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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2020, jeho průběh byl ovlivněn nepříznivou epidemickou
situací, nouzovým stavem, řadou mimořádných opatření a nařízení vlády. V
neposlední řadě také zrušením kulturních akcí v naší obci. Bohužel jsme
museli zrušit i slavnostní rozsvícení vánočního stromečku s tradičním
punčováním. V letošním roce nám stromeček darovala rodina Duhova. Moc
bych za tento dar chtěla poděkovat. Snad se Vám všem letošní vánoční
stromek líbí. Bohužel společně nepřivítáme Nový rok 2021 přípitkem a ohňostrojem na
místním hřišti. Věřím však, že v příštím roce se situace zlepší a my pro vás budeme moci opět
pořádat společenské a kulturní akce. Již nyní se těším na naše společná setkání.
A co se v posledních měsících událo? Mimo omezený provoz obecního úřadu?
V září byl slavnostně zahájen nový školní rok ve školce i ve škole. V říjnu jsme získali
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Mateřské školy Sluníčko. Proběhly volby do
Zastupitelstva Olomouckého kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Od 1.7. až do soboty 12.12. přes naši obec vedla objízdná trasa díky uzavírce ulice Věžní a
nadjezdu ve Šternberku. Stav vozovky se díky zvýšenému provozu velmi zhoršil. Jednáme se
Správou silnic Olomouckého kraje o její opravě. Bude záležet na jejich rozhodnutí, zda dojde ke
komplexní opravě vozovky anebo jen k opravám jednotlivých prasklin a děr.
Pracujeme na několika důležitých projektech a akcích. Snad se nám v nejbližších dnech či
týdnech podaří dokončit změnu č.2 Územního plánu obce Babice. Dále probíhá oprava
společenské místnosti v přízemí kulturního domu a instalace topení na sociálním zařízení KD,
kde topení prozatím chybí. Chystáme demolici zbývající části objektu č.p. 80, prodloužení
vodovodu a kanalizace k objektu stavebního dvora, (rádi bychom celý stavební dvůr během
nejbližších let upravili, místo pro tříděný odpad, zázemí pro zaměstnance obce, prostor pro
parkování a úschovu obecní techniky), demolici stávajícího hygienického zařízení a skladu v
areálu fotbalového hřiště a stavbu nového, společný projekt obce Mladějovice a naší obce
Cyklostezka Babice – Mladějovice, výběrové řízení na zhotovitele stavby Mateřské školy
Sluníčko. Čeká nás toho spoustu. Věřím, že vše zvládneme a každý z těchto projektů bude sloužit
ke spokojenosti nás všech.
Moc ráda bych na závěr poděkovala za celoroční spolupráci všem zaměstnancům obce, školy,
školky, kolegům zastupitelům, místním spolkům a také Vám za podporu. Veliké díky všem.
Milí spoluobčané, advent je dobou očekávání, dobou předvánoční. Pro mnohé z nás jsou
vánoční svátky nejkrásnějšími z celého roku. Naše domácnosti jsou provoněny jehličím,
vánočním cukrovím, vzájemně si nadělujeme dárky. Největším darem je však zdraví. Přejme si
proto, abychom byli všichni zdraví. Prožijte adventní čas, vánoce i konec roku 2020 v klidu a v
pohodě, obklopeni těmi, které máte rádi.
Do nového roku 2021 Vám přeji jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti. Ať se Vám daří v osobním i pracovním životě.
Dana Haasová
PROVOZ Obecního úřadu v době vánočních svátků
23. 12.2020 Obecní úřad UZAVŘEN.
Pondělí 28. 12. až čtvrtek 31.12. 2020 otevřeno od 8:00 – 12:00 hod.
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Informace o dění v obci – září, říjen, listopad, prosinec 2020:
→ V pondělí 21.9. proběhla na autobusové zastávce humanitární sbírka ošacení pro sociální
družstvo Diakonii Broumov.
→ V úterý 22.9. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Šternbersko v areálu
obecního úřadu v Samotiškách.
→ Ve středu 23.9. proběhlo ve Šternberku školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů
volební komise pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Za
naši obec se zúčastnila paní Petra Schneiderová, paní Marie Halbíková a paní Ladislava
Zdražilová.
→ Ve čtvrtek 24.9. zaměstnanci obce a paní starostka projednávali změny v systému MUNIS a
spisové službě s panem Vladanem Vlkem ze společnosti TRIADA.
→ V sobotu 26.9. proběhl na stavebním dvoře sběr nebezpečného odpadu.
→ V neděli 27.9. se na hřišti konal Václavský turnaj v ruských kuželkách.
→ Ve středu 30.9. provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje,
dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
→ Ve dnech 2. a 3.10. se v budově MŠ Babice konaly volby do Zastupitelstva Olomouckého
kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
→ Od 5. října byl v celé ČR vyhlášen nouzový stav po dobu 30 dnů, tj. do 4.11.2020.
→ V pondělí 5.10. se konala na autobusové zastávce humanitární sbírka ošacení pro sociální
družstvo Diakonii Broumov.
→ Ve středu 7.10. pan projektant s paní starostkou a panem místostarostou řešili možnosti
umístění retenční nádrže v areálu ZŠ a úpravu stavebního dvora.
→ V pátek 9.10. paní starostka přebírala stavbu „Demolice objektu č.p.80“.
→ Ve dnech 9. – 10.10. se konalo druhé kolo senátních voleb ve volebním okrsku č.66.
→ V době od 12.10. – 25.10. byl omezen provoz obecního úřadu Babice v souvislosti
s nařízením ohledně nemoci COVID -19.
→ Ve středu 14.10. se paní starostka zúčastnila výběrové komise MAS Šternbersko, hodnotily se
projekty v rámci výzev MAS Šternbersko – Infrastruktura základních škol 3, Bezpečnost dopravy
4 a projekty v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
→ V pondělí 19.10. proběhlo jednání paní starostky a projektanta pana Stanislava Krejčího –
prodloužení vodovodu a kanalizace v obci.
→ V úterý 27.10. si sociální družstvo Diakonie Broumov odvezlo sbírku ošacení.
→ Od pátku 6.11. – 22.11. byl obecní úřad uzavřen z důvodu nemoci.
→ V pondělí 23.11. převzala paní starostka od projektanta pana Stanislava Krejčího dokumentaci
pro společné povolení stavby „Babice – Prodloužení vodovodu a kanalizace“.
→ V pátek 27.11. byl rozsvícen vánoční stromeček před obecním úřadem.
→ Ve středu 2.12. provedli pracovníci VHS Sitka, s.r.o., odečty vodoměrů v obci.
→ V pátek 4.12. proběhla v ZŠ a MŠ Babice Mikulášská nadílka.
→ V sobotu 5.12. prošel obcí svatý Mikuláš se svými pomocníky, navštívili místní děti.
→ V úterý 8.12. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Šternbersko
v kulturním domě v Tovéři.
→ V úterý 15.12. přijely zástupkyně Charity Šternberk, které za účasti paní starostky a paní Petry
Schneiderové zapečetily pokladničky pro připravovanou Tříkrálovou sbírkou v lednu 2021.
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Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 14.9., 12.10., 9.11.2020
Zastupitelstvo schválilo:
→ uzavření dodatku č.5 ke smlouvě o nájmu č.09/2015 v obecním bytovém
domě, Babice č.p. 146 se stávajícím nájemníkem bytu č.5
→ změnu společenské smlouvy VHS SITKA, s.r.o., IČ 471 50 891, se sídlem
Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, spočívající ve zvýšení základního kapitálu společnosti o
částku 7 953 000,-Kč nepeněžitým vkladem společníka Město Šternberk a změně obchodních
podílů jednotlivých společníků
→ Dodatek č.5 ke Smlouvě o ukládání odpadu č.119 uzavřený mezi EKO-UNIMED s.r.o.,
Medlov a obcí Babice
→ výjimku z počtu žáků v základní škole Babice v rozsahu 19 žáků základní školy pro školní
rok 2020/2021
→ zápis do kroniky za r.2019 dle předloženého návrhu
→ uvolnění finanční částky ve výši 5. 000,-Kč na podporu zajištění provozu Hospice na Svatém
Kopečku
→změnu účelu Veřejnoprávních smluv č. 1/2020 2/2020, 3/2020 a 4/2020, prostředky
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice místní spolky využijí na svoji činnost a vybavení.
→Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka v územním řízení uzavřenou mezi obcí
Babice a ČEZ Distribuce, a.s.
→ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-128019470/1, Babice, Obec, p.č.1823, smyčka, kNN uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ Distribuce,
a.s.
→komisi pro posouzení „Individuálních žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Babice na
rok 2021“ ve složení: pan Ing. Pavel Polívka, pan Bc. Stanislav Motáň a paní Dana Haasová
→cenovou nabídku projekčních prací Ateliéru Tsunami s.r.o. č.1337-2020-10-29 ze dne
29.10.2020 na PD provedení stavby MŠ Sluníčko
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016950/VB/001 Babice,
p.č.1254/3 – připojení kNN uzavřenou mezi obcí Babice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
→ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-8016384/VB/01 název akce „Babice,
p.č.395/2 – připojení kNN“ uzavřenou mezi obcí Babice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ informace starostky a místostarosty
→ informace k výstavbě nové MŠ Sluníčko
→ přípravu rozpočtu na rok 2021
→ provedení inventarizace majetku obce za rok 2020
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
KALENDÁŘ na rok 2021
Do každé domácnosti věnovala obec stolní kalendář Mikroregionu
Šternbersko na rok 2021. Pokud jste náhodou kalendář neobdrželi, prosím
ozvěte se.
Nástěnný kalendář na rok 2021 obce Babice, je možné zakoupit na
obecním úřadě za 50,- Kč/ kus.
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Zprávičky ze školy
Konečně děti ve školách
Po několika týdnech online výuky si oddechli nejen učitelé, ale také rodiče. Skončila
výuka „v pyžamech“. Jak jsme poznali, distanční výuka má své klady i zápory.
Mohli jsme sice vstávat později, nemuseli jsme se převlékat z pyžámek a nočních košilek, ale
všem nám chyběli kamarádi. Do školy se 18. listopadu nejprve vrátili žáci prvního, druhého a
třetího ročníku a 27. listopadu i žáci čtvrtého a pátého ročníku. Učitelé i rodiče se po celou dobu
online výuky snažili, aby děti učivo probraly a nic důležitého nezameškaly. Za to jim patří velké
poděkování a uznání. Nyní nás čekají dny procvičování a opakování učiva.
Uzavření škol a další omezování kontaktů nás bohužel připravilo o dvě zajímavé akce – výchovně
vzdělávací programy, které se měly uskutečnit v Ústavu ekologického vzdělávání v Mladoňově
a v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou. Budeme doufat, že nám to vyjde příště.
O mikulášskou nadílku jsme se ale rozhodně připravit nenechali. Protože nemohl přijít opravdový
Mikuláš se svými pomocníky, tak se této role chopili učitelé školy, převlékli se do kostýmů známé
trojice a vyrazili s nadílkou do školy i do mateřské školky. Ne všechny děti si byly jisté, jestli si
je náhodou neodnese čert.
A co dál? No přece… těšíme se na Ježíška!
Zprávičky ze školičky
Haló, haló na drátě „Mateřinka“. Zdravíme vás všechny a sdělujeme…
Podzimní čas jsme strávili ve jménu tvoření z přírodnin, sběru
ovoce, úklidu zahrádky a sázení kytiček do truhlíků. Také jsme pekli
štrůdly, buchty, rohlíčky, ale i ozdůbky ze slaného pečiva. Oslavili jsme
Halloweenský svátek karnevalem, strašidelnou výzdobou školky. Děti
vyřezaly dýně, které zdobily vchod do MŠ. Nezapomněli jsme ani na
Dušičky. S dětmi jsme si vysvětlili význam i rozdíly těchto svátků. Děti
si vyrobily lampiónky a lucerny.
S příchodem paní Zimy jsme se těšili na sv. Martina, který sice na
bílém koni do MŠ přijel, ale sníh nedovezl. Zahráli jsme si jeho příběh,
vysvětlili si tradice a zvyky a také jsme pekli svatomartinské rohlíčky a vyrobili podkovu.
V prvním adventním týdnu jsme vánočně vyzdobili školku a pro rodiče připravili malý
jarmark. Děkujeme všem rodičům, že se zúčastnili, pozornosti si zakoupili a tímto přispěli dětem
do MŠ. V druhém adventním týdnu do mateřinky přišel Mikuláš, čert a anděl, kteří se zúčastnili
karnevalu a nadílky. Děkujeme obci Babice za balíčky pro děti.
Se spadnutím prvních vloček děti nazdobily stromeček před školkou. A již nyní se těší až
u nich doma, ale i ve školce zazvoní zvoneček a přijde Ježíšek.
Tímto musíme poděkovat obci Komárov a především paní
starostce paní Konupkové za finanční dar pro děti.
V neposlední řadě patří poděkování naší paní ředitelce za
vedení a podporu v této zvláštní covidové době. Přejeme
všem krásné prožití vánočních svátků v poklidu, v lásce a
ve zdraví. To vše a ještě více přejí děti z mateřinky a paní
učitelky s paní školničkou. ☺
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SENIOR KLUB Babice
I v těchto nelehkých časech náš Senior klub nezahálí a vytvořil a odeslal, jako tradičně každým
rokem, několik panenek pro UNICEF. V loňském roce jsme naši činnost rozšířili také o výrobu
hraček pro dětská oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, nemocnice Šternberk a FOD
Klokánek v Dlouhé Loučce. Přikládáme
také fotografie ještě neodeslaných hraček.
Chtěli bychom touto cestou také poděkovat

paní Valentové za vyrobené chobotničky, které
samozřejmě velmi rádi předáme dětem.
Všem našim členům a občanům naší obce a nejen
jim přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší, hlavně zdraví!
Za Senior klub Babice

KIDSOK rozšiřuje nabídku elektronických dokladů
IDSOK a zavádí celosíťové jízdenky IDSOK
Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od příštího roku
zavede celosíťové jízdenky IDSOK. Bude s nimi možné
neomezeně cestovat veřejnou dopravou po celém Olomouckém kraji. V elektronické formě
cestující dostanou možnost koupit si je jako sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jednodenní
doklady zůstávají v papírové podobě.
Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od 1. ledna 2021 rozšíří také nabídku jízdních dokladů
IDSOK. V elektronické podobě bylo dosud možné koupit sedmidenní a měsíční. Od příštího
roku bude mít KIDSOK v nabídce v e-shopu na adrese eshop.idsok.cz také čtvrtletní a roční
elektronické jízdenky.
KIDSOK zjednodušuje také uplatňování studentských slev. Vedle klasické podoby
mezinárodního studentského průkazu ISIC bude od začátku roku 2021 akceptována také jeho
digitální verze.
PLÁNOVANÉ AKCE na rok 2021:
Leden – školní ples
Únor – ples TJ Sokol Babice
Březen – MDŽ dne 6.3.2021 a hasičský ples
Duben – Jarní setkání s občany a Babice čarodějnice
Květen – Oslava osvobození dne 7.5.2021 a Den matek
Červen – Dětský den
Červenec – Srpen – Letní kino a Obecní veselice dne 28.8.2021
Říjen – Společenský večer spojený s večerem důchodců
Listopad – rozsvícení Vánočního stromečku
Prosinec – Mikulášská nadílka, turnaj ve stolním tenise
Jakékoliv náměty na nové kulturní akce jsou vítány.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 proběhne v sobotu 9. ledna 2021
V tento den v dopoledních hodinách Vaše domovy navštíví koledníci pod záštitou
Charity Šternberk. Prosíme Vás tímto o vlídné přijetí a podporu charitního díla.
V případě zrušení Tříkrálové sbírky, může každý z Vás přispět do kasičky na obecním
úřadě Babice do 24.ledna 2021.
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.
Hudební přání k narozeninám prostřednictvím obecního rozhlasu si každý z Vás může
objednat na obecním úřadě. Příprava hlášení i výběr písní je však časově náročnější. Proto
Vás žádáme, dostavte se v dostatečném časovém předstihu.
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.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci leden, únor, březen 2021 otevřen pouze po
telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU – V roce 2021 bude v měsíci leden, únor, březen svezen 1x za měsíc a
to: 14.1., 11.2. a 18.3.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU bude v prosinci 2020 svezen 24.12. (nahradí za 25.12.)
V roce 2021 bude svážen každý sudý pátek (co 14 dní) a to: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3.,
19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 23.12. (nahradí za 24.12.)
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 22.února 2021.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO v obci Babice na rok 2021, DPH 10%
platné od 1. ledna 2021
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

28,50

31,35

39,50

43,45

68,00

74,80
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Rozsvícení vánočního stromečku před OÚ Babice dne 27.11.2020 a Mikuláš v obci dne 5.12.2020

------------------------------------------------------------------------------------

JÍZDNÍ ŘÁD ČD 2020/2021- trať č.290
Platný od 13. 12. 2020
Olomouc

Šternberk

Babice

Uničov

Pozn.

Uničov

Babice

Šternberk

Olomouc

Pozn.

04:53
ʘ 5:19
ʘ 5:58
ʘ 6:36
ʘ 6:59
07:47
09:33
ʘ 10:37
ʘ 11:37
ʘ 12:37
ʘ 13:40
ʘ 13:58
ʘ 14:37
ʘ 14:54
ʘ 15:37
ʘ 15:54
ʘ 16:37
ʘ 16:54
ʘ 17:37
ʘ 18:00
ʘ 18:37
ʘ 19:37

05:14
06:00
06:18
06:58
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

05:17
06:03
06:21
07:01
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

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

11

04:11
04:30
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

04:27
04:48
projíždí
05:54
projíždí
06:52
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

04:31
04:52
05:39
05:59
06:40
06:59
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

04:49
05:14
05:54
06:20
06:58
07:20
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

29
11
29
11
33
11
18, 80

ʘ 20:37
21:57
22:47
23:37

20:57
22:20
23:07
23:55

21:00
22:23
23:10
23:58

21:17
22:40
23:27
00:14

10
10
10
14,11

18
18

18

18
18
19
16
18
10
18
10
10

10
11
14

nejede 24., 31.12.
nejede 25.12., 1.1.
nejede 24., 31.12.

ʘ
18
19
29
33

16

nejede 24.12.

80

18

10
10
10
10
10

vlak nečeká na žádné přípoje
jede v prac. dny, nejede 23.-31.12., 1.7.-31.8.
jede v prac. dny, nejede 23.-31.12.
jede v prac. dny, nejede 28.-31.12.
jede v prac. dny, nejede 28.-31.12., 1.7.-31.8.
1400/1438 Jeseník-Olomouc hl.n. v pr.dny,
kromě 23.-31.12., 1.7.-31.8.
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