3/2017
ze dne 1. 3. 2017, ročník 23

Slovo starostky: Vážení spoluobčané,
znovu musím apelovat na všechny, jak je velmi důležité a nutné důsledné třídění odpadů. Dle výkazů
a statistik za rok 2016 se nám nedaří snížit celkovou hmotnost směsného komunálního odpadu.
Správně tříděný odpad čeká recyklace, možnost dalšího využití. Přímo na barevných sběrných
nádobách jsou informace co do nich patří a co ne. Mimo odpad, který lze třídit do těchto barevných
kontejnerů vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad, vysloužilá elektrozařízení i bioodpad, to vše lze odvézt po dohodě se zaměstnanci
obce na stavební dvůr. Žádný z těchto odpadů nepatří do směsného komunálního odpadu. Mějme to,
prosím, všichni na paměti.
Ráda bych Vás touto cestou požádala i o pomoc při jarním úklidu obce. Sníh snad již definitivně
roztál, odkryl nejen poklady psích kamarádů, polámané větvičky, odhozené plastové lahve, papírky.
Zaměstnanci obce samozřejmě na úklidu obce pracují a nadále pracovat budou, já však věřím, že se
zapojí i ostatní občané naší obce. Díky všem.
Kulturní komise připravuje oslavu Mezinárodního dne žen, zastupitelstvo obce na začátek měsíce
dubna Jarní veřejné setkání s občany, těším se na setkání s Vámi.
Vše nejlepší slečnám, dívkám, ženám k jejich svátku, též jen to nejlepší paním učitelkám
ke Dni učitelů.
Dana Haasová
Informace o dění v obci :
 Ve čtvrtek 2.2. byla paní starostka na semináři Financování a dotační možnosti měst a obcí
Olomouckého kraje 2017 v BEA centru Olomouc.
 V pátek 3.2. proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2016 – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
 Ve středu 8.2. proběhla revize kotlů v Bytovém domě Babice č.p. 146, odpoledne uspořádal
spolek Tybys v KD soutěž Hrajeme karty.
 Ve čtvrtek 9.2. navštívil paní starostku zástupce Regionální poradenské agentury pan Chvojka
a společně s Bc. M. Metlíkem jednali o dotačních příležitostech naší obce, později přijela na
OÚ paní Mgr. M. Davidová a paní Ing. Arch. I. Čehovská – jednání s paní starostkou a panem
Bc. Miroslavem Metlíkem ohledně možné změny územního plánu obce Babice.
 V úterý 14.2. jela paní starostka se zástupci Mikroregionu a MAS Šternbersko na Valnou
hromadu Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje do Skaličky.
 V pátek 17.2. se paní Petra Schneiderová zúčastnila semináře Rozpočtová skladba na r. 2017.
 V sobotu 18.2. proběhl na sále KD Sportovní ples pořádaný TJ Sokol Babice.
 V pondělí 20.2. paní starostka s panem Mariánem Margholdem, starostou obce Hlásnice
navštívili ředitelku Paseky, zemědělská a.s. paní Janu Krasulovou, a později zástupce firmy
Soieta TECH s.r.o. pana Radovana Štýbnara a společně vyplnili dotazník pro tvorbu Programu
rozvoje obce. Diskutovali o situaci firem a jejich podnikatelských potřebách a záměrech v

obci. V dopoledních hodinách navštívila OÚ paní ředitelka ZŠ a MŠ Babice, p.o., která
informovala paní starostku o novinkách a nejbližších plánech ve škole i školce.
 V úterý 21.2. zástupce ČEZ Energetické služby, s.r.o. pan Kubalík předal na OÚ zpracovanou
Studii veřejného osvětlení obce Babice. S obsahem studie seznámil přítomné zástupce obce
paní starostku, pana místostarostu a pana Bc. M. Metlíka. Odpoledne se paní starostka
zúčastnila semináře Mikroregionu Šternbersko, Strategické plánování. Tajemnice
Ing.Naděžda Studecká v rámci semináře prezentovala změny v pravidlech rozpočtové
odpovědnosti a v povinnostech obcí zveřejňovat informace a dokumenty na úřední desku.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 6 . 2. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu č.1/2016 v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146
se stávajícím nájemníkem bytu č. 3 panem Tomášem Poláčkem, na dobu určitou v trvání
1 roku, tj. od 1.3.2017 do 28.2.2018.
 uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu č.5/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146
se stávajícím nájemníkem bytu č.10 panen Svatoplukem Pokorným, na dobu určitou v trvání
1 roku, tj. od 1.3.2017 do 28.2.2018.
 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro Domov pro seniory Červenka, p.o.
 podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 – Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2017.
 možnost ukončení nájmu v obecním bytě v domě č.p.65 před uplynutím výpovědní lhůty, tj.
31.3.2017. Dohodu o skončení nájmu obecního bytu lze uzavřít již k 28.2.2017.
 zrušení Směrnice č.01/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ke dni 6.2.2017.
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy:
6. února 2017 po návratu z pololetních prázdnin, které proběhly 3. února, jsme se
opět všichni sešli v naší útulné školičce.
2. 2. 2017 byla v Přerově vyhodnocena výtvarná soutěž „Zelenina plná vitamínů“,
naše škola obsadila velmi pěkné 3. místo (společná práce dětí pod vedením Šárky
Venusové).
15. 2. 2017 jsme odjeli na celý den do ekologického centra Sluňákov v Horce nad
Moravou. Zde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu „Zimní přírodou“. Děti se
dověděly, kteří ptáci odlétají na jih, kteří přezimují. (Přezimujícím ptákům žáci vyrobili krmítko) a
která zvířata zanechávají ve sněhu stopy při hledání potravy. Děti vše viděly nejen na obrázcích, ale
i venku při praktických ukázkách, když sledovaly stopy, pírka, chlupy, ohlodané šišky, kosti apod..
Všem se nám tu velmi líbilo a určitě Sluňákov ještě jednou navštívíme.
22. 2. 2017 se žáci naší školy zapojili do recitační soutěže, pořádané DDM ve Šternberku. Matěj
Kropáček vyhrál velmi pěkné druhé místo a postupuje v soutěži do Olomouce.
Začátkem února absolvovali nejstarší žáci matematickou soutěž – Pythagoriádu. V hudební výchově
jsme si přichystali malou třídní soutěž ve zpěvu – Carusošou. Zpěv hodnotili všichni žáci a v
1.kategorii vyhrál Matěj Kropáček, který se zúčastní i 19. ročníku pěvecké soutěže Slavíček ve
Šternberku. Vítězem druhé kategorie se stal Bedřich Knybel.
Tento měsíc školní družinu čekala Zimní olympiáda. Žáci byli rozděleni do tří družstev, v kterých
museli zvládnout několik disciplín. Lyžování, bobování, bruslení, kvíz a návrh kostýmu pro
krasobruslaře. Zároveň si museli vytvořit k těmto disciplínám všechny potřebné pomůcky.
Po ukončení zimní olympiády děti čekala sladká odměna a některé i diplom.
Dne 21. 2. 2017 nás opět ve školní družině navštívil pan Vladimír Žaluda z DDM Šternberk.

Připravuje pro děti soutěže a úkoly, kterých se všichni velmi rádi účastní.
Od 27. 2. 2017 do 5. 3. 2017 jsou jarní prázdniny (vyučování začne 6. 3. 2017).
Akce v březnu - *8. 3. 2017 poslední lekce plavání v Uničově, *13. 3. 2017 beseda o včelách,
*14. 3. 2017 keramika ve škole, *25. 3. 2017 pěvecká soutěž ve Šternberku, * recitační soutěž
v Olomouci
zapsala: Mgr. Jitka Zelinková
Zprávičky ze školičky:
Měsíc únor probíhal v mateřské škole nadále ve znamení zimy. Pracovali jsme dle témat ,,Jedeme do
města“ a ,,Pojďme si hrát na řemesla“. Děti si osvojily nové vědomosti a dovednosti, učily se
poznávat rozdíly mezi městem a vesnicí, hovořily o dopravě a dopravních prostředcích, poznávaly
různá řemesla a povolání.
Děti se zapojily do výtvarné soutěže ,,Školka plná dětí“, malovaly gotická okna a s pomocí výtvarné
techniky dripping a koláže vytvořily
,,Dešťovou vílu“. Budeme doufat, že
se tvorba dětí zalíbí i porotcům
soutěže.
Naši mateřskou školu navštívilo
maňáskové divadlo s představením
třech klasických českých pohádek:
Budka v poli, O Budulínkovi, Máša
a medvěd. Dětem se divadelní
představení velmi líbilo.
Masopustní rej masek v mateřské
škole navštívilo také Dětské studio
Řídeč, děti si užily s kamarády
dopoledne plné her, soutěží a tance.
Také musíme děti a rodiče pochválit za krásné karnevalové masky.
Plánované akce na měsíc březen: * 8. 3. poslední hodina plavání – předání mokrého vysvědčení
dětem, * 13. 3. beseda o včelách v základní škole, *16. 3. focení dětí, *17. 3. vynášení Morany,
*28. 3. návštěva výtvarného workshopu pro předškoláky ,,Muzeum na hraní“ v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci.
Zapsala: Bc. Božena Bobková
ZPRÁVY SENIOR KLUBU Babice
V březnu pořádáme výlet do Loštic a besedu „Senioři v silniční dopravě“ více v pozvánkách. Na
měsíc květen připravujeme zájezd do Mikulova a okolí. Včas budete informováni.
OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Babice podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-3/2015-805 oznamuje, že v budově Obecního
úřadu Babice, místnost obecního úřadu Babice 65, v období od 20.3.2017 do 31.3.2017, vždy
v pondělí a středu od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:00 hod.. V ostatních pracovních dnech
od 10:00 do 12:00 hod. bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým
mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním
území Babice u Šternberka obce Babice.
Ve dnech pondělí a středa bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v
ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí

(dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude
možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout
i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
NABÍDKA PRÁCE: Společnost LS ARTMANOV s.r.o. přijme do lesní školky Šternberk dělnice
na pěstební práce. Kontakt: Ing. Radek Cetkovský tel.: 606 752 518.
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 6. a 20. března 2017 v době od 17.00 - 19.00 hod.
v budově Základní školy Babice. Naši knihovnu vede slečna Petra Žváčková, DiS., která
ji převzala po paní Věře Tylové. Knihovní fond je pravidelně obměňován ve spolupráci
s knihovnou města Olomouce. Všechny čtenáře srdečně zveme!!!
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 březnu 2017 proběhne svoz ve čtvrtek 16.
Termín svozu domovního odpadu v březnu 2017 : pátek 3., 17. a 31.
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2017.
Od 1.1.2017 nabyla účinnost nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady.
Cena 500,-Kč/osoba. Sleva 50% pro děti do 6ti let a důchodce nad 70 let.
Platba pouze ve dvou splátkách do 30.4. a 31.8.. Platbu můžete provést v hotovosti
na obecním úřadě nebo poukázat na účet obce : 1823405329/0800.
Úhrada poplatku za psa je splatná do 30. 4. 2017.
Cena za jednoho psa je 120,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč.
POZVÁNKY:
 SDH Babice Vás srdečně zve na tradiční „Hasičský ples“ pořádaný v sobotu
11. března 2017 na sále KD v Babicích. Začátek ve 20.00 hod.. K tanci a
poslechu hraje skupina Druhej pokus. Vstupné 50,-Kč. Bohaté občerstvení.
 Kulturní komise při OÚ Babice zve všechny slečny, dívky a ženy na oslavu „Mezinárodního
dne žen“, která se koná v pátek 17. března 2017 na sále KD v Babicích. Začátek v 18.00
hod.. Společně s Vámi jsou zvány i Vaše drahé polovičky. Vstupné dobrovolné. Občerstvení
a hudba zajištěno. Těšíme se na Vás.
 Senior klub Babice pořádá v sobotu 18. března 2017 půldenní „Výlet do Loštic“.
Navštívíme: Loštický betlém, Muzeum tvarůžků v Lošticích a Muzeum v Litovli. Odjezd
v 7.30 hod. od autobusové zastávky. Cena 200,-Kč na osobu.
 Senior klub Babice zve na besedu s názvem „Senioři v silniční
dopravě“ s ing. Miroslavem Charouzem spojenou s videoprojekcí, která
proběhne v úterý 21. března 2017 v kulturním domě v Babicích. Začátek
v 16.00 hodin. Srdečně Vás zveme.
Uzávěrka příštího čísla bude 27. 3. 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.

