Zpravodaj obce
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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
úvodem pár slov co se během posledních měsíců událo.
Začátkem října proběhly volby do Zastupitelstev obcí. Ráda bych tímto
poděkovala za účast všech voličů a všem za moji podporu. Výsledek voleb
mne velice mile překvapil, opravdu jsem nečekala tolik preferenčních hlasů,
moc za ně děkuji, velmi si toho vážím a zároveň vše beru jako veliký závazek.
Nerada bych zklamala Vaši důvěru, ale nelze vždy a ve všem vyhovět. To jsem
si již vyzkoušela. Přesto se budu snažit nezklamat nikoho z Vás a najít vždy společné řešení
každého problému.
Nyní mi dovolte poděkovat všem zastupitelům, kteří volbami ukončili svůj mandát, děkuji za jejich
práci pro obec i mimo ni, za spolupráci s nimi i se všemi co k naší práci patří. Přeji jen to nejlepší,
ať se jim daří v soukromém i pracovním životě.
Složení zastupitelstva obce Babice je od ustavující schůze 29.10. 2018 následující: uvolněná
starostka Dana Haasová, neuvolněný místostarosta pan Bc. Miroslav Metlík, předseda kontrolního
výboru pan Jaromír Vyroubal, předsedkyně finančního výboru paní Lenka Kubešová, předseda
komise pro rodinu a sport pan Ing. Pavel Polívka, předseda komise pro kulturu pan Jiří Jelínek a
předseda komise pro životní prostředí pan Pavel Drábek.
Novému zastupitelstvu obce bych chtěla popřát mnoho zdaru do společné práce, pevné zdraví,
dobré nápady a také dobrou náladu a pohodu při řešení všech méně či více složitých záležitostí při
chodu naší obce.
Těším se na spolupráci se zastupiteli, členy spolků v obci, zaměstnanci naší základní i mateřské
školy a také spolupráci s Vámi, s občany. Veškeré akce obce se snažíme plánovat a pořádat tak, aby
si každý mohl vybrat a některých z nich se zúčastnit. Krátký přehled akcí na rok 2019 najdete dále
ve zpravodaji. Inspiraci, nápady, jak vše vylepšit, změnit, pro Vás zatraktivnit, to vše můžete zaslat
na níže uvedené kontakty anebo sdělit osobně na OÚ. To stejné platí u nápadů na zpestření našeho
Zpravodaje, pokud budete mít příspěvek do novin či nápad, jak jej vylepšit, cokoliv by stálo za
uvedení, přijďte. Rády Vás uvidíme.
Skončili práce na výměně svítidel veřejného osvětlení, nyní pracujeme na vyúčtování dotace z
Olomouckého kraje. Výměna sloupů NN společnosti ČEZ bude pokračovat minimálně do ledna
příštího roku. Prosíme o trpělivost. Probíhají práce spojené se zabezpečením bývalé "Důlní Jámy
Adolf", kácení zeleně a úprava příjezdové cesty k pozemku. Vše řešíme společně s VHS SITKA,
s.r.o. Šternberk. Čekáme na vyjádření ohledně podané žádosti na novou MŠ Sluníčko, ale
nezahálíme, vyřizují se potřebné dokumenty a potvrzení. Ve spolupráci s obcí Mladějovice a
Mikroregionem Šternbersko připravujeme projekt cyklostezky Babice-Mladějovice. V roce 2019
bychom rádi požádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. S paní architektkou
pracujeme na změně č. 2 územního plánu. Do majetku obce jsme získali zeleň podél polních cest
od Kovářového až po Bahnitý rybník, dále řešíme Bytový dům, knihovnu, sběrný dvůr, odpady,
kulturní a společenské akce, mateřskou a základní školu, spolupráci s obcemi, Mikroregionem a
MAS Šternbersko. Je toho jistě daleko víc. O všem Vás informujeme na webových stránkách,
pomocí zpráv, hlášení. Ve Zpravodaji obce Babice, i když vychází nyní jen čtvrtletně. Nic netajíme,
nezkreslujeme, k tomu není žádný důvod.
Na závěr ještě jedno poděkování, moje veliké díky za celoroční spolupráci všem zaměstnancům
obce, školy, školky, spolkům v obci a Vám občanům za podporu při všech společných akcích.
Krásný a pohodový adventní čas, pohodové Vánoční svátky v kruhu rodinném a do Nového
roku 2019 přeji jenom to nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Ať se Vám vše
daří.
Dana Haasová
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PROVOZ Obecního úřadu v době vánočních svátků
21. 12. 2018 Obecní úřad UZAVŘEN.
27. 12., 28. 12. a 31.12. 2018 otevřeno od 8.00 - 12.00 hod.
Informace o dění v obci – září, říjen, listopad 2018:
→ V sobotu 1.9. proběhlo na hřišti druhé letní promítání filmu „Po
strništi bos“.
→ V neděli 2.9. se konalo slavnostní otevření FIT STEZKY za
tratí.
→ V pondělí 3.9. byl zahájen školní rok 2018/2019 v základní
škole tak i v mateřské škole za účasti paní starostky.
→ V úterý 4.9. proběhlo zasedání rady Mikroregionu Šternbersko,
naši obec zastupovala paní starostka.
→ Ve středu 5.9. se paní starostka a pan Bc. Miroslav Metlík
zúčastnili setkání starostů v Medlově pořádané firmou EKOUNIMED, s.r.o. Medlov.
→ Ve čtvrtek 6.9. se konal Krajský seminář Sdružení místních samospráv „Nápady a aktuality pro
rozvoj našeho venkova“ v Záloženském domě v Příkazech.
→ V pátek 7.9. uspořádal TJ Sokol Babice na hřišti taneční zábavu se skupinou Arconat.
→ V neděli 9.9. uspořádal Kynologický klub Babice závod Obedience.
→ V úterý 11.9. se na obecním úřadě konala schůzka zástupců obce a společnosti VHS Sitka, s.r.o.
ohledně zabezpečení bývalého důlního díla Jámy Adolf.
→ Ve dnech 12.-14.9. se paní starostka zúčastnila poznávacího semináře do Mikroregionu Jižní
Valašsko a MAS Ploština pořádané Mikroregionem Šternbersko.
→ V úterý 18.9. provedli pracovníci společnosti VHS Sitka, s.r.o. odečty vodoměrů.
→ Ve čtvrtek 20.9. dopoledne byla na obecním úřadě provedena výměna antény pro internet firmou
RPS net a odpoledne byla paní starostka na 3. kontrolním dnu akce „Babický potok – zprůtočnění
koryta“.
→ V sobotu 22.9. proběhlo v základní škole Vítání občánků a Senior klub Babice uspořádal zájezd
do Valticko-Lednického areálu.
→ V úterý 25.9. proběhlo ve Šternberku školení předsedů a zapisovatelů okrskové volební komise
pro volby do Zastupitelstev obcí, kterého se zúčastnily paní Petra Schneiderová, paní Ladislava
Zdražilová a paní Dana Haasová. Odpoledne se paní starostka zúčastnila Valné hromady
Mikroregionu Šternbersko. Večer od 18.00 hod. byl promítán na sále KD Babice dokumentární film
s názvem 28. říjen 1918 na Moravě za účasti pana režiséra Martina Mišíka a pana Lexu.
→ V pátek 28. 9. se na hřišti konal tradiční Václavský turnaj v ruských kuželkách za účasti
4 družstev a 13 jednotlivců.
→ Ve dnech 5.10. – 6.10. proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva obce. Výsledky na
www.volby.cz. První místo obsadila paní Dana Haasová s 215 hlasy, druhé místo pan Miroslav
Metlík s 206 hlasy a třetí místo pan Jaromír Vyroubal se 156 hlasy.
→ V sobotu 6.10. se konal v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
→ Ve čtvrtek 11.10. se paní starostka zúčastnila výběrové komise MAS Šternbersko – hodnocení
projektů v rámci výzvy Prorodinná opatření č.2.
→ Ve dnech 15.-17.10. prováděly děti ze základní a mateřské školy sběr papíru.
→ V pondělí 15.10. byla ukončena akce „Babický potok a LB přítok, Babice – zprůtočnění koryta“.
→ V úterý 16.10. byla podána žádost o dotaci na novou MŠ Sluníčko z programu IROP.
→ V pátek 19.10. pan Berka, pan Roubínek a pan Sova z Mikroregionu Šternbersko, navštívili OÚ
a s paní starostkou řešili sportovní vyžití v obci, sbírali podklady pro rozvojový dokument „Plán
rozvoje sportu 2019-2022 Obce Babice“.
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→ V pondělí 22.10. proběhlo plánované přerušení dodávky elektrické energie v části naší obce
v rámci akce „Výměna sloupů NN v obci“.
→ V sobotu 27.10. uspořádala kulturní komise na sále kulturního domu Společenský večer spojený
s večerem důchodců. Na programu bylo vystoupení umělecké agentury Karla Smolky s
názvem Květy paní operety. Večer k tanci a poslechu hrála skupina Citrus.
→ V pondělí 29.10. proběhlo na sále KD ustavující zasedání Zastupitelstva obce Babice, kde bylo
zvoleno nové vedení obce na volební období 2018-2022.
→ V úterý 6.11. uspořádal Senior klub Babice besedu s paní Vlastou Hlůzovou s názvem
Šternbersko v zrcadle pověstí.
→ Ve středu 7.11. navštívila OÚ redaktorka A. Faltysová. Přijela pro podklady k vydání dobových
fotek z naší obce v rámci projektu „Jak jsme žili v Československu…“
→ Ve čtvrtek 8.11. pan Vladan Vlk ze společnosti TRIADA s.r.o., paní starostka a zaměstnankyně
obce společně pracovali na novém spisovém a archivačním plánu.
→ V úterý 13.11. se paní starostka zúčastnila za naši obec Valné hromady Mikroregionu
Šternbersko v MKZ Šternberk.
→ Ve středu 14.11. a 21.11. proběhla sbírka ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov.
→ Ve čtvrtek 15.11. jela paní Ladislava Zdražilová na magistrát města Olomouc, kde se zúčastnila
školení Vidimace a legalizace.
→ Ve čtvrtek 22.11. se paní Ladislava Zdražilová a paní starostka zúčastnily školení Ministerstva
financí k zákonu o finanční kontrole, které se konalo ve Šternberku.
→ V pátek 23.11. byla paní Petra Schneiderová v Olomouci na školení účetní závěrka.
→ V sobotu 24.11. se na sále KD konalo posezení s cimbálovou muzikou Polajka z Valašského
Meziříčí pořádané jako poděkování občanům za účast i úspěch v soutěži Vesnice roku
Olomouckého kraje 2018.
→ V úterý 27.11. Rada Mikroregionu připravovala podklady a program na Valnou hromadu, která
se bude konat 18.12.2018 v Hlušovicích.
→ Ve středu 28.11. proběhla na OÚ schůzka paní starostky se zástupkyní f. Marius Pedersen a.s.,
jednaly o cenách za odpady v dalším období.
→ Ve čtvrtek 29.11. proběhla 77. valná hromada společnosti VHS Sitka, s.r.o., které se zúčastnila
za naši obec paní starostka.
→ V pátek 30.11. jsme po vystoupení dětí naší ZŠ a MŠ rozsvítili vánoční stromeček. Své hudební
vystoupení předvedla část Šternberanky. Všichni se mohli zahřát výborným vánočním punčem.
→ V úterý 4.12. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. odečty vodoměrů. Dopoledne jsme od
Pozemkového úřadu Olomouc převzali do majetku obce zeleň vysazenou podél polních cest C2 a
C9. (od Kovářového po Bahnitý rybník)
→ Ve středu 5.12. bylo firmou ČEZ Energetické služby s.r.o. předáno do užívání nové Veřejné
osvětlení v obci.
→ V sobotu 8.12. se na sále KD konala za účasti Čerta, Mikuláše a Anděla Mikulášská nadílka a
večer diskotéka. Pro všechny přítomné hrál k tanci a poslechu JeDi.
→ V pondělí 10.12. proběhla Valná hromada a Sněm zakladatelů MAS Šternbersko.
→ Ve středu 12.12. byla paní starostka na společném jednání Programového výboru,
Monitorovacího výboru a Výběrové komise MAS Šternbersko ve Šternberku. Během dne proběhla
místní úprava dopravního značení v části obce směrem k nádraží značkami Zóna 30 a zpomalovací
prahy.
→ Ve čtvrtek 13.12. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky Olomouckého kraje.
Během dne provedli pracovníci obce poslední svoz bioodpadu.
→ V pátek 14.12. proběhne Vánoční koncert v místním kostele, kde vystoupí děti ze Základní a
Mateřské školy Babice.
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Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 3.9., 1.10., 29.10. a 19.11. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
→
Přistoupení obce Město Libavá k dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Šternbersko
→
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko
→
Dodatek č. 2 k příloze č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko
→
Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko
→
ukončení platnosti Směrnice č.02/2012 - Prodej pozemků ve vlastnictví obce Babice ke dni
3.9.2018
→
přijetí daru a uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a obcí Babice
→
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu č.09/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 5 panem J.T.
→
záměr obce na prodej pozemku v k.ú. Babice u Šternberka, par.č.1562/4 o výměře 65 m2
→
prodej pozemku par.č. 1562/4 v k.ú. Babice u Šternberka o výměře 65 m2
→
navýšení základního kapitálu společnosti VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7,
Šternberk, IČ: 4715089, formou nepeněžitého vkladu společníka Obec Babice, IČ: 00635260 v
celkové výši 350.000,- Kč
→
Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Babice, příspěvkové organizace na rok
2018 dle předloženého návrhu
→ zvolení jednoho místostarosty
→ způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním
→ poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve výši: místostarosta ve výši 10.000,Kč/měsíc, člen zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 1230,-Kč/měsíc, předseda výboru ve výši
1520,-Kč/měsíc, předseda komise ve výši 1520,-Kč/měsíc. Ode dne přijetí tohoto usnesení tj. od
29.10.2018 stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna
→ paušální částku náhrady pro OSVČ a podnikající za jednu hodinu 100,-Kč, nejvyšší částku,
kterou lze jako náhradu poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc 500,-Kč
→
poskytování stravného při pracovních cestách od 29.10. 2018 členům zastupitelstva v dolní
hranici vyhláškou stanovené sazby
→
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8014814/VB/1 Babice obec Babice připojení kNN uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou Elektromontáže BLESK s.r.o., se sídlem Na Zákopě
52/1a, Chválkovice, 77900 Olomouc
→
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8014813/VB/1 Babice U Rybníka obec Babice kNN uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou Elektromontáže BLESK s.r.o., se sídlem Na Zákopě
52/1a, Chválkovice, 77900 Olomouc
→ paní starostku Danu Haasovou k zastupování obce Babice ve VHS Sitka, s.r.o., Šternberk ve
volebním období 2018–2022
→ záměr na pronájem spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 104/3 – orná půda o výměře 1.597
m2, pozemku parc.č. 104/4 - orná půda o výměře 2.604 m2 a pozemku parc. č. 108/4 – ostatní plocha
o výměře 729 m2 v k.ú. Babice u Šternberka
→
rozpočtové opatření č. 13
→
komisi pro posouzení „Individuálních žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Babice na
rok 2019“ ve složení: pan Jaromír Vyroubal a paní Dana Haasová
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→
Pachtovní smlouvu na pronájem spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Babice
u Šternberka
→
uvolnění finanční částky ve výši 5.000,- Kč na podporu Hospice na Svatém Kopečku
→
místní úpravu dopravního značení v obci Babice
→
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.18410185 mezi ČEZ Energetické služby, s.r.o. a Obcí Babice
→
Zmocnění starostky obce Babice k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč pro
příjmovou i výdajovou část rozpočtu na volební období 2018-2022
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→
zřízení komisí a stanovení předsedů
→
příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2018 – z rozhodnutí starostky
o jmenování členů inventarizační a likvidační komise obce Babice
→
přípravu rozpočtu na rok 2019
→
doplnění členů výborů a komisí
SENIOR KLUB Babice
Pozvánka - Dne 20.12.2018 se v tomto roce sejdeme naposled a zároveň se rozloučíme se starým
rokem. Besedovat budeme s prof. Bronislavem Hlůzou na téma „Vánoce očima botanika“.
Začátek 16.00 hod. v kulturní místnosti. Srdečně zveme.
Jako každý rok, tak i ten příští budeme v lednu a únoru šít panenky pro Unicef. Každý, kdo se přidá
je vítán. Další kulturní akce budeme včas zveřejňovat.
Poohlédnutí za rokem 2018
Naše činnost je hodně bohatá, mimo ručních prací jako je šití panenek, pleteme z papíru a pediku,
šijeme patchwork. Účastníme se různých akcí hudebních i divadelních. Pořádáme zajímavé
přednášky a besedy, jezdíme na zájezdy hlavně za účasti našich občanů. Účastníme se oslav, které
obec pořádá, přispíváme pečením koláčů. Každým rokem navštěvujeme akci „Babička
roku“ v Olomouci, kde prezentujeme své výrobky. Pomohly jsem také dětem ve škole při výrobě
vánočních věnců a ozdob. Tyto akce jsou vždy vydařené ke spokojenosti všech účastníků.
Navštívily nás pracovnice ze sdružení Paprsek z Olomouce, které nabízely různé poznávací výlety
a pobyty jak pro seniory tak studenty a děti u nás i v zahraničí. Nabídky budou umístěny ve vývěsce
Senior klubu.
Chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu za podporu a všem zúčastněným za pomoc.
Všem občanům přejeme klidné prožití svátku vánočních a hodně zdraví do Nového roku.
Marie Polívková
KRÁDEŽ V OBCI BABICE – pouliční led svítidla
Neznámý pachatel v době od 13:00 hod. dne 23.11.2018 do 10:00 hod. dne 26.11.2018 v
obci Babice po předchozím vyhnutí pletivového plotu vnikl do areálu sběrného dvoru, kde
odcizil z palety 15 kusů pouličních led svítidel z litého hliníku VOLTANA 2 a 16 kusů
pouličních led svítidel z litého hliníku VOLTANA 3, čímž způsobil spol. EMONTAS s.r.o., IČ:
25883551, se sídlem Olomouc, ul. Jiráskova 1273/7A, celkovou škodu odcizením ve výši
245.625,- Kč.
Krádež prověřuje Policie ČR Šternberk a žádá o spolupráci občany. V případě, že někdo
bude mít informace k případu, nechť tyto sdělí na tel. čísle 974 766 731.
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N A PSA LI O N Á S
V pátek 7.12.2018 byly v Olomouckém deníku publikovány dobové fotografie z historie obce.
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Zprávičky ze školy – říjen
Také říjen byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.
V pátek 5. 10. proběhla již tradiční „Drakiáda“ a v termínu od 15. 10. – 17. 10. sběr
papíru.
16. 10. se uskutečnila beseda se členem hasičského záchranného sboru panem
Žouželkou, který žáky poutavou formou seznámil s tím, jak se chovat při mimořádných situacích.
Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Následoval cvičný poplach.
Naši žáci se zúčastnili také výtvarné soutěže „Můj stoletý život“, kterou pořádal Dům dětí
a mládeže Šternberk. Žák prvního ročníku Antonín Kubeš zde obsadil první místo. Blahopřejeme!
23. 10. – 29. 10. se v DDM konala výstava, kde bylo možno vidět také vybrané práce ostatních
našich žáků.
V říjnu jsme se zapojili i do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, v rámci
kterého nám byla vybrána partnerská škola v Horovcích u Púchova, se kterou jsme si vyměnili
vlastnoručně vyrobené záložky do knížek a vzájemnou korespondencí utužili přátelské vztahy.
24. 10. jsme si projektovým dnem „Sto let republiky“ připomněli významné výročí ČR. Součástí
byl i výukový program, který jsme absolvovali v Expozici času ve Šternberku.
Zapsala: Mgr. Jana Mrňková
Zprávičky ze školičky – říjen, listopad
Říjen - Děti z MŠ a ZŠ se zúčastnily podzimního pouštění draků. Drakiáda se uskutečnila dne
5. 10. na místním fotbalovém hřišti v Babicích.
Do školky dojela slečna Verča s hudebně pohybovým programem „Skotančení s Verčou“ dne 9. 10.
Předškolní děti cestovaly 11. 10. do Olomouce, kde navštívily Muzeum moderního umění
s programem „Barevné variace“ – workshop a také si zašly do cukrárny na dobrůtky.
V MŠ se 22. 10. konalo vánoční focení dětí.
Dne 24. 10. nám do školky přišla strašidla a zúčastnila se „Strašidýlkového karnevalu“. Na děti
v úžasných maskách a kostýmech čekal bohatý program: * Módní přehlídka masek, * Soutěže
v maskách, * Průvod masek po MŠ a zkouška odvahy, * Pohoštění, * Diskotéka strašidýlkových
masek, *Předávání diplomu a perníkové medaile, které si děti upekly.
Plánované akce na měsíc listopad: * Krejčík Honza –MKZ ve Šternberku, * Přijede bacil Emil
s programem „Mach a Šebestová“, * Zahájení plaveckého výcviku pro předškolní děti
Listopad
Děti z MŠ navštívily dne 5. 11. 2018 divadlo MKZ ve Šternberku, kde nám pan Honza Krejčík
povídal o pravidlech a zazpíval spoustu písniček. Dětem se představení velmi líbilo. Zpívaly
i tančily a odnesly si z představení krásné zážitky.
Bacil Emil dorazil do MŠ dne 6. 11. 2018 i s Machem a Šebestovou a s kouzelným sluchátkem.
Dětem povyprávěli o správnosti mytí rukou a dodržování hygieny. Děti si mohly vyzkoušet
speciální přístroj na ověření správnosti umytých rukou. Od Macha a Šebestové dostaly nálepky
a pexeso. Třídní schůzky proběhly dne 20. 11. 2018 za hojné účasti rodičů.
Vyšetření zraku absolvovaly zájemci u firmy Prima Vizus, která dorazila do MŠ 21. 11. 2018.
Dne 23. 11. 2018 byla zahájena výuka plavání v Uničově.
Vánoční jarmark byl zahájen 28. 11. 2018 a trval do pátku 30. 11. 2018. Za hojnou účast rodičů
děkujeme.
Vánoční stromeček jsme rozsvítili společně se zastupitelstvem a paní starostkou 30. 11. 2018 za
zpěvu koled, vánočních básniček a hudebního vystoupení, které si děti přichystaly společně se žáky
ZŠ.
Plánované akce na měsíc prosinec: * Louskáček – divadlo v Olomouci, * Plavecký výcvik,
* Mikulášská nadílka v Babicích, * Divadlo v MŠ – Dan Talaba, * Vánoční koncert v kostele,
* Zdobení vánočního stromečku, * Vánoční nadílka v MŠ, * Návštěva v kostele Zvěstování Paní
Marie ve Šternberku
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE v roce 2019 :
Leden – Novoroční ohňostroj dne 1.1.2019 v 18. hod.
Březen – MDŽ dne 9.3.2019
Duben – Jarní setkání s občany a Babice čarodějnice dne 30.4.2019
Květen – Oslava osvobození dne 7.5.2019
Květen – Den matek
Červen – Dětský den dne 1.6.2019
Červenec – Srpen – Letní kino a Obecní veselice dne 31.8.2019
Říjen – Společenský večer
Listopad – rozsvícení Vánočního stromečku dne 29.11.2019
Prosinec – Mikulášská nadílka + diskotéka
Jakékoliv náměty na nové kulturní akce jsou vítány.
OBECNÍ ROZHLAS:
Připomínáme, že každý občan si může přehrát poslední hlášení zavoláním na
telefonní číslo obecního rozhlasu 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.
VOLNÝ OBECNÍ BYT 1+1
Obec Babice nabízí od 1. ledna 2019 k pronájmu obecní chráněný byt 1+1 o rozloze 41 m2
v bytovém domě, Babice 146.
Informace na Obecním úřadu, Babice 65, 785 01 Šternberk nebo na emailové adrese:
ou@obecbabice.cz a nebo na tel. 585 014 875.
JÍZDNÍ ŘÁD ČD 2018-2019 platný od 9.12.2018
Olomouc
04:53
05:19
05:58
06:34
06:58
07:47
09:33
10:37
11:37
12:37
13:40
13:59
14:37
14:56
15:37
15:56
16:37
16:56
17:37
18:00
18:37
19:37
20:37
21:57
22:47
23:37

10
11
14
16
18

Šternberk
05:14
06:00
06:18
06:57
07:21
08:07
09:53
10:57
11:57
12:57
14:02
14:18
14:57
15:14
15:57
16:14
16:57
17:14
17:57
18:15
18:57
19:57
20:57
22:20
23:07
23:55

Babice
05:17
06:03
06:21
07:00
07:24
08:10
09:56
11:00
12:00
13:00
14:06
projíždí
15:00
projíždí
16:00
projíždí
17:00
projíždí
18:00
projíždí
19:00
20:00
21:00
22:23
23:10
23:58

Uničov
05:35
06:20
06:50
07:20
07:41
08:27
10:13
11:17
12:17
13:17
14:23
14:32
15:17
15:30
16:17
16:30
17:17
17:30
18:17
18:30
19:17
20:17
21:17
22:40
23:27
00:14

nejede 24., 31.12.
nejede 25.12., 1.1.
nejede 24.-25.12., 31.12./ 1.1.
nejede 24.12.
jede v prac. dny, nejede 27.12.-2.1.,1.7.-30.8.

Pozn.
11
18
18

18

18
18
20
16
18
10
18
10
10
10
10
10
14

Uničov
04:11
04:32
05:18
05:37
06:22
06:34
07:05
07:44
08:34
09:30
11:34
12:34
13:40
14:34
15:34
16:34
17:34
18:34
19:34
20:34
21:39
22:44

Babice
04:27
04:48
projíždí
05:54
projíždí
06:51
projíždí
08:01
08:51
09:47
11:51
12:51
13:56
14:51
15:51
16:51
17:51
18:51
19:51
20:51
21:56
23:01

Šternberk
04:31
04:53
05:39
05:59
06:40
06:58
07:20
08:08
08:58
09:54
11:58
12:58
14:01
14:58
15:58
16:58
17:58
18:58
19:58
20:58
22:01
23:08

Olomouc
04:49
05:14
05:54
06:20
06:57
07:19
07:33
08:27
09:17
10:13
12:17
13:17
14:20
15:17
16:17
17:17
18:19
19:17
20:17
21:17
22:20
23:27

Pozn.
20
11
20, 80
11, 80
19
11
18
18

10
10
10
10
10

19 jede v prac. dny, nejede 27.-31.12., 1.7.-30.8.
20 jede v prac. dny, nejede 27.-31.12.
80 3680/13722 Šumperk-Olomouc hl.n. v sobotu a svátky
do 24.12. a od 5.1. a 26.-31.12.
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KNIHOVNA
Obec Babice oznamuje všem občanům, že hledá nového knihovníka/knihovnici. Vhodné pro
studenty, důchodce i matky na mateřské dovolené. V případě zájmu o vedení knihovny se dostavte
na obecní úřad, kde vám budou podány bližší informace.
Knihovna bude otevřena od ledna do března 2019 vždy ve středu v lichý týden
v době od 16.00 - 17.00 hod. v budově Základní školy Babice.
V lednu bude otevřena ve dnech 16.1. a 30.1.. Další termíny budou včas upřesněny.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci leden, únor, březen 2019 otevřen pouze po
telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU proběhne 10. ledna 2019, 14. února 2019 a 14. března 2019.
Při svozu dne 10.ledna bude možnost odvést i vánoční stromečky.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU bude v roce 2019 svážen každý sudý pátek (co 14 dní) a to:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3. 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8.,
23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.
UPOZORNĚNÍ s vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 19.února 2019
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO v obci Babice na rok 2019, DPH 15%
platné od 1. ledna 2019
VODNÉ v Kč/m3
OBEC BABICE

STOČNÉ v Kč/m3

CENA CELKEM Kč/m3

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

25,50

29,32

35,50

40,83

61,00

70,15

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 proběhne v sobotu 5. ledna 2019
V tento den v dopoledních hodinách Vaše domovy navštíví koledníci pod záštitou
Charity Šternberk. Prosíme Vás tímto o vlídné přijetí a podporu charitního díla.
DO KONCE ROKU SE MŮŽETE TĚŠIT:
Prosinec 2018
V sobotu 29. prosince 2018 - Vánoční turnaj ve stolním tenise na sále KD.
Prezentace v 8.30 hod. Začátek v 9.00 hod. Startovné 100Kč. Občerstvení zajištěno.
NA ROK 2019 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Leden 2019
Obec Babice zve všechny občany na tradiční Novoroční ohňostroj,
který proběhne v úterý 1. 1. 2019 od 18.00 hod. na hřišti.
Přijďte i Vy společně s námi oslavit Nový rok. Dobrou náladu s sebou.
Únor 2019
Školní ples v pátek 15. února 2019
Ples TJ Sokol Babice v sobotu 23. února 2019
Březen 2019
Oslava MDŽ v sobotu 9. března 2019
Ples SDH Babice v sobotu 16. března 2019
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
Obecní zastupitelstvo a všichni zaměstnanci obce
Vám přejí krásné prožití vánočních svátků.
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FO T O G R A FIE Z d ĚN Í V O B C i
Společenský večer spojený s večerem důchodců dne 27.10.2018

Posezení při cimbálové muzice dne 24.11.2018

Mikulášská nadílka na sále dne 8.12.2018
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