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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku. Rok 2021 nebyl zrovna jednoduchý, onemocnění
COVID 19, s tím spojená opatření a nařízení poznamenaly životy nás
všech. Stejně jako před rokem i dnes věřím, že se situace brzy uklidní a vše
se vrátí do normálu.
Co se událo a plánujeme u nás v obci?
Stavba nového Hygienického zařízení na hřišti i stavba cyklostezky Mladějovice – Babice
bohužel neprobíhají tak, jak bychom si všichni přáli. Termíny se prodlužují díky zpožděné
dodávce materiálů potřebných pro stavbu. V souvislosti s pandemickou situací jsou dodávky
opožděny o 8 až 10 týdnů oproti běžným dodacím lhůtám. Samozřejmě mne vůbec netěší, že se
v krásných letních dnech na stavbách téměř nepracovalo a nyní se vše dohání. Bohužel je to tak
a já doufám, že se obě stavby řádně dokončí.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby Mateřské školy Sluníčko již proběhlo, přihlásili se tři
uchazeči. Výsledek z jednání výběrové komise je nyní na schválení u poskytovatele dotace. Poté
bude podepsána smlouva se zhotovitelem a zahájena stavba. Po letech příprav a vyřizování snad
školní rok 2022/2023 zahájíme v budově nové mateřské školy. Po novém roce dojde také k
demolici zbývající části objektu Babice č.p. 80.
Na základě konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Babice, p.o., byl doporučen jako vhodný uchazeč pan Mgr. Ondřej Vraj, MBA, který k 1.2.2022
nastoupí na místo ředitele. Věřím, že spolupráce školy a obce bude i nadále velmi dobrá.
Nové obecně závazné vyhlášky na stanovení systému nakládání s odpadem a jeho
zpoplatnění byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Ceny za likvidaci a svoz odpadů
neustále rostou, dle údajů ze statistik je reálný náklad na občana asi 850 Kč/rok. S platností od
1.1.2022 dojde k navýšení poplatku za odpady v naší obci na 650 Kč/osoba a rok. Dále
budou zrušeny slevy pro děti od 1 do 6 let a občany nad 70 let věku. Poplatek za psa zůstává ve
stejné výši. Úplné znění místních vyhlášek najdete na webových stránkách obce
www.obecbabice.cz. V souvislosti se zvýšením poplatku je třeba si uvědomit, že náklady na
odpady nejsou jen samotné platby za svoz odpadu, ale třeba také náklady na uložení odpadu na
skládku, likvidaci plastů, svoz a likvidaci bioodpadu na kompostárně, vývoz nádob na oleje,
svoz a likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Proto vás chci požádat, nadále
dobře třiďte a odpad dávejte tam, kam patří. Děkuji za pochopení a vstřícnost.
V říjnu jsme se potkali na Společenském večeru, myslím, že spokojenost byla na všech
stranách. Jak pořadatelé, vystupující, tak i vy jste si večer užili a já jsem za to moc ráda. Hlavně
proto, že příležitostí potkat se v letošním roce mnoho nebylo. Rok 2022 zahájíme tradičním
Novoročním ohňostrojem 1.1. v 18:00 hod. na místním hřišti, a nezbývá než si přát, aby ten
nový rok byl lepší než rok končící.
Nyní bych ráda poděkovala všem zastupitelům, zaměstnancům obce a také zaměstnancům
školy a školky za celoroční spolupráci a pomoc v mé práci. Moc si toho vážím.
Vám všem přeji klidné a pohodové prožití svátků vánočních, užijte si konec roku v kruhu
vašich blízkých. Do nového roku 2022 vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, pracovních
i osobních úspěchů a kolem sebe jen samé dobré lidičky.
Krásné zimní dny všem.
Dana Haasová
PROVOZ Obecního úřadu v době vánočních svátků
Středa 22. 12. 2021 Obecní úřad otevřen pouze do 12:00 hod.
Ve dnech 23. 12., 28. 12., 30.12. a 31.12.2021 Obecní úřad UZAVŘEN
Pondělí 27. 12. a Středa 29.12. 2021 otevřeno od 8:00 – 12:00 hod.

Informace o dění v obci – září, říjen, listopad, prosinec 2021:
→
Ve středu 1.9. byl zahájen školní rok 2021/2022 v ZŠ a MŠ Babice.
→
Ve čtvrtek 2.9. proběhla konference místních samospráv v Olomouci, které se zúčastnila
paní starostka.
→
Ve čtvrtek 9.9. se v Jívové konala schůzka Dobrovolného svazku obcí „Odpadové
hospodářství svazku obcí“.
→
Od pondělí 13.9. se započalo s malováním bytového domu a následné mytí oken.
Odpoledne proběhlo na obecním úřadě 1. zasedání členů okrskové volební komise pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. – 9.10.2021.
→
Ve dnech 16. – 17.9. se paní starostka zúčastnila vzdělávací exkurze pro představitele
samospráv v Polsku, projekt Mikroregionu Šternbersko.
→
V pátek 17.9. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. odečty vodoměrů.
→
V sobotu 18. 9. jsme v základní škole přivítali 7 nových občánků naší obce.
→
V úterý 21.9. zasedala Rada Mikroregionu Šternbersko a odpoledne proběhl kontrolní
den stavby cyklostezka Babice – Mladějovice.
→
Ve středu 22.9. proběhlo v Městském kulturním zařízení ve Šternberku školení pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zúčastnila se paní Schneiderová, paní Zdražilová a
pan Houdek. Odpoledne proběhl kontrolní den stavby „Nového sociálního zázemí ve
sportovním a kulturním areálu obce Babice“.
→
V neděli 26.9. se na hřišti konal Václavský turnaj v ruských kuželkách v jednotlivcích a
tříčlenných družstev.
→
V pátek 1.10. se paní starostka zúčastnila online semináře Vyhlášky a nařízení obcí,
úpravy účinné k 1.1.2022.
→
V úterý 5.10. proběhl kulatý stůl na téma Seznámení s aplikací GISOLINE, akce
Mikroregionu Šternbersko, za naši obec se zúčastnila paní Dana Haasová a paní Petra
Schneiderová.
→
Ve dnech 6.10. a 16.10. jsme uspořádali v naší obci sbírku ošacení pro Diakonii Broumov.
→
Ve dnech 8.10. a 9.10. proběhly v budově MŠ Babice volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
→
V úterý 12.10. se na sále KD Babice konala Valná hromada Mikroregionu Šternbersko.
→
V sobotu 16.10. obec pořádala zájezd na Vysočinu, navštívili jsme zámek v Jaroměřici
nad Rokytnou a město Třebíč plné památek UNESCO. My jsme si prohlédli Baziliku svatého
Prokopa a Židovský hřbitov.
→
V pondělí 18.10. si Sociální družstvo Diakonie Broumov odvezlo sbírku ošacení.
→
Ve dnech 21.10. a 26.10 se paní starostka zúčastnila online kurzu „Zákon o obcích, v
otázkách a odpovědích“.
→
Ve čtvrtek 21.10. se pan místostarosta zúčastnil kontrolního dne stavby Babice –
prodloužení vodovodu a kanalizace.
→
V sobotu 23.10. byl za dodržení protiepidemických opatření uspořádán Společenský
večer na sále KD Babice. Na programu bylo vystoupení paní Jany Kurečkové, členky Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě a imitátora Petra Martináka. Večer nám zpříjemnila
skupina FORMULE z Uničova.
→
V pondělí 25.10. se ve společenské místnosti KD Babice sešla konkurzní komise, která
hodnotila přihlášky na konkurz ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Babice.
→
V úterý 26.10. se pan místostarosta zúčastnil kontrolního den stavby „Hygienické
prostory pro diváky hřiště“ na hřišti v Babicích.
→
Ve středu 27.10. proběhl na obecním úřadě v Babicích kontrolní den stavby cyklostezka
Babice – Mladějovice.

→
V pátek 5.11. jela paní Petra Schneiderová do Olomouce na školení účetní závěrka,
odpoledne proběhl na obecním úřadě kontrolní den stavby cyklostezka Babice – Mladějovice.
→
V pondělí 15.11. proběhlo konkurzní řízení na místo
ředitele/telky Základní školy a Mateřské školy Babice, p.o..
→
Ve čtvrtek 25.11. proběhl kontrolní den stavby na hřišti a
odpoledne proběhla ve Šternberku 84. valná hromada VHS Sitka
s.r.o.., zúčastnila se paní starostka. Obce byly seznámeny
s navýšením vodného a stočného od 1.1.2022. (viz. tabulka ve Zpravodaji).
→
V pátek 26.11. zasedala rada Mikroregionu Šternbersko. Na večer byl rozsvícen vánoční
stromeček před obecním úřadem.
→
Ve středu 1.12. byla paní starostka ve Šternberku na semináři „Zkvalitnění a rozvoj
sociálních služeb“ ECCE HOMO Šternberk, z.s. a odpoledne se na obecním úřadě sešla komise,
která v rámci výběrového řízení na stavbu nové mateřské školy, hodnotila přijaté nabídky.
→
V neděli 5.12. navštívil naši obec svatý Mikuláš se svou družinou a poctil malé děti svou
návštěvou a předal jim balíček se sladkostmi.
→
V pátek 3.12. se v ZŠ a MŠ Babice konala mikulášská nadílka.
→
Ve čtvrtek 16.12. proběhla Valná hromada Mikroregionu Šternbersko a DSO Odpadové
hospodářství obcí svazku, v budově KD ve Štarnově.
→
V pátek 17.12. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. odečty vodoměrů v obci.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 13.9., 11.10., 8.11. a 6.12.2021
Zastupitelstvo schválilo:
✓ uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě č.09/2015 o nájmu v obecním chráněném bytě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 5
✓ cenovou nabídku f. ATELIS – ateliér liniových staveb, Olomouc na zpracování Studie
chodníku podél silnice II/444
✓ rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021
✓ Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Obec Babice
– Modernizace provozního zázemí sportovního areálu v Babicích – projektová dokumentace“
✓ uvolnění finanční částky ve výši 5 000 Kč na podporu zajištění provozu Hospice na Svatém
Kopečku
✓ Smlouvu o sběru, přepravě a převzetí odpadu 1/2021 s firmou StavRe-Envi s.r.o., Sládkova
372/8, 702 00 Moravská Ostrava
✓ Odpisový plán na rok 2021 a 2022 ZŠ a MŠ Babice, p.o. dle předloženého návrhu
✓ Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.7.2021 uzavřený mezi obcí Babice, a ELEKTROBAU OLOMOUC, s.r.o.
✓ Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022
✓ Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022
✓ poskytnutí finančního daru ve výši 12 530 Kč z rozpočtu obce Babice na provoz charitních
sociálních a zdravotních služeb – Charita Šternberk na rok 2022
✓ poskytnutí daru na poskytování registrované sociální služby raná péče, pobočka pro zrak
Olomouc pro rok 2022 ve výši 5 000 Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
✓ Informace starostky a místostarosty
✓ Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Babice
Více na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Zprávičky ze školy
Ptačí návštěva ve škole
7. října se žáci naší školy zúčastnili zajímavého programu nazvaného Od záchrany
k chovatelství, se kterým za námi přijel z Velké Bystřice pan RNDr. Bc. Jaromír
Vachutka, odborník, zapálený chovatel a znalec exotického ptactva.
Velmi poutavou formou dětem vypravoval o životě papoušků i jiných vzácných a ohrožených
druhů ptáků ve volné přírodě, o jejich záchraně a chovatelství. Svým výkladem doprovázeným
zpěvem přivezených ptačích přátel, poutavými videi a možností mít v rukou živou hrdličku,
zaujal nejen žáky, ale i pedagogy natolik, že se někteří rozhodli začít s chovem nějakého
menšího papouška. Na závěr mohli pozorní posluchači získat ve znalostní soutěži za správné
odpovědi drobné odměny.
Drakiáda
8. října jsme si užili skvělou zábavu
s draky v oblacích. Vyrazili jsme na
místní fotbalové hřiště a pokoušeli se
draky zvednout do oblak. Někteří
draci podali úžasné výkony a
předvedli takové výborné létací
schopnosti, že dětem nestačila ani
délka provázku.
Oslavy lesa na Flóře
15. října jsme se zúčastnili akce v Olomouci. Užili jsme si den plný soutěží a her o drobné ceny.
K vidění byla ukázka lesních dřevin a péče o ně, ukázky kácení stromů, řezbářství, poznávání
zvířat podle rohů, parohů, kožešin a mnoho dalšího. Program pro děti i širokou veřejnost
připravili lesní pedagogové.
Slabikářová slavnost
16. listopadu oslavili žáci prvního ročníku slabikářový den. Při této významné události vyměnili
živou abecedu za slabikář. Se slavnostním předáváním nám pomohli i starší žáci, kteří si pro
své kamarády z první třídy připravili vystoupení.
Plavecký výcvik
Každým rokem je součástí výuky tělesné výchovy v naší škole plavecký výcvik. Děti absolvují
celkem deset lekcí, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy v krytém
bazénu v Uničově. Loni jsme se kvůli nepříznivé epidemiologické situaci nemohli zúčastnit.
Letos jsme výuku začali 18. listopadu.
Mikulášská nadílka
Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na guláš…se zpívá v jedné písničce.
Děti vědí, že Mikuláš nechodí sám, ale že ho doprovází i čert a anděl, proto byly trochu nervózní
a zároveň natěšené. Bohužel měl letos Mikuláš hodně práce a do naší školy osobně nedorazil.
Mnoha dětem se velmi, ale velmi ulevilo. Nadílku dětem předaly paní učitelky v pátek 3.
prosince.
Mikulášská trojice navštívila 5. prosince rodiny s dětmi v Babicích a podařilo se jí vybrat
pěknou finanční částku, kterou poté darovala dětem ze základní a mateřské školy.
Za finanční částku mockrát děkujeme.
Za kolektiv učitelů ZŠ Babice Ines Sanetrníková
Zprávičky ze školky
Než usedneme ke štědrovečerní večeři a k vánočnímu stromečku, dovolte nám pár
slov. Poslední měsíc v roce, náš společný adventní čas, jsme si s dětmi moc hezky
užili a zlehounka jsme se ladili na klidnou a něžnou vánoční notu.

Odehrával se v duchu klidu, pohody a
tvoření.
Zaměřili jsme se na výrobu vánočních
svícnů, přáníček, na výzdobu školky a
sladkou tečkou bylo pečení cukroví.
Pro rodiče jsme uspořádali skromný
jarmark. Za finanční obnos byly dětem
pořízeny výtvarné potřeby.
Děti nacvičovaly na vánoční besídku,
kterou jsme alespoň z části natočili a
pro rodiče zveřejnili na FB stránkách
ZŠ a MŠ Babice. „Vločkový den“ byl
další příležitostí, kdy se snoubila čarokrásná nálada se zábavou za doprovodu vánočních koled
a přehlídky kostýmů. Den byl zakončen příchodem Ježíška a společným sdílením radosti
z vánoční nadílky, kterou nás obdaroval. Ježíšek byl velice štědrý a tomu odpovídalo obrovské
nadšení dětí. Na koupi dárečků nám velkou měrou přispěla škola, děkujeme.
Velké poděkování patří paní starostce Daně Haasové a paní starostce Komárova Lucii
Konupkové za finanční příspěvky a dary.
Rozloučím se s přáním všeho dobrého. Přejeme Vám požehnané Vánoce plné lásky, klidu a
vzájemného porozumění.
To vše a mnohem více přejí děti, paní učitelky a naše školnička.
TJ SOKOL BABICE
Vážení sportovní přátelé,
od začátku roku 2021 byly bohužel všechny fotbalové
zápasy jarní části zrušeny a sezona ukončena podzimní
částí předchozího roku. Uplynulý ročník jsme tak
zakončili na dvanáctém místě III. třídy okresního
přeboru. Hned jak nám počasí dovolilo, začali jsme
pravidelně trénovat. V dubnu byl zahájen provoz kiosku
na hřišti. Během letních měsíců jsme uspořádali 2 turnaje
v ruských kuželkách, spoustu akcí pro děti i dospělé a ve
spolupráci s obcí Babice proběhlo promítání filmů v letním kině. Aktuální soutěžní ročník jsme
otevřeli v červenci domácím zápasem a před zimní přestávkou skončil náš tým v tabulce na
devátém místě. V Olomouckém Deníku si všimli
úspěchů našeho nejlepšího střelce Radka Duška a
zveřejnili
s ním
rozhovor
v
novinách.
Náš fotbalový areál jsme se během roku snažili pro
všechny návštěvníky vylepšit například nákupem
chybějících lavic a stolů pro venkovní posezení a obec
začala se stavbou nového sociálního zařízení.
Závěrem chci poděkovat všem našim členům,
fanouškům a příznivcům za podporu našeho týmu a také
obci Babice za spolupráci. Těším se na vás všechny při
dalších zápasech a akcích na našem hřišti.
Za TJ Sokol Babice zapsal předseda Jaromír Vyroubal. www.tjsokolbabice.cz
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KYNOLOGICKÝ KLUB BABICE
Pro Kynologický klub Babice byl rok 2021 plný akcí. Na jaře to vypadalo, že díky covidu
se nebude opět nic dít, ale v létě se ukázalo k naší radosti, že přece jenom akce budou.
Tady je seznam všech akcí co proběhly:
13.6.2021 – zkoušky ve sportovní kynologii – 10 pejsků, všem se podařilo zkoušky splnit
20.6.2021 – závody Vodník – sportovní kynologie – zde se účastnili závodníci z celé republiky
26.6. – 27.6.2021 – intenzivní trénink agility – na kterém se psi posunuli ve svých dovednostech
24.7.2021 – Charitativní canicrossový závod – zúčastnilo se 78 pejsků ve dvou disciplínách
19.9.2021 – zkoušky ve sportovní kynologii – tak v této se nezadařilo 1 pejskovi, ale 9 psů
splnilo a zkoušky udělali
17.10.2021 – závody obedience – zde jsme měli 32 závodníků z celé republiky a závody měli
velký úspěch
7.11.2021 – zkoušky ve sportovní kynologii – tady všichni psy zkoušky zvládli
Průběžně celý rok – Agility s Veronikou a tréninky sportovní kynologie s Honzou.
Akce na příští rok zveřejníme v dalším zpravodaji.
Za Kynologický klub Babice Lenka Kubešová
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – Mgr. Jindřiška Ševčíková Fialová
Poskytuje služby advokátní generální praxe s užším zaměřením na pracovní, rodinné
a občanské právo. Pro své klienty zajišťuje též právní služby v oblasti komunálního,
bytového a spotřebitelského práva. Nabízí rovněž možnost zastoupení v insolvenčním
řízení. Má zkušenosti z akademického prostředí, když několik let působila jako odborný
asistent na katedře občanského a pracovního práva Univerzity Palackého v Olomouci. V
lektorské činnosti pokračuje i nadále. Svým klientům zajišťuje kompletní právní servis,
individuální přístup, podporu a plné nasazení. Poskytuje advokátní úschovu, zajišťuje
ověření podpisů. Je připravena hájit Vaše zájmy a vymoci Vaše oprávněné nároky.
Kontakt: +420 777 173 969 nebo email: jindra.fialova@gmail.com
KALENDÁŘ OBCE BABICE na rok 2022
Do každé domácnosti věnovala obec stolní kalendář Mikroregionu
Šternbersko na rok 2022. Pokud jste náhodou kalendář neobdrželi, prosím
ozvěte se.
Nástěnný kalendář na rok 2022 obce Babice, je možné zakoupit na obecním
úřadě za 50,- Kč/ kus.
PODĚKOVÁNÍ:
Letošní vánoční stromeček věnovala obci paní Celestina Krmelová.
V neděli 5.12.2021 navštívil místní děti Mikuláš se svými pomocníky.
Paní Krmelové i Mikulášovi s pomocníky mockrát děkujeme.
KNIHOVNA
Zveme všechny čtenáře do naší knihovny. Knihovna je otevřena ve středu a to
v době od 17:00 – 18:00 hod. v budově Základní školy Babice. Termíny
otevření v roce 2022: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.,
1.6., 15.6.. Případné změny budou včas oznámeny.
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ODPADY V OBCI
Již dříve jsme vás informovali o plánované změně systému svozu odpadů v obci.
Stali jsme se členy dobrovolného svazku obcí našeho regionu. "Odpadové
hospodářství svazku obcí" bylo založeno za účelem zajištění společné likvidace
odpadů vzniklých na území obcí Mikroregionu. Zapojili jsme se také do projektu
Mikroregionu Šternbersko – „Door-to-door", systém sběru a svozu odpadů, který má za cíl snížit
množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů. Systém
spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění přímo u svých domů.
Jak to tedy bude v roce 2022?
Nový systém svozu odpadů by měl plynule navazovat na rok 2021, nová svozová společnost
bude od 1.1.2022 svážet nádoby na směsný komunální odpad pravidelně 1 x za 14 dnů (viz
svozový kalendář přílohou).
Distribuce nádob pořízených díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí, je
plánovaná na únor a březen 2022. S občany bude uzavřena smlouva o výpůjčce nádob na papír,
plast a bioodpad (modrá, žlutá a hnědá popelnice o objemu 240 l). Doba udržitelnosti projektu
je 5 let a poté přejdou popelnice do vlastnictví občanů. Každá nádoba opatřena bezdrátovým
čipem a čárovým kódem, bude v systému "moje popelnice" zaevidována k jednotlivým
domácnostem. Při vysypání popelnice se díky čipu dostane do systému informace, že nádoba u
vás doma byla vysypána.
Od 1.4.2022 bude svozová firma svážet žluté, modré a hnědé popelnice přímo od domů
přibližně 1 x za měsíc. Dbejte, prosím, na to, aby žádný bioodpad nešel do běžného
komunálního odpadu. Je to drahé a zbytečné. Směsný komunální odpad bude vyvážen také
1 x za 28 dní. Každý, kdo třídí, by však neměl mít problém s nižší četností svozů. Termíny
svozů od 1.4. 2022 budou známy v 1 Q.
Od 1. 7. 2022 bude svozová firma svážet veškeré nádoby z domácností a také separovaný odpad
ze současných sběrných míst. Postupně dojde k jejich redukci, omezí se množství nádob na
papír a plasty, nadále zůstanou nádoby na sklo, kovy, oděvy, oleje a tuky. Svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro nás svozová společnost zajistí na objednání, dle
potřeby. Demoliční odpad a suť, prosím, odvážejte přímo na recyklační středisko Babice
f. MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC spol. s r.o. (bývalá obalovna).
Jak to bude s bytovkami a bytovými domy v obci je ještě v jednání. Vše se samozřejmě
občané, kterých se to týká, včas dozví.
V prvním pololetí roku bude třeba ještě dořešit nádoby na směsný komunální odpad. Obec
zajistí a zaplatí čipy a čipování vyhovujících stávajících nádob. Kdo má nádobu malou,
plechovou nebo ve špatném stavu, obec zajistí hromadný nákup nádob nových. Tyto si budou
hradit občané sami.
Veškeré nádoby na odpad k jednotlivým domácnostem se musí zaevidovat v systému "moje
popelnice". Tím budeme mít kontrolu nad svozy i množstvím odpadů vytvořených a svezených
z území naší obce. Do budoucna nám to umožní optimalizovat frekvence svozů, jednotlivé
svozové trasy a také hlídat množství odpadu s ohledem na novou odpadovou legislativu. Věřím,
že se vše podaří, společně snížíme produkci odpadů a tím udržíme v naší obci náklady na
likvidaci odpadů na rozumné úrovni.
Ve spolupráci se svozovou společností plánujeme besedu s občany, kde probereme vše,
co se nového systému svozu odpadů týká. Budeme moc rádi, když přijdete a zeptáte se na to,
co vás zajímá. Připravujeme také distribuci letáků do všech domácností. Veškeré informace k
systému odpadového hospodářství budou průběžně zveřejněny rozhlasem, na webových
stránkách i ve zpravodaji obce.
Jsme si vědomi, že každá změna přináší problémy. Lze je očekávat i v tomto případě.
Berme však příští rok jako přechodné období, ve kterém se nám jistě podaří vše doladit
a všechny vzniklé problémy dořešit.
Dana Haasová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 proběhne v sobotu 8. ledna 2022
V tento den v dopoledních hodinách Vaše domovy navštíví koledníci pod záštitou
Charity Šternberk. Prosíme Vás tímto o vlídné přijetí a podporu charitního díla.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO v obci Babice na rok 2022,
platné od 1. ledna 2022
VODNÉ v Kč/m3
bez DPH
OBEC BABICE

30,00

STOČNÉ v Kč/m3

s DPH 10% bez DPH s DPH 10%
33,00

43,00

47,30

CENA CELKEM Kč/m3
bez DPH

s DPH 10%

73,00

80,30

UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 14.února 2022.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci leden, únor, březen 2022 otevřen pouze po
telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU
V roce 2022 bude v měsíci leden, únor, březen svezen 1x za měsíc a to: 13.1., 10.2. a 10.3.
Při svozu v lednu dne 13.1.2022 bude možnost odvést i vánoční stromečky.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU bude ještě svezen 23.12.2021 (nahradí za 24.12.). Od
nového roku 2022 bude svoz TKO svážen novou svozovou firmou StavRe-Envi s.r.o..
Termíny svozu v roce 2022: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3.
NA ROK 2022 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Leden 2022
✓ Obec Babice zve všechny občany na tradiční Novoroční ohňostroj,
který proběhne v sobotu 1. 1. 2022 od 18.00 hod. na hřišti.
Přijďte i Vy společně s námi oslavit Nový rok. Dobrou náladu s sebou.
Březen 2022
✓ Mezinárodní den žen
Duben 2022
✓ Babice Čarodějnice 2022
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
a šťastný nový rok 2022.
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JÍZDNÍ ŘÁD ČD 2021/2022 – trať č.290
Platný od 12. 12. 2021
Olomouc

Šternberk

Babice

Uničov

Pozn.

Uničov

Babice

Šternberk

Olomouc

Pozn.

04:53
ʘ 5:19
ʘ 5:59
ʘ 6:37
ʘ 6:59
07:47
09:33
ʘ 10:37
ʘ 11:37
ʘ 12:37
ʘ 13:41
ʘ 13:59
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

05:12
06:00
06:18
06:59
07:20
08:07
09:53
10:57
11:57
12:57
14:02
14:17
14:57
15:12
15:57
16:12
16:57
17:12
17:57
18:13
18:57
19:57

05:15
06:03
06:21
07:02
07:23
08:10
09:56
11:00
12:00
13:00
14:05
projíždí
15:00
projíždí
16:00
projíždí
17:00
projíždí
18:00
projíždí
19:00
20:00

05:33
06:20
06:50
07:19
07:40
08:27
10:13
11:17
12:17
13:17
14:22
14:31
15:17
15:27
16:17
16:27
17:17
17:27
18:17
18:27
19:17
20:17

11

04:10
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

04:25
04:47
projíždí
05:54
projíždí
06:51
projíždí
08:01
08:51
09:47
11:51
12:51
13:57
14:51
15:51
16:51
17:51
18:51
19:51
20:51
21:54
23:01

04:29
04:51
05:38
05:59
06:39
06:58
07:19
08:06
08:56
09:52
11:56
12:56
14:01
14:56
15:56
16:56
17:56
18:56
19:56
20:56
21:58
23:06

04:46
05:13
05:53
06:19
06:58
07:19
07:32
08:25
09:15
10:11
12:15
13:15
14:20
15:15
16:15
17:15
18:17
19:15
20:15
21:15
22:17
23:25

29
11
29
11
33
11
18

ʘ 20:37
21:57
22:47
23:37

20:57
22:17
23:07
23:55

21:00
22:20
23:10
23:58

21:17
22:37
23:27
00:14

10
10
10
14

10
11
14
16

nejede 24., 31.12.
nejede 25.12.,1.1.
nejede 24.,25.,31.12./1.1.
nejede 24.12.

18
18

18

18
18
19
16
18
10
18
10
10

ʘ
18
19
29
33

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 27.-31.12.
jede v prac. dny, nejede 27.-31.12., 1.7.-31.8.
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Společenský večer dne 23.10.2021

Vánoční strom před OÚ Babice

Mikuláš se svými pomocníky
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