, „oprava havarijního stavu
elektroinstalace“ a „oprava zpevněných betonových ploch“ v areálu fotbalového hřiště
✓ smlouvu o pronájmu garáže uzavřenou mezi Vítem Pospíšilem, Babice 146 a obcí Babice
✓ úhradu mimořádného členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí Odpadového
hospodářství svazku obcí ve výši 215 520,-Kč. Mimořádný členský příspěvek bude určen na
navýšení základního kapitálu ve společnosti Odpadového hospodářství svazku obcí Šternbersko
s.r.o. za účelem nákupu svozové techniky
✓ Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě č.32/2020 ze dne 22.12.2020
✓ ceník odpadů pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby v obci
✓ přijetí dotace ve výši 48 500,-Kč 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 2022
✓ převod finančních prostředků do fondu investic ZŠ a MŠ Babice, p.o. ve výši 70 000,-Kč
✓ Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Obec BabiceModernizace provozního zázemí sport. areálu v Babicích projektová dokumentace“ uzavřený
mezi obcí Babice a panem Ing. Petrem Sukem, Masarykova 447/13, 78501 Šternberk
✓ cenovou nabídku f. ATELIS – ateliér liniových staveb, Olomouc na zpracování projektové
dokumentace „Chodník podél silnice II/444“
Zastupitelstvo stanovilo pro volební období 2022-2026 s přihlédnutím k § 68 zák.č.128/2000
Sb. o obcích, celkově 7 členů zastupitelstva obce Babice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starostky a místostarosty
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Zprávičky ze školy
David Krejčí
David Krejčí je profesionální hokejový
útočník, působící v klubu HC Olomouc.
Jeho kariéra je spjatá s americkým týmem
Boston Bruins a letos také držitel bronzové
medaile z mistrovství světa. Tento rodák
ze Šternberka nás v úterý 29. 3. navštívil
přímo ve škole. Velkou zásluhu na zajištění
jeho návštěvy měla jeho teta, naše
kolegyně, Zuzana Neoralová.
Pana Krejčího jsme po palbě otázek
pozvali na malé občerstvení. Zjistili jsme,
že i když je to velký hokejový hráč mezinárodního
významu, přesto je to člověk milý a velmi skromný.
Na památku rozdával všem zájemcům podpisy a jeden
podpis věnoval i škole. Tento podpis je k nalezení na stěně
naší tělocvičny, kde bude připomínkou tohoto milého
setkání.
Ukliďme Česko
Žáci ZŠ a děti MŠ Babice se 7. dubna zapojili do akce
"Ukliďme Česko" a vydali se uklidit odpadky v naší obci.
Všichni byli moc nadšení a předháněli se, kdo najde nejvíc
odpadu. A že toho bylo...!!!
Žáci ZŠ ukončili "Úklid Česka" projektem "Den Země".
Všechny složité úkoly nakonec zvládli a s úsměvem
pracovní listy s tajenkou odevzdali. KRÁSNÝ DEN.
Přidejte se k dalším dobrovolníkům a společně Ukliďme
Česko! Od odpadků a černých skládek. Odpad z přírody
sám nezmizí. Pojďte s námi uklidit Česko. Zapojit se může
každý.
Velikonoce
V pondělí 11. dubna obohatil činnost školní družiny pan Janík, aby naučil naše děti plést
pomlázku. Ukázalo se, že to není zrovna jednoduché, ale s dostatečnou pílí a vůlí se práce všem
nakonec podařila s velmi pěkným výsledkem. Děvčata se pak měla na velikonoční pondělí na
co těšit!
Sluňákov
Dne 19. dubna jsme v Horce nad Moravou navštívili ekologické centrum Sluňákov. Zde nás
uvítal smutný zahradník, kterému se ztratila velká hromada listí. Poprosil nás o pomoc
s pátráním a vyřešením této záhady. Případ to byl zapeklitý a my si museli zavolat na pomoc i
slavného detektiva.
S jeho pomocí jsme zajistili důkazy o rozpadu listí a společně jsme vyřešili záhadu vzniku půdy
na zahradě. Pachatele jsme objevili v místním kompostu. Nebyli moc velcí. Byli hodně
nenápadní! Ale my jsme vytáhli lupy a pořádně jsme je prozkoumali. Zahradník nám poděkoval
za pomoc a detektiv nás pochválil za výborné pátrání. Případ byl zdárně vyřešen.
Dalším úkolem bylo rozhodnout, co patří či nepatří do kompostu. To už pro nás byla maličkost,
kterou jsme zvládli, jak se říká, levou zadní.
V poslední části programu jsme objevili různé možnosti kompostování. Víte, co je
vermikompostér? Je to speciální nádoba na vytvoření výborného hnojiva. Ačkoliv si spousta
z nás nedovede představit pěstování žížal v bytě a některým dokonce připadají tito drobní

živočichové nechutní, lidé usilující o bezodpadovou domácnost si bytové kompostování
nemohou vynachválit. Žížaly a především kalifornské žížaly, jsou totiž poctiví pracanti a jejich
trávicí ústrojí dokáže zpracovat veškeré organické zbytky, které v kuchyni vyprodukujete.
Ekologický program „Co se děje v půdě“ byl pro nás všechny velmi přínosný a užili jsme si ho.
Den matek
Den matek je den, kdy se na celém světě vzdává pocta všem maminkám. V Česku se slaví
druhou květnovou neděli. V naší škole jsme společně tento krásný svátek oslavili 5. května
společným vystoupením žáků základní školy a mateřské školy. Celý program probíhal na
školním hřišti.
Maminky, babičky i všichni hosté měli možnost zhlédnout krásný kulturní program, který pod
vedením svých učitelů nacvičili naše
děti ze školky i velcí žáci. Děti
předvedly různá taneční čísla, zahrály
a zazpívaly Májovou pohádku,
v programu vystoupily a zatančily
„ohnivé ženy“ (děvčata z 5. třídy).
Další ochutnávkou byl tanec
Macarena v podání všech děvčat ze
školy a tanec džentlmenů, který
předvedli chlapci. Program byl
ukončen společnou písní pro všechny
maminky.
Děkujeme všem účinkujícím a pedagogům za pěkná vystoupení a maminkám a hostům za
návštěvu a podporu.
Zprávičky ze školky
V posledních jarních měsících se u nás děti v Mateřince proměnily v piráty, čaroděje
a ochranáře Země. Piráty čekala honba za pokladem, čaroděje zkoušky kouzel
a ochranáři se snažili ulevit a porozumět naší planetě Zemi. S každou ze
zmíněných rolí se popasovali statečně a s nadšením. Nebyl to však lehký úkol.
Piráti nejprve museli složit pirátské zkoušky. Sešlo se dost odvážných
pirátek a pirátů, kteří změřili svou sílu, odhodlání a mrštnost na nejrůznějších
stanovištích. V týmech plnili úkoly, které se skrývaly v dopisech poslanými
vyšší pirátskou posádkou putující přímo do naší schránky. Děti sestavily pirátskou vlajku,
hledaly ztracené zlaté mince, zacvičily si sestavu pravých bojovníků, dokázaly zachránit loď od
ponoření, nasbíraly spousty jídla a pití pro hladovou posádku a závěrem jsme si společně
zazpívali a vydali se za nosem hledat ukrytý poklad.
Den Země jsme s dětmi z Mateřské školy oslavily v přírodě. Vypravili jsme se na procházku
po okolí s cílem vyčistit přírodu od nepořádku. V rámci Dne Země si děti osvěžily, jak správně
třídit odpad a seznámily se s existencí přírodních katastrof, formou her či pokusů.
V neposlední řadě nás v červnu čeká loučení s předškoláky, letos nám do školy odplouvá
6 dětí, a proto se slavnost ponese v námořnickém duchu. Vzhůru na palubu, nový ostrov Vědění
nás čeká!
Volby do Zastupitelstev obcí
v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Veškeré informace k volbám naleznete na stránkách https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volbydo-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Úspěšný mladý sportovec v naší obci 😊
Anežka Hračová se od 6.6.2022 v americkém Wisconsinu zúčastnila světového šampionátu
hokejistek do osmnácti let. České juniorky s přehledem vyhrály celou svou skupinu a pomýšlely
na medaili, ale jejich jízda se bohužel zastavila už ve čtvrtfinále. Po smolné porážce od Švédek
(1:2) si český ženský tým do 18 let částečně spravil chuť a proti Slovensku díky dominantnímu
výkonu urval alespoň páté místo a zakončil svou účast na turnaji vítězstvím, což se vždycky
cení.
Skupina B:
6.6.2022

CZE – SVK 4 : 0

7.6.2022
9.6.2022

CZE – GER 6 : 2
CZE – SUI 2 : 0

Play off:
11.6.2022

SWE – CZE 2 : 1

13.6.2022

CZE – SVK 7 : 2

Mimo své reprezentační povinnosti v ženském hokeji nastupuje Anežka i za chlapecký dorost
SK Prostějov 1913; v extralize ledního hokeje žen pak za tým HC Falcons Sokol Karviná
vybojovala i se svou mladší sestrou Bárou v sezóně 2021 – 2022 skvělé druhé místo.
INFORMACE PRO OBČANY – svoz BIOODPADU – VELMI DŮLEŽITÉ
Každá domácnost získala v rámci dotace „door to door“ sadu nádob na separovaný odpad a to
žlutou, modrou a hnědou nádobu o objemu 240 l.
Již v novinách, na webu obce a dále i na besedě s občany k odpadovému hospodářství, jsme vás
upozornili na skutečnost, že se na BIOODPAD bude využívat pouze nová hnědá nádoba
z dotace, o objemu 240 l, očipovaná již z výroby.
Avizovali jsme, že pouze v dubnu budete moci využít i nádoby hnědé, 120 l z předchozí dotace.
Při svozu bioodpadu se nadále objevují i nádoby původní, 120 l. Svoz se tímto velmi
prodražuje. Svozové firmě jsme nahlásili počet nádob, které jsou rozdány v domácnostech z
dotace a skutečnost je zcela jiná. V žádném případě nebylo zamýšleno, že po předání sady
nádob do domácností se budou používat ke svozu bioodpadu i ty nádoby původní. Svoz
bioodpadu je ve frekvenci 1 x za 14 dnů, pokud vám kapacita nádoby nestačí, máte možnost
větší množství bioodpadu odvézt každý pátek na stavební dvůr.
Tímto vás upozorňujeme na skutečnost, že

od 1.7.2022 se od rodinných domů, bude
BIOODPAD svážet pouze a jen z nádob
nových, o objemu 240 l, očipovaných.
Čipování nádob na směsný komunální odpad proběhne během prázdnin, budete předem
informováni.
Samozřejmě je třeba také dořešit nádoby na separovaný i komunální odpad u bytovek a
bytových domů. Od obyvatel těchto společných domů bude třeba pochopení, vstřícnost a snaha
vše vyřešit a nastavit co nejlépe.
V červenci bude počet sběrných míst v obci zredukován na 2 stanoviště. O tomto budete
také informováni.
Děkuji za pochopení.
Dana Haasová
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KYNOLOGICKÝ KLUB BABICE
Na jaře se nezahálelo a konalo se spoustu akcí. Proběhlé akce:
• dne 14.5.2022 – dogtrek „Krajinou pánů ze Šternberka“.
Dogtreku se zúčastnilo 60 týmů. Trasy byly 12 km a 27 km. Na dlouhé trase
závodilo 21 žen – nejlepší čas 2:18:30 a 9 mužů – nejlepší čas 2:18:00. Na krátké
trase závodilo 24 žen – nejlepší čas 1:05:00 a 6 mužů – nejlepší čas 1:45:00. Akce se vydařila
nad očekávání a všichni zúčastnění se těší na další ročník.
• dne 28.5.2022 – závody v Obedience.
Těchto závodů se zúčastnilo 25 týmů ve 3 kategoriích a byla zde i zahraniční účast.
• dne 12.6.2022 – závody O pohár Babického vodníka.
Opět to byla povedená akce a závodů se zúčastnili cvičáky ze širokého okolí.
Naše členky, které se věnují agility, jezdí celé jaro po závodech, kde úspěšně obsazují první
místa. Nebudu tady vypisovat všechny úspěchy, jelikož jich je opravdu hodně. Holkám přeji,
aby i nadále tak krásně reprezentovali náš klub.
Lenka Kubešová – předseda KK Babice
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 !!! Děkujeme.
KNIHOVNA
Zveme všechny čtenáře do naší knihovny. Knihovna je otevřena ve středu, a to
v době od 17:00 – 18:00 hod. v budově Základní školy Babice. Termíny
otevření v roce 2022: 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.. Případné změny
budou včas oznámeny.
KOPANÁ – JARO 2022
So 25.6.

TJ Sokol Babice – Sokol Dlouhá Loučka

16:00 hod.

OZNÁMENÍ
MUDr. David Folprecht oznamuje, že v době letních prázdnin bude čerpat
dovolenou. A to v termínu od 11.7. – 22.7. 2022 a 22.8. – 2.9.2022.
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UPOZORNĚNÍ: K 30.6.2022 skončí splatnost poplatku za směsný komunální odpad a k
31.5.2021 skončila splatnost poplatku za psa. Žádáme všechny občany a majitelé psů, kteří
poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Děkujeme.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU – Od nového roku sváží směsný komunální odpad nová
svozová firma StavRe-Envi s.r.o.. Termíny svozu v roce 2022: 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10.,
8.11., 6.12.
SVOZ BIOODPADU – Bioodpad je od 1.dubna 2022 svážen novou svozovou firmou
StavRe-Envi s.r.o.. Frekvence svozu je 1x za 14 dnů a to v pátek. Termíny svozu: 24.6., 8.7.
a 22.7., 5.8. a 19.8., 2.9., 16.9. a 30.9.2022.
STAVEBNÍ DVŮR je otevřen každý pátek v době od 17:00 – 18:00 hod.
Stavební suť – stavební odpad, kamení prosím vozte na
recyklační středisko Šternberk (bývalá Obalovna)
firmy MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, s. r. o.. Pro občany
Babic je domluven minimální poplatek. Každý odvoz
kontejneru se stavebním odpadem stojí obec téměř 5 tisíc korun.
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 15:30 hod., případně dle dohody. Tel.: 723 522 408.
POZVÁNKY
Červen 2022

→ Veselkovna svatební stodola v Babicích zve všechny na Den
otevřených dveří. Můžete se přijít podívat v sobotu 25. června
2022 v době od 10:00-20:00 hod.
Červenec 2022
→ TJ Sokol Babice pořádá v sobotu 2. července 2022 „Turnaj
v ruských kuželkách“. Začátek ve 13:00 hod. na hřišti v Babicích.
Srdečně zveme hráče i diváky!!!
→ TJ Sokol Babice pořádá v úterý 5. července 2022 VIII. ročník
turnaje v malé kopané „Babice CUP 2022“. Prezentace od 8:30 hod. Více na
www.tjsokolbabice.cz .
→
TJ Sokol Babice pořádá v pátek 22. července 2022 taneční zábavu se skupinou
Fantajm. Začátek ve 20:00 hod. Srdečně zvou pořadatelé.
→
SK Vyhlídka Šternberk, z.s. pořádá v neděli 24. července
2022 u vodní nádrže v Babicích „Šternberský triatlon Babice“. Start
dětských kategorií v 10:00 hod., start mužů, žen a štafet ve 14:00
hod.. Více informací najdete na www.skvyhlidka.cz .
Srpen 2022
→
TJ Sokol Babice pořádá v pátek 5. srpna 2022 zábavu s DJ Gajdym.
→
Paseka, zemědělská a.s., připravuje na sobotu 20. srpna 2022 „Den otevřených vrat“.
Začátek ve 12:00 hod. na středisku v Babicích. Bohaté občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
→
V červenci a srpnu 2022 se můžete těšit na „Letní kino“ v areálu fotbalového hřiště,
promítat se bude po setmění. V případě špatného počasí se bude promítat na sále KD.
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V pátek 8.7. 2022 – Prvok, Šampón, Tečka a Karel
(2021) – Komedie/drama, Česko, 118 minut
V pátek 19.8.2022 – Prezidentka (2022)
Komedie/romantický, Česko, 97 minut
Září 2022
→
Obec Babice společně se spolky v obci pro vás připravuje již tradiční „Obecní veselici a
zábavu se skupinou Arconat“, která se bude konat v sobotu 3. září 2022 na místním hřišti.
Připravujeme bohatý program a občerstvení. Rezervujte si proto tento termín. Těšíme se na
setkání s Vámi.

FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I

Oslava Dne matek 5.5.2022

Babice Čarodějnice 2022
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