Čtvrtletník obce Babice

číslo 2/2020

18. června 2020

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
máme za sebou složitější období, v posledních měsících se díky nemoci
COVID-19 změnil život nás všech. Dodržováním daných pravidel, nařízení
a dalších doporučení jsme v této době obstáli bez větších problémů. Chtěla bych
Vám všem poděkovat, že jste nic z toho nebrali na lehkou váhu a dodržovali daná
pravidla. Vyhlášky, nařízení i další pokyny se měnily každým dnem a nebylo vždy lehké se v nich
orientovat. Zvládli jsme to však společně. Tedy prozatím, každý den se dovídáme o nově
nakažených, vyléčených a bohužel i o úmrtích souvisejících s touto nemocí.
I když se náš život již pomalu vrací do „normálu“, postupně přichází nové a nové uvolňování
pravidel a nařízení, přesto ještě není dobojováno. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví nás
všech jsme byli nuceni zrušit některé plánované akce. Věřím však, že chápete naše rozhodnutí a
také věřím, že se v letních měsících potkáme na promítání Letního kina a poslední sobotu v srpnu
tj. 29.8.2020 se společně sejdeme na tradiční Obecní veselici.
V souvislosti s nouzovým stavem a nemocí COVID – 19 bych ještě moc ráda poděkovala všem
z Vás, kteří šili roušky, pomáhali seniorům a nejen jim. Každé pomoci si cením.
Chci Vám všem popřát pevné zdraví, mnoho sil a optimismu do dalších dnů a měsíců.
I v tomto těžším období jsme však nezaháleli, na obecním úřadě jsme vymalovali, instalovali
nový nábytek, zastupitelé se i nadále schází a řeší vše potřebné. Mimo jiné proběhlo výběrové
řízení na akci „Demolice objektu č.p. 80“ (bývalá slepičárna). Tento objekt bude nejpozději do
konce října letošního roku zbourán. Děláme vše proto, aby zde vyrostla nová Mateřská škola
Sluníčko. Držme si palce, ať ta složitá a problematická cesta s vlastnictvím pozemku, jeho
převodu, vyřízení všech možných a snad i nemožných vyjádření, dokladů a dokumentů vede ke
zdárnému konci. Moc bych to přála nám všem.
Průtrž mračen v noci na pondělí 8.6.2020 mi potvrdila skutečnost, že se v naší obci dobře žije
a pokud si na něco stěžujeme, většinou nejde až tak o podstatné a důležité věci. Lokální záplavy
a její následky na Uničovsku, v obci Šumvald, jeho místní části Břevenec a na dalších místech
přinesli jejich občanům veliký problém. Někteří během pár
minut přišli o vše, co několik let budovali. Je naší velikou
snahou občanům těchto oblastí pomoci. Naši dobrovolní hasiči
přímo na místě události pomáhali s odstraněním následků této
povodně. Vyhlásili jsme materiální sbírku a veškeré odevzdané
věci naši hasiči v neděli 14.6. předali na sběrné místo
v Šumvaldě. Děkuji za Vaši pomoc a solidaritu.
Na závěr jedno postesknutí: v zahrádce mateřské školy
dlouhá léta stojí třešeň, která je pro děti zdrojem stínu i zdravé
svačinky. Zjara krásně kvetla a najednou je proschlá. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme zjistili, že je kmen stromu na
několika místech navrtán. Nechce se mi věřit, že někdo si dá
tu práci, jde s vrtačkou ke stromu, vyvrtá pár děr a do nich
vstříkne nějaký „jed“. Kdo a proč to udělal zřejmě nikdy
nezjistíme. I tak jsem se musela s touto další nemilou životní
zkušeností s Vámi podělit.
Přeji všem krásné a pohodové dny plné sluníčka a těším se na setkání s Vámi.
Dana Haasová
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Informace o dění v obci – březen, duben, květen, červen 2020:
→ Ve čtvrtek 5.3. proběhla na obecním úřadě kontrola Krajské hygienické stanice Olomouc.
→ V úterý 10.3. se paní starostka zúčastnila Valného shromáždění obcí Střední Moravy.
→ Ve středu 11.3. proběhlo na katastru obce Hlásnice zjišťování hranic pozemků v rámci
pozemkových úprav obce Hlásnice, naši obec zastupovala paní starostka.
→ Od 11.3. byly na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR
uzavřeny školy z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
→ Od 12.3. byl vyhlášen nouzový stav v celé ČR – Usnesení vlády České republiky o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 14.00 hodin
dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
→ V sobotu 14.3. se měl konat Hasičský ples, který byl zrušen na základě vydaného
Mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR (onemocnění COVID-19).
→ V pondělí 16.3. zasedal Krizový štáb obce a bylo vydáno usnesení z tohoto jednání.
→ Od pondělí 16.3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje vyhlásila uzavření několika
obcí v oblasti – Litovel, Uničov, Červenka a další.
→ Ve dnech od 16.3. - 20.3. byly mezi naše občany rozneseny bavlněné roušky, které obec
zajistila na své náklady pomocí obce Hlásnice a Mikroregionu Šternbersko.
→ V období od 23. 3. do 27.3. probíhalo malování na obecním úřadě a instalace nového nábytku
(zamykatelné skříně).
→ V pondělí 30.3. měl být Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Babice, který byl ZRUŠEN.
→ Otevření stavebního dvora naplánované na 3.4. bylo zrušeno do odvolání, proveden svoz
nebezpečného odpadu (elektra).
→ Ve dnech od 3.4. - 9.4. proběhl elektronickou formou (zasláním on-line přihlášky) Zápis
do 1. ročníku Základní školy Babice.
→ V úterý 14.4. plánované Veřejné jarní setkání s občany bylo ZRUŠENO.
→ Ve středu 15.4. zasedal Krizový štáb obce a bylo vydáno usnesení z tohoto jednání, odpoledne
se stala dopravní nehoda na silnici II/444 (u Kilkovského). Jedním z účastníků nehody byl
zaměstnanec obce pan Petr Mondek s malotraktorem YUKON, naštěstí se vše obešlo bez
vážného zranění.
→ Svoz bioodpadu naplánovaný na 16.4. byl z technických důvodů zrušen.
→ V úterý 21.4. proběhla oprava a čištění okapových žlabů na Bytovém domě, KD a v ZŠ.
→ V úterý 28.4. jela paní starostka na jednání rady Mikroregionu Šternbersko.
→ Ve středu 29.4. proběhlo plánované přerušení dodávky elektřiny v naší obci od 8.00-15.00hod.
→ Ve čtvrtek 30.4. se měla konat akce Babice čarodějnice 2020, která byla z důvodu onemocnění
COVID-19 zrušena.
→ Od 1.5. máme nového správce Víceúčelového hřiště.
→ Ve dne od 3.5. - 7.5. proběhl bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců Zápis dětí
do Mateřské školy Babice.
→ Ve středu 6.5. byl v souvislosti s přijetím preventivních opatření pro zamezení šíření nákazy
koronavirem proveden Výkon přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2019 dálkovým
způsobem, elektronicky přes email.
→ V pondělí 18.5. jsme zrušili Den dětí dne 6.6.2020.
→ Ve středu 20.5. jednala paní starostka se zástupcem pojišťovny o aktualizaci pojistné smlouvy
majetku obce Babice.
→ Od pondělí 25.5. byl znovu obnoven provoz Základní školy a Mateřské školy Babice (do školy
nastoupilo 5 dětí) s ostatními probíhala výuka on-line (do školky 12 dětí).
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→ V pondělí 1.6. dovezl pan místostarosta malotraktor YUKON z opravy od pana Sitty
z Bukovan.
→ V úterý 2.6. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Šternbersko
v Dolanech – Pohořanech.
→ Z neděle 7.6. na pondělí 8.6. se přes obce Šumvald a její místní část Břevenec přehnala průtrž
mračen, která způsobila lokální záplavy a napáchala nenávratné škody na majetku obyvatel.
→ V pondělí 8.6. byla paní starostka na stavebním odboru MěÚ Šternberk, s paní Zónovou řešily
návrh vypořádání stanovisek a připomínek podaných v rámci projednání návrhu změny č. 2 ÚP
Babice ve společném jednání.
→ V úterý 9.6. proběhlo ve společenské místnosti KD Babice školení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance obce.
→ Ve čtvrtek 11.6. jela paní Schneiderová a paní Zdražilová do Šternberka na školení „Správní
řád od A do Z“ pořádaný Svazem měst a obcí ČR. Odpoledne se paní starostka zúčastnila Valné
hromady společnosti VHS SITKA s.r.o.
→ V úterý 16.6. proběhlo v Praze na Malostranském náměstí Podporující shromáždění starostů
a komunálních politiků na podporu schválení návrhu Senátu na rychlou pomoc samosprávám.
Akci jsme podpořili vyvěšením vlajky obce v tento den.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 17.2., 16.3., 27.4. a 25.5. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
→ uzavření dodatku č.5 ke smlouvě č.5/2015 o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-8022271/VB/01, název akce:
Babice, Pospíšil, - přípojka do 50m kNN, vNN,
→ poskytnutí finančního daru ve výši 5. 000,- Kč na provoz Klíče – centra sociálních služeb, p.o.
pro rok 2020
→ finanční příspěvek pro žáky 1.třídy ve výši 3.000,- Kč na začátek školního roku a 1.000,-Kč
na úhradu společné školní akce (škola v přírodě, výlet), stejný finanční příspěvek ve výši
1.000,- Kč na úhradu společné školní akce (škola v přírodě, výlet) i pro všechny žáky 2. – 5. třídy.
→ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi obcí Babice a obchodní
společností Maletínský pískovec, s.r.o. Šternberk
→ finanční dar ve výši 5. 000,- Kč na veřejnou sbírku obce Štěpánov na pořízení plicního
ventilátoru a podporu financování léčby onemocnění COVID-19 ve Fakultní nemocnici
v Olomouci
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8014569/VB/001 Babice, RD,
Dočkal – připojení kNN
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016385/VB/001 Babice,
p.č.1584 – připojení kNN
→ nákup nové sekačky Seco Starjet UJ 102-23 P6 PRO + přepínání sběr-mulč za cenu
do 220. 000,- Kč s DPH
→ Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace – Modernizace provozního zázemí
sportovního areálu v Babicích
→ přípravu nové vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek par. č. 855/4
→ rozpočtové opatření č.4/2020
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→Informace starostky a místostarosty
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
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PODĚKOVÁNÍ
Ve vaší obci využíváme služeb Psího salonku PIF, při jedné z návštěv jsem ztratil peněženku
s hotovostí, doklady i platební kartou. S majitelkou salonku jsme peněženku zkoušeli
dohledat, marně. K mému velkému překvapení mi později zavolali, že se peněženka našla při
procházce dvou děvčat (sester). Ty peněženku donesly domů a jejich maminka mi oznámila
tuto skvělou zprávu. Při převzetí peněženky jsem osobně nálezkyním poděkoval, nyní bych
chtěl poděkovat ještě touto cestou. Není samozřejmostí, že se vždy najde poctivý nálezce.
Děvčatům i jejich mamince ještě jednou velice děkuji.
starosta obce Hraničné Petrovice
Další poděkování patří našim dobrovolným hasičům v čele s panem Bc. Miroslavem
Metlíkem. Paní Jana Krasulová, ředitelka Paseky, zemědělské a.s. děkuje za pomoc při požáru
uskladněné slámy dne 18.5.2020. Velmi si cení jejich pomoci při samotném požáru
i následném dohašování a dozoru. Jsme rádi, že máme v naší obci akceschopnou požární
jednotku a k poděkování se též připojujeme.
„Hoši veliká poklona a ještě větší díky za Vaši práci“.
Dana Haasová, starostka

Zprávičky ze školy
Blíží se nám letní prázdniny a vysvědčení a s nimi přichází také čas na další
zprávičky z naší základní školy. Budou ale tentokrát jiné, než obvykle bývají.
Do plánovaných akcí nám totiž zasáhla pandemie onemocnění COVID – 19, která
nás všechny donutila strávit dlouhé týdny v domácí izolaci. Škola v přírodě či různé plánované
exkurze a další aktivity tak bohužel museli být zrušeny. Výuka ale navzdory nepříznivé situaci
nadále pokračovala a v průběhu posledních měsíců se nám podařilo připravit systém online lekcí,
v rámci něhož mají děti možnost přímého kontaktu se svým vyučujícím i v případě, že nemohou
být přímo přítomni ve škole.
Zavádění nových metod a prostředků výuky se neobešlo bez drobných technických komplikací,
ale nakonec se vše zvládlo a rádi bychom tímto Vám, rodičům, poděkovali za trpělivost
a spolupráci při jeho realizaci.
V současné době již výuku probíhá za přítomnosti části dětí ve škole, ostatní dále pokračují
ve výuce elektronickou formou. Věříme, že příští školní rok už proběhne mnohem poklidněji
a zároveň víme, že na jakékoliv další nepředvídatelné situace budeme všichni mnohem lépe
připraveni.
Přejeme všem pohodově strávené prázdniny a dětem samozřejmě také krásné známky
na vysvědčení.
Kolektiv pedagogů ZŠ Babice
Zprávičky ze školičky
Zprávičky březen
S prvním jarním sluníčkem vykoukly ven i děti ze školky na vycházku kolem
rybníka. Pozorovaly probouzející se přírodu, povídaly si o zvířátkách a hrály na
honěnou. Děti se věnovaly hudební i výtvarné činnosti, naučily se jarní písničky
a přivolávaly sluníčko výtvarnými pracemi.
Provoz MŠ byl pro nebezpečí šíření nákazy Covid 19 dne 16. března přerušen. Děti začaly
chodit do školičky opět 25. května 2020.
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SENIOR KLUB Babice
Scházely jsme se od začátku roku až do doby, než byl vládou vyhlášen nouzový stav z důvodu
výskytu onemocnění COVID – 19. Šily a háčkovaly jsme každá doma individuálně. Vyráběly
jsme hračky pro děti do nemocnic, Klokánku a pro UNICEF. Naše schůzky jsme obnovily
začátkem května pouze příležitostně. Naše výrobky Vám představíme v příštím vydání
zpravodaje.
Těšíme se na soutěž o nejlepší buchtu, koláč…, kterou pořádáme v rámci „Obecní veselice“.
Tentokrát jsme soutěž nazvaly „Co naše babičky uměly a my už zapomněly“. Můžete tak
donést cokoliv: buchtu, bábovku, koláč, závin atd.. Fantazii se meze nekladou.
Chystáme, pokud nám to situace dovolí, tradiční „Podzimní zájezd“. Bližší informace budou
včas zveřejněny, program zájezdu vyvěsíme.
Zapsala: Marie Polívková
PLÁNOVANÉ AKCE na rok 2020 :
V červenci a srpnu se můžete těšit na promítání filmů v rámci Letního kina
Srpen – Obecní veselice dne 29.8.2020
Říjen – Společenský večer spojený s večerem důchodců

UPOZORNĚNÍ – UZAVÍRKA + OBJÍZDNÁ TRASA ve Šternberku
V souvislosti s plánovanou akcí rekonstrukce komunikace II/444 Šternberk – průtah a s tím
spojené objízdné trasy přes naši obec, o všem budete včas informování místním rozhlasem
a na webových stránkách obce.
OBECNÍ ROZHLAS
Připomínáme, že každý občan si může přehrát poslední hlášení zavoláním
na telefonní číslo obecního rozhlasu +420 603 587 340.
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.
KNIHOVNA – Knihovna bude po dobu letních prázdnin uzavřena. O termínu
otevření budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci červen, červenec, srpen a září otevřen každý pátek
v době od 17.00-18.00 hod..
SVOZ BIOODPADU – V červnu, červenci, srpnu a září bude svážen každý týden a to
ve čtvrtek.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen vždy v sudý týden v pátek a to 26.6., 10.7., 24.7.,
7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 24.12. (nahradí za 25.12.)
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OZNÁMENÍ
MUDr. Folprecht oznamuje, že v době letních prázdnin bude čerpat dovolenou.
A to v termínu od 7.-17.7. a 10.-21.8.2020.
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2020.
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2019 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 !!!
Cena poplatku za TKO činí 550,-Kč/osoba.
Platba poplatku pouze ve dvou splátkách do 30.4. (první splátka) a 30.8. (druhá splátka)
Platbu můžete provést v hotovosti na obecním úřadě nebo poukázat na účet obce:

1823405329/0800
Úhrada poplatku za psa je splatná k 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Cena za jednoho psa je 120,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč. Osoba starší
65 let platí za jednoho psa 100,-Kč a za každého dalšího psa téhož majitele 120,-Kč.
Žádáme proto všechny občany, kteří ještě neuhradili 1. splátku za TKO, aby tak učinili
co nejdříve. Děkujeme.
UPOZORNĚNÍ:
Žádáme všechny občany, aby při třídění odpadu v domácnostech, před vhozením do kontejneru
sešlápli všechny PET lahve a plastové nádoby, stlačili nápojové kartony a rozložili papírové obaly
(krabice).
OČKOVÁNÍ PSŮ
Oznamujeme, že hromadně se už psi v naší obci očkovat nebudou. Všichni máte
možnost využít služeb naši místní MVDr. Lenky Dokoupilové (Babice č.p.57).
Osobně nebo po telefonické domluvě Vám ráda pomůže vyřešit problémy
s domácími mazlíčky.
KOPANÁ
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 7.4.2020 rozhodl o ukončení amatérské soutěže
na celém území ČR. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8.4.2020.
Tabulku výsledků a další informace najdete na webových stránkách TJ Sokol Babice.
Dne 8.5.2020 jsme po dlouhé přestávce zaviněné
onemocněním COVID-19 otevřeli kiosek na hřišti.
Protože je nutná údržba areálu, uspořádali jsme
5.června brigádu. Natíralo se a prováděly se drobné
opravy (viz. foto). Chystáme se také na opravu
laviček kolem hřiště i v areálu. Už se těšíme,
až opět začne soutěž a zažijeme tu pravou sportovní
atmosféru. Děkujeme za Vaši přízeň a sportu zdar!
Jaromír Vyroubal, předseda TJ Sokol Babice
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POZVÁNKY
Červenec 2020
→
TJ Sokol Babice pořádá v neděli 5. července 2020 „Turnaj v ruských kuželkách“.
Začátek ve 13.00 hod. na hřišti v Babicích. Srdečně zveme hráče i diváky!!!
→
SK Vyhlídka TRI klub Šternberk pořádá v neděli
19. července 2020 „Šternberský triatlon Babice“ u vodní nádrže v
Babicích. Start dětských kategorií v 10.00 hod., start mužů, žen a
štafet ve 14.00 hod.. Více informací najdete na www.skvyhlidka.cz.

V červenci a srpnu 2020 se můžete těšit na akci „Letní kino“.

18.7. Chlap na střídačku
8.8. Poslední aristokratka
21.8. Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Srpen 2020
Paseka, zemědělská a.s.
Vás srdečně zve již na tradiční akci
DEN OTEVŘENÝCH VRAT
na středisku v Babicích dne 15.8.2020 od 12.00
Výstava techniky a její prohlídka
Skákací hrad, jízda na koni
Farmářský x-boj
Vzdělávací soutěž pro děti
Občerstvení zajištěno
Hraje DJ FROG
V podvečer živá kapela
(Akce se bude či nebude konat dle aktuálních hygienických pravidel a nařízení)
→
TJ Sokol Babice pořádá v pátek 28. srpna 2020 „Taneční zábavu“ se skupinou Arconat.
Začátek ve 20.00 hod.
→
Obec Babice společně se spolky v obci pro vás připravuje již tradiční „Obecní veselici“,
která se bude konat v sobotu 29.srpna 2020 na místním hřišti. Připravujeme bohatý program
a občerstvení. Senior klub Babice v rámci této veselice vyhlásí soutěž „Co naše babičky uměly
a my už zapomněly“. Můžete tak donést cokoliv: buchtu, bábovku, koláč, závin atd.. Fantazii
se meze nekladou. Rezervujte si proto tento termín. Těšíme se na setkání s Vámi.
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
SDH Babice – odstraňování následků při povodních v obci Šumvald dne 8.6.2020

Materiální sbírka pro obec Šumvald a místní část Břevenec

Pohled na obec

Zpravodaj obce Babice
Vydává obec Babice. Vychází 4 čísla do roka nákladem 210 kusů.
Adresa vydavatele: Babice 65, 785 01 Šternberk
Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 23316.
Uzávěrka je pět pracovních dní před vydáním čísla. Předpokládané datum příštího vydání: 16.9.2020.
Připomínky a náměty zasílejte elektronicky na adresu ou@obecbabice.cz (předmět: zpravodaj)
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 777 082 303, OÚ 585 014 875, 585 000 265.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

