3/2018
ze dne 1.3.2018, ročník 24

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
na pondělí 16.4.2018 od 19. hodin připravujeme na sále Kulturního domu již tradiční
Veřejné setkání s občany. Přijďte si společně se zastupiteli obce podiskutovat o
všem co vás zajímá. Budeme velmi rádi za každý Váš podnět, nápad a připomínku.
Další akcí, kterou chystáme, je oslava 790. výročí první písemné zmínky o obci
Babice. Tato oslava proběhne dne 9.6.2018. Velmi rádi bychom při této příležitosti
uspořádali výstavu historických fotografií, zaměřenou na vývoj obce.
Obracím se na Vás s prosbou, zda byste prošli vaše domácí archivy či krabice plné starých fotografií
a vybrali nám ty, které toto období zachycují. Jedná se nám hlavně o snímky vašich domů. Tyto
fotografie bychom si zapůjčili ke kopírování. Neváhejte nás kontaktovat nebo nás osobně navštívit
do 16.5.2018. Předem moc děkuji.
Od února 2016 je povinností chodce pohybujícího se mimo
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením,
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Díky SMS (Sdružení místních
samospráv) máme i v naší obci nainstalován zásobník
retroreflexních prvků se samolepkami (terčíky), které
může každý chodec použít k ochraně své osoby před
plánovaným pohybem po neosvětlené komunikaci. První
zásobník pracovníci obce nainstalovali na sloup veřejného
osvětlení v blízkosti neosvětlené části místní komunikace
(od hřiště směrem k silážní jámě), kde si chodci mohou
vyzkoušet tuto reflexní samolepku. Obsluha zásobníku a
aplikace samolepky je velice snadná. Plánujeme zásobník
umístit na více místech, kde se vyskytují chodci a já pevně
věřím, že budou použity vždy ke svému účelu, a to
především k jejich bezpečnosti.
Přeji vše nejlepší slečnám, dívkám a ženám k jejich svátku, také jen to nejlepší
paním učitelkám ke Dni učitelů. Všem krásné i když velmi mrazivé dny.
Dana Haasová

Informace o dění v obci:
✓ V sobotu 3.2. proběhla na sále KD výroční členské schůze TJ Sokol Babice.
✓ Ve středu 7.2. se na obecním úřadě konala schůzka se zástupcem firmy GEOMorava s.r.o.,
panem Martinem Lessy týkající se změn mapového portálu. Schůzky se zúčastnili zástupci
obcí Hlásnice, Komárov a Hnojice.
✓ V pátek 9.2. uspořádala ZŠ a MŠ Babice, p.o. ve spolupráci s rodiči dětí Školní ples.
✓ V úterý 13.2. proběhlo ve Šternberku jednání výběrové komise MAS Šternbersko, za naši obec
se zúčastnila paní starostka, kde se mimo jiné hodnotily projekty v rámci výzvy MAS
Šternbersko – Prorodinná opatření I.
✓ Ve čtvrtek15.2. provedli pracovníci obce svoz bioodpadu.
✓ Ve čtvrtek 22.2. se sešla rada Mikroregionu Šternbersko v pracovně starosty Šternberka za
účasti paní starostky. Na programu bylo řešení připravenosti obcí a příspěvkových organizací
na GDPR, zřízení pozice pověřence pro ochranu osobních dat a další.
✓ V sobotu 23.2. se na sále Kulturního domu konal sportovní ples pořádaný TJ Sokol Babice.
✓ V pondělí 26.2. se paní starostka zúčastnila prezentace a projednání výstupů 1. etapy Územní
studie krajiny pro správní obvod ORP Šternberk.
✓ Ve středu 28.2. proběhla v obci organizovaná prohlídka se zájemci o veřejnou zakázku
„Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v obci Babice“.

Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 19. 2. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
• uzavření dodatku č.2 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 1.3.2018 do 28.2.2019.
• uzavření dodatku č.3 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 1.3.2018 do 28.2.2019.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č.IV-12-8014569/VB/1 Babice, RD Dočkal – připojení kNN.
• v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 2 územního plánu
Babice, který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro zpracování návrhu
změny č. 2 územního plánu Babice.
• záměr obce Babice na pronájem části pozemku par.č. 1784 v k.ú. Babice u Šternberka o
výměře cca 1752m2.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.1/2018 – stanovení části společného školského
obvodu mateřské školy.
Více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy
Dne 9. 2. 2018 se konal školní ples. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho
organizaci a přípravě. Také děkujeme sponzorům, díky kterým se podařilo sestavit
pěknou a hodnotnou tombolu.
15. 2. 2018 navštívila naši základní školu, studentka oboru Zdravotní záchranář,
slečna Kristýna Černocká. Připravila si pro žáky přednášku na téma první pomoc.
Děti se dozvěděly, jak postupovat při podávání první pomoci, vyzkoušely si na

figuríně resuscitaci, přikládaly lékařský stetoskop... Přednáška dětem pomohla upevnit si své znalosti
a dovednosti v krizových situacích.
Dne 19. 2. nás opět ve školní družině navštívil pan Vladimír Žaluda z DDM Šternberk. Pan Žaluda
připravuje pro děti soutěže a úkoly, kterých se všichni velmi rádi účastní.
22. 2. 2018 se žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže, pořádané DDM Šternberk. A jak se
umístily? V první kategorii pro 2. - 3. ročník získala první místo Nikol Lindovská, žákyně 2. ročníku.
Ve druhé kategorii pro žáky 4. - 5. ročníku - 3. místo Anna Vyroubalová, 2. místo Ondřej Blaha a 1.
místo Matěj Kropáček, žáci 4. ročníku. Gratulujeme.
Tento měsíc školní družinu čekala Zimní olympiáda. Žáci byli rozděleni do družstev, ve kterých
museli zvládnout několik disciplín. Například lyžování, bobování, curling, bruslení, kvíz... Zároveň
si museli vytvořit k těmto disciplínám všechny potřebné pomůcky. Po ukončení zimní olympiády
děti čekala sladká odměna a některé i diplom.
Od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2018 jsou jarní prázdniny (vyučování začne 12. 3. 2018).
Zapsala Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc únor probíhal v mateřské škole nadále ve znamení zimy. Pracovali jsme dle témat ,,Jíme
zdravě“, ,,Hádej, čím jsem?“, ,,Moje tělo“, ,,Masopust“. Děti si osvojily nové vědomosti a dovednosti, učily se poznávat rozdíly mezi tím, co je našemu zdraví prospěšné a co není. Získaly a upevnily
si poznatky o svém těle, poznávaly různá povolání.
V mateřské škole proběhla beseda s policisty Policie ČR ze Šternberka. Děti se blíže seznámily
s náročností tohoto povolání, vyzkoušely si pomůcky a obdržely malé dárečky.
Naši mateřskou školu navštívil vypravěč pohádek a loutkoherec Dan Taraba s pohádkou Princ
Bajaja. Dětem se 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. Jako každý rok, měly děti krásné karnevalové masky.
Zapsala: Bc. Božena Bobková

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci školního plesu dne
9.2.2018. Zvláště panu Romanu Černockému za zajištění velkého počtu darů do tomboly.
za rodiče Zuzana Vrobelová
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 5. a 19. března 2018 v době od 16.00 - 18.00
hod. v budově Základní školy Babice. Na Vaši návštěvu se těší knihovník pan Tomáš
Poláček.

UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2018.
Od 1.1.2018 nabyla účinnost nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady.
Cena 500,-Kč/osoba.
Platba pouze ve dvou splátkách do 30.4. a 30.8.. Platbu můžete provést v hotovosti
na obecním úřadě nebo poukázat na účet obce: 1823405329/0800.
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2017 je každý poplatník povinen ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození a to do 30.4. příslušného kalendářního roku. Pokud poplatník tento údaj
neohlásí, nárok na osvobození zaniká !!!
Úhrada poplatku za psa je splatná do 30. 4. 2018.
Cena za jednoho psa je 120,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč.

STAVEBNÍ DVŮR bude v zimním období otevřen pouze po tel. domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU proběhne ve čtvrtek 15. března 2018.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU v sudý pátek 9. a 23. března 2018.
POZVÁNKY:
Kulturní komise při OÚ Babice zve všechny slečny, dívky a ženy na oslavu
„Mezinárodního dne žen“, která se koná v sobotu 10. března 2018 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.

PRANOSTIKY:
Březen
Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.
Uzávěrka příštího čísla bude 26. 3. 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.

