2/2018
ze dne 1.2. 2018, ročník 24

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
sotva jsme přivítali nový rok, máme konec ledna. Čas běží neuvěřitelně rychle, zdá se
mi, že je každým rokem rychlejší.
V příloze Novin jsme se snažili mimo statistik shrnout, co se za loňský rok v naší obci
podařilo udělat, které kulturní a společenské akce proběhly. A co nás čeká v roce 2018?
Přesné termíny neznáme, ale snad v březnu, dubnu začne společnost ČEZ Distribuce a.s.
s výměnou sloupů NN a souběžně s touto akcí dojde k rekonstrukci a modernizaci veřejného
osvětlení v naší obci. Oprava víceúčelového hřiště, oslava 790.výročí obce... k této akci bychom rádi
vydali brožurku a připomněli v ní zásadní informace.
Povodí Moravy s.p. plánuje opravu koryt upravených vodních toků Babického potoka, odtěžit
sedimenty až na původní projektované dno, dále opraví břehové opevnění. Svahy dotčené stavebními
pracemi budou poté urovnány a osety travní směsí, proběhne i náhradní výsadba. Předpokládaný
termín realizace udržovacích prací: 01.04.2018 – 31.12.2019.
Těším se na setkání s Vámi, na kulturních, společenských i ostatních akcích, které nás čekají.
Mějte hezké dny a přeji všem úspěšnou plesovou sezónu.
Dana Haasová
Výsledky volby prezidenta republiky
V pátek 26. ledna 2018 a v sobotu 27. ledna 2018 proběhlo II. kolo volby prezidenta republiky.
K volbám v naší obci přišlo 268 voličů z celkového počtu 365. Kandidát s č.7 pan Ing. Miloš
Zeman získal 171 platných hlasů a kandidát s č.9 pan prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c.
získal 97 platných hlasů. Více na www.volby.cz.
Informace o dění v obci:
✓ V pondělí 1.1. jsme se sešli na místním hřišti, kde jsme společně
přivítali malým přípitkem Nový rok, na závěr nechyběl
novoroční ohňostroj.
✓ Ve čtvrtek 4.1. proběhlo v konferenčním sále Kulturního domu,
Masarykova 20 ve Šternberku školení předsedů a zapisovatelů
okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České
republiky, kterého se zúčastnily paní Petra Schneiderová, paní
Ladislava Zdražilová a paní starostka.
✓ V sobotu 6.1. proběhla v obci Tříkrálová sbírka pod záštitou
Charity Šternberk.
✓ V pondělí 8.1. byly na obecním úřadě rozpečetěny pokladničky
z Tříkrálové sbírky za účasti pracovníků Charity Šternberk a
paní Petry Schneiderové. Bylo vybráno 12.351,-Kč. Všem, kteří
přispěli moc děkujeme.

kostel v zimě

✓ Ve středu 10.1. se paní starostka zúčastnila semináře k dotacím z rozpočtu Olomouckého
kraje-Program Obnovy venkova Olomouckého kraje 2018. Seminář se konal v Kongresovém
sále KÚ Olomouckého kraje. Ve středu 17.1. se na stejném místě semináře Program na
podporu JSDH 2018 zúčastnil pan Bc. Miroslav Metlík.
✓ Ve dnech 12. 1. a 13.1. proběhlo I. kolo volby prezidenta republiky.
✓ V pondělí 15.1. se sešla kulturní komise na obecním úřadě, spolu s paní starostkou a paní
Petrou Schneiderovou plánovaly kulturní akce na rok 2018. Seznam kulturních akcí na rok
2018 viz. níže.
✓ V sobotu 13.1. se konala Výroční valná hromada SDH Babice a jejich hostů.
✓ V úterý 23.1. proběhlo jednání Sněmu zakladatelů MAS Šternbersko o.p.s. a také valná
hromada MAS Šternbersko o.p.s. v Městském kulturním zařízení ve Šternberku, za naši obec
se zúčastnila paní starostka.
✓ Ve čtvrtek 25.1. navštívila OÚ paní Bc.
Bernátová Barbora, DiS, která paní starostce
představila
základní
informace
k poskytování charitní pečovatelské služby –
střediska Šternberk. Podrobnosti najdete na
stránkách www.obecbabice.cz/aktuality .
✓ Ve dnech 26.1. a 27.1. proběhlo II. kolo
volby prezidenta republiky.
Bytový dům v zimě

Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 22. 1. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
• uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu č.3/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146
se stávajícím nájemníkem bytu č.4 paní J. Mutlovou, na dobu určitou v trvání 1 roku, tj. od 1.
2. 2018 do 31.1.2019.
• uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu č.4/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146
se stávajícím nájemníkem bytu č.8 paní Z. Mondekovou, na dobu určitou v trvání 1 roku, tj.
od 1. 2. 2018 do 31.1.2019.
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.1/2018 mezi obcí Babice a Kynologickým klubem Babice, z.s. podle předloženého návrhu.
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.2/2018 mezi obcí Babice a TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. podle předloženého návrhu.
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.3/2018 mezi obcí Babice a SH ČMS – SDH Babice podle předloženého návrhu.
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.4/2018 mezi obcí Babice a Senior klubem Babice podle předloženého návrhu.
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.5/2018 mezi obcí Babice a Rekreačním volejbalem Babice podle předloženého návrhu.
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č.6/2018 mezi obcí Babice a spolkem TYBYS podle předloženého návrhu.
• změnu společenské smlouvy obchodní společnosti VHS Sitka s.r.o., v článku X. odst. 2)
společenské smlouvy společnosti VHS Sitka s.r.o. se vypouští věta: „Funkční období jednatele
je pět let. Opětovná volba je možná“.
• podání výzvy veřejné zakázky na akci Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v obci
Babice a složení hodnotící komisi pro posouzení nabídek ve složení pan Bc. Miroslav Metlík,
pan Bc. Stanislav Motáň, paní Lenka Kubešová a jako náhradník pan Pavel Drábek.
Více na www.obecbabice.cz

Zprávičky ze školy
A opět se vystřídal rok s rokem a my jsme se po vánočních prázdninách vrátili do
školních tříd. Vyučování bylo zahájeno 3. 1. 2018. Celý leden byl ve znamení
prověrek a testů, protože se uzavírá první pololetí školního roku.
Dne 17. 1. 2018 přijela do naší školy paní Alena Hrapčáková s programem „Buďme
kamarádi“. Děti se v odpolední družině seznámily s potřebami a pomůckami pro
handicapované občany. Paní lektorka je naučila několik znaků pro neslyšící, děti si
mohly prohlédnout Braillovo písmo, vyzkoušet si některé kompenzační pomůcky.
Celý program vede děti ke správnému vnímání handicapovaných občanů.
19. 1. 2018 ukončili naši žáci plavecký výcvik a každý získal „Mokré vysvědčení“. Děti se
zdokonalily v plavecké zdatnosti a naučily se nové plavecké styly.
Žáci naší školy v rámci školní družiny navštívili výstavu výtvarných prací v DDM Šternberk.
Výstava představila práce žáků z naší i okolních škol. Téma bylo „Z pohádky do pohádky“. Mezi
oceněnými byl i náš žák 4. ročníku Ondřej Bláha, který za své dílko získal 2. místo. Všem
zúčastněným dětem děkujeme za jejich krásné obrázky a výrobky, které zdobí tuto výstavu.
V závěru měsíce ledna jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. Žáci si vyzkoušeli recitování
veršů i přednes prózy. Za své výkony byli odměněni a ti nejlepší budou reprezentovat naši školu v
dalších recitačních soutěžích. Všem dětem gratulujeme k jejich pěkným výkonům.
Zapsala Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc leden probíhal v mateřské škole ve znamení zimy, pracovali jsme dle témat - ,,Vítáme
Tři Krále“, ,, Paní zima čaruje“ , ,, Když kamarád stůně“, ,, Sportujeme v zimě“, ,, Co dělají
zvířátka v zimě?“. Počasí nám prozatím nepřálo a sněhu napadlo velmi málo, chodili jsme
s dětmi pozorovat po vsi zimní přírodu. Pokračoval plavecký výcvik předškoláků na bazéně
v Uničově, děti byly za svou šikovnost odměněny mokrým vysvědčením.
Proběhla také Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Šternberk, které se zúčastnily i naše
děti z mateřské školy společně s paní učitelkou Petrou Palůchovou.
Konaly se třídní schůzky, společné pro mateřskou i základní školu, které byly zaměřeny jak na
dění v mateřské a základní škole, tak na přípravu a organizaci školního plesu.
V Babicích: 23. 1. 2018
Zapsala: Bc. Božena Bobková
Plánované kulturní akce v roce 2018
10. 3. 2018 Oslava MDŽ
30. 4. 2018 Babice Čarodějnice
7. 5 .2018 Oslava Dne osvobození
11. 5. 2018 Den matek
9. 6. 2018 Mezinárodní den dětí, založení obce 790 let
25. 8. 2018 Obecní veselice
26.10.2018 Společenský večer
30.11.2018 Rozsvícení vánočního stromečku
8.12.2018 Mikulášská nadílka na sále KD
Kromě daných termínů se jistě setkáme i na dalších akcích o kterých budete včas informováni.
Zapsala: Věra Dokoupilová
TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. – Turnaj ve stolním tenise dne 30.12.2017
V sobotu 30. prosince 2017 uspořádal TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. se spolkem TYBYS
turnaj ve stolním tenise. Výsledky v kategorii mládež – 1. Lukáš Gabrhel, 2. Filip Gabrhel, 3. Karel
Palík a 4. Martin Illek. Kategorie muži – 1. místo obsadil pan Vladimír Gabrhel ml., 2. Jakub
Mejzlík, 3. Vladimír Gabrhel st., 4. František Resner. Ve čtyřhře – 1. Miroslav + Jaroslav Záhora,
2-4. František Resner + Herman Niessner, Jakub Mejzlík + Martin Dolejš, Vladimír Gabrhel ml. a
Lukáš Gabrhel.
Zapsal: František Resner

KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 5. a 19. února 2018 v době od 16.00 - 18.00
hod. v budově Základní školy Babice. Na Vaši návštěvu se těší knihovník pan Tomáš
Poláček.
STAVEBNÍ DVŮR bude v zimním období otevřen pouze po tel. domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU proběhne ve čtvrtek 15. února 2018
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU: v sudý pátek 9. a 23. února 2018
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 19. února 2018.
Od 1.1.2018 nabyla účinnost nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady.
Cena 500,-Kč.
POZOR: platba pouze ve dvou splátkách do 30.4. a 30.8.
Úhrada poplatku za psa je splatná do 30.4.2018. Cena za jednoho psa je 120,-Kč, další 150,-Kč.
POZVÁNKY:
Rodiče dětí ze ZŠ a MŠ Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice, p. o.
pořádají v pátek 9. února 2018 od 20.00 hod. na sále KD v Babicích
„Školní ples“. Vstupné 50,-Kč. Hudba, občerstvení a skvělá zábava
zajištěna. Všichni jste srdečně zváni!!!
TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. zve všechny své členy na Výroční členskou
schůzi, která se koná v sobotu 3. února 2018 od 17.00 hod. na sále KD v Babicích.
TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. pořádá v sobotu 24. února 2018 „Společenský
ples“ na sále kulturního domu v Babicích. Začátek ve 20.00 hod.. Občerstvení
zajištěno. K tanci a poslechu bude hrát pan Jaromír Mrtvý. Srdečně zvou pořadatelé.

PRANOSTIKY:
Únor
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.

Uzávěrka příštího čísla bude 26. 2. 2018.
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 602 520 077, OÚ 585 014 875, 585 000 265. Obec Babice, Babice 65, 78501 Šternberk.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

