2/2017
Slovo starostky:

ze dne 1. 2. 2017, ročník 23

Vážení spoluobčané,
tak nám končí první měsíc letošního roku. Během
ledna napadlo spoustu sněhu, některé dny svítilo
sluníčko a stále mrzne až praští. Máme pravou
„ladovskou zimu“. Ve skutečnosti to až taková krása
není. Sníh již není bílý, spíše černý a čím dál více jsou
vidět stopy po psích miláčcích. Při svých zimních
procházkách si toho všímám čím dál víc. Na polích a
loukách to určitě nevadí, ale uvnitř obce to nevypadá vůbec hezky. Obec je samá „hromádka“ a
všichni dělají, že se jich to netýká. Při úklidu obce v jarních měsících nebudou naši zaměstnanci na
vás majitele psích miláčků vzpomínat v dobrém. Nebuďme lhostejní k prostředí, které patří nám
všem a zvykněme si po našich psích kamarádech uklízet. Na jaře budou rozmístěny po obci koše na
psí exkrementy a věřím, že se situace zlepší. Při placení poplatků si každý majitel musí uvědomit, že
to je ten hlavní důvod k jejich zvýšení.
Několikrát jsem žádala vás spoluobčany o příspěvek do našich novin, o nápad jak a čím je vylepšit.
Ten, kdo napsal a poslal svůj příspěvek, ten dnes v novinách článek má. A vy ostatní snad někdy
příště.
Závěrem jedna pranostika, kterou jsem zaslechla v televizi: leden jasný, roček krásný. Ať se nám
všem vyplní.
Dana Haasová
Informace o dění v obci :
 V neděli 1.1. jsme se večer u kostela Všech Svatých sešli
u Novoročního ohňostroje.
 V pátek 6.1. zjistil pracovník obce poškození dopravní
značky u železničního přejezdu ČD u cyklostezky. Tato
událost byla nahlášena Polici ČR a následně byla
vyhodnocena jako dopravní nehoda bez zjištění
pachatele.
 V sobotu 7.1. proběhla v KD Babice Výroční valná
hromada členů SDH Babice a jejich hostů.
 V úterý 10.1. byla paní starostka na Valné hromadě
MAS Šternbersko v MKZ Šternberk.
 V sobotu 14.1. proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
 V pondělí 16.1. byly na obecním úřadě rozpečetěny
pokladničky za účasti pracovníků Charity Šternberk a
paní Petry Schneiderové. Bylo vybráno 11.131,-Kč. Všem, kteří přispěli moc děkujeme.

Odpoledne proběhla schůzka se zástupci f. ČEZ Energetické služby, s.r.o., pana místostarosty
a pana Bc. M. Metlíka, týkající se studie na veřejné osvětlení v obci.
 Ve čtvrtek 19.1. se paní starostka zúčastnila semináře „Dotační programy Olomouckého kraje
na rok 2017“ v Olomouci.
 A v pátek 20.1. absolvovala praktické školení Práce s Informačním systémem územním
identifikace (ISUI) v Šumperku. Večer jsme si na sále KD hezky zatancovali na Školním plese.
 Ve čtvrtek 26.1. navštívili obecní úřad zástupci f. GEOMORAVA, s.r.o. a s paní starostkou
jednali o další možné spolupráci.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 9 . 1. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
 uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu č.3/2015 a č.4/2015 v obecním bytovém domě,
Babice č.p. 146 se stávajícími nájemníky bytu č.4 paní J. Mutlovou a č.8 paní Z. Mondekovou
na dobu určitou v trvání 1 roku, tj. od 1. 2. 2017 do 31.1.2018.
 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice č.
1/2017 mezi obcí Babice a ČKS ZKO KK Babice -1010, č. 2/2017 mezi obcí Babice a TJ
Sokol Babice, č. 3/2017 mezi obcí Babice a SH ČMS – SDH Babice, č. 4/2017 mezi obcí
Babice a Senior klubem Babice, č.5/2017 mezi obcí Babice a Rekreačním volejbalem Babice,
č.6/2017 mezi obcí Babice a spolkem TYBYS podle předložených návrhů
 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Babice a obcí Řídeč podle
předloženého návrhu
 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Babice a obcí Komárov podle
předloženého návrhu
 finanční spoluúčast na úhradu provozních a dalších výdajů na rok 2017 pro ZŠ a MŠ Babice,
p.o. ve výši 500.000,- Kč
více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy:
Vánoční prázdniny uběhly rychle jako voda a my jsme se opět setkali 3. 1. ve škole,
kdy byla zahájena výuka v novém roce 2017. Doufáme, že tento rok bude pro
všechny krásný, úspěšný a plný pohody.
10. 1. 2017 se uskutečnil v ZŠ Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků i
budoucích prvňáčků. Zároveň v tento den proběhly třídní schůzky. Do konce ledna
pokračuje i výuka plavání na bazéně v Uničově. Zbývá ještě jedna lekce výuky –
bazén je nyní mimo provoz, datum náhradní hodiny bude dodatečně upřesněn.
Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem Vodní svět, pořádané DDM ve Šternberku.
Žákyně Jarmila Vicencová se se svou prací umístila na pěkném 4. místě.
20. 1. 2017 ZŠ a MŠ Babice spolu s rodiči uspořádali školní ples. Akce se vydařila. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě a průběhu podíleli, a zároveň i sponzorům, kteří věnovali velmi pěkné ceny do
tomboly.
24. 1. 2017 jsme na naší škole uspořádali školní kolo recitační soutěže. Nejlepší přednášející byli
odměněni diplomem, všichni dostali sladkou odměnu za účast a za snahu. Některé děti postoupily
do dalšího kola ve Šternberku.
31. 1. 2017 se rozdává pololetní vysvědčení a pololetní prázdniny se přesouvají na pátek 3. 2. 2017.
Připravované akce v únoru: * 15. 2. 2017 Sluňákov (výukový program - Zimní přírodou), * výtvarná
soutěž – Zelenina plná vitamínů, * 22. 2. 2017 Recitační soutěž DDM Šternberk
Zapsala: Mgr. Jitka Zelinková

Zprávičky ze školičky:
Měsíc leden probíhal v mateřské škole ve znamení zimy, pracovali jsme dle témat - ,,Paní zima
jede“, ,,Sněhulák a sněhové vločky“. Počasí nám přálo, napadlo mnoho sněhu, a proto jsme chodili
sáňkovat a bobovat k místnímu rybníku, stavěli sněhuláky, koulovali, pozorovali okolní zimní
přírodu. Doufáme, že nám
vydrží sníh co nejdéle,
abychom si jej konečně mohli
pořádně užít. Nadále také
pokračoval plavecký výcvik
předškoláků
na
bazéně
v Uničově.
Proběhla také Tříkrálová sbírka
organizovaná
Charitou
Šternberk, které se zúčastnily i
naše děti z mateřské školy
společně s paní učitelkou
Petrou Palůchovou.
Klub rodičů při Základní a Mateřské škole Babice organizoval školní ples. Děkujeme všem rodičům,
sponzorům, kteří pomohli tuto akci realizovat. Nejvíce je nám líto, že školní ples navštívilo
více ,,přespolních“, než místních rodičů dětí. Získané finanční prostředky budou použity na kulturní
a sportovní akce, výlety, zakoupení hraček a pomůcek pro děti ze základní a mateřské školy.
Konaly se také třídní schůzky a den otevřených dveří, jak v mateřské tak i základní škole. Rodiče
budoucích prvňáčků získali nové informace ohledně změn zápisu dětí do prvních tříd.
Plánované akce na měsíc únor: * 9. 2. - Maňáskové divadlo v mateřské škole, * 16. 2. - Divadlo
Abraka Muzika – ,,Pohádkový vandr“, * 24. 2. - karneval v mateřské škole, * ,,Školka plná dětí“ –
výtvarná soutěž.
Zapsala: Bc. Božena Bobková

Vyhodnocení činnosti spolku TYBYS v roce 2016









Spolek se v zimním období scházel 1x za 14 dní. Hráli jsme karty, pexeso,
člověče nezlob se a pomohli s organizací koštu slivovice.
Na jaře se pěkné počasí opozdilo. Přesto se nám podařilo v dubnu uskutečnit soutěž „Babický
čipera“ na sportovních strojích u Suchanů s účastí 29 osob. V květnu měl úspěch „Babický
víceboj“ konaný na hřišti.
Od června přes prázdniny jsme s dětmi každý čtvrtek hráli míčové hry (pokud počasí dovolilo
a děti přišly). Dne 15.6. jsme byli na výletě za řezbáři v Jiříkově.
V létě jsme také uspořádali volejbalový a nohejbalový turnaj.
V zimním období jsme hráli bowling, šipky a pořádali turnaj ve stolním tenise.
O činnosti jsme dávali příspěvky do novin. Děkujeme TJ Sokol za spolupráci při zajišťování
občerstvení na turnajích a sponzorům za ceny.
Spolek uspořádal v roce 2016 celkem 17 akcí.

Spolek TYBYS z přidělených 15 000,-Kč vyčerpal 9 666,-Kč. Požádal zastupitelstvo, aby
z vrácených prostředků byl zakoupen nový stůl na stolní tenis. Dále domluvil a uhradil hrací den
v KD, kde občané mohou v zimním období hrát pingpong, bezplatně a bez ohledu na to, zda jsou
členy spolku, či ne. Cíle, proč byl spolek ustaven se podařilo naplnit, proto budeme pokračovat.
Naší činnosti se mohli a dále mohou účastnit všichni občané naší obce. Děkujeme zastupitelstvu
za přidělení dotace na rok 2017.
Zapsal: Ing. Alfons Mynařík

SENIOR KLUB Babice pořádá Sbírku dioptrických brýlí. Nepotřebné brýle můžete odevzdat
členům Senior klubu nebo na Obecní úřad Babice.
PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci školního plesu dne
20.1.2017. Zvláště panu Romanu Černockému za zajištění velkého počtu darů do tomboly.
za Klub rodičů Zuzana Vrobelová
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 6. a 20. února 2017 v době
od 17.00 - 19.00 hod. v budově Základní školy Babice.
STAVEBNÍ DVŮR: Stavební dvůr bude otevřen pouze po telefonické domluvě s pracovníky obce
s panem M. Mičkem tel.: 603 572 623 nebo s panem P. Mondekem tel.: 739 622 964.
SVOZ BIOODPADU: V únoru 2017 proběhne svoz ve čtvrtek 16.
Termín svozu domovního odpadu v únoru 2017 : pátek 3. a 17.
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započne od 20. února 2017.
Od 1.1.2017 nabyla účinnost nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady.
Cena 500,-Kč.
POZOR změna: možná platba pouze ve dvou splátkách do 30.4. a 31.8.
Úhrada poplatku za psa je splatná do 30.4.2017. Cena za jednoho psa je 120,-Kč, další 150,-Kč.
POZVÁNKY:

Od 1. února 2017 bude probíhat každou středu v době od 18.00-19.00 hod. na
malém sále KD „ZUMBA“ pod vedením Jindřišky Ševčíkové. Neváhejte a přijďte
roztančit svá těla. Těšíme se na Vás.

Pozor ! Hrajte PINGPONG ! Každou středu po celé zimní období od 14.00 do
18. 00 hod. na malém sále v Kulturním domě. Zapište se (tak jako na hřišti) do
seznamu, který je vyvěšen na mříži u schodů na sál. Chovejte se dle pravidel tamtéž
vyvěšených. Pronájem sálu hradí TYBYS, takže nic neplatíte, pokud něco nepoškodíte Děti mohou
hrát pod dohledem dospělého. Hrajte PINGPONG!
Pozor! Ve středu 8. února 2017 od 16.30 hod. „Hrajeme karty“. Hrát se bude
v kulturním domě. Zveme děti i dospělé.

TJ Sokol Babice pořádá v sobotu 18. února 2017 „Společenský ples“ na sále
kulturního domu v Babicích. Začátek ve 20.00 hod.. Občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Exklusiv. Srdečně zvou pořadatelé.
Uzávěrka příštího čísla bude 23. 2. 2017.
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 602 520 077, OÚ 585 014 875, 585 000 265. Obec Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

