Zpravodaj obce
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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
jen co jsme společně přivítali rok 2022, máme zde téměř konec března.
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí.
Onemocnění COVID 19 je stále součástí našich životů, bohužel se k tomuto
přidala další smutná událost. Válka na Ukrajině. K tomuto tématu se nechci více rozepisovat.
Za mne, je to velmi zlé, když se válčí a díky sporům "vůdců" umírají nevinní lidé, nevinné děti.
Je mi z toho velmi smutno a chci věřit, že tato válka velmi brzy skončí. Všichni víme, že i do
naší republiky míří spousta lidí, kteří právě před válkou prchají ze své rodné země. Nikdo z nás
si asi nedovede představit, jaké to pro ně musí být. Asi již každý z nás, dle svých možností,
nějakým způsobem přispěl právě na pomoc Ukrajině. Stále lze přispět finančně,
prostřednictvím Charity i na obecním úřadě, do zapečetěné kasičky. Výši finančního
příspěvku za naši obec projednáme na zastupitelstvu obce. Na základě informací od paní M.
Petřekové a žádosti Farnosti Újezd u Uničova, bude naše pomoc zřejmě směřovat právě na
podporu matek a dětí zde ubytovaných.
A nyní k dění v naší obci.
Na základě výsledků konkurzního řízení, byl na pozici ředitele ZŠ a MŠ Babice ke dni
1.2.2022, jmenován pan Mgr. Ondřej Vraj, MBA. Převzal naši školu a školku pod svá "křídla"
a já věřím, že vše bude fungovat, jak má. Ke spokojenosti obce, našich občanů, zaměstnanců
školy i školky, ke spokojenosti rodičů, a hlavně našich dětí. Přeji panu řediteli, aby se mu v naší
obci líbilo a těším se na vzájemnou spolupráci.
Stavba Cyklostezky Babice – Mladějovice je zkolaudována. Zhotovitel stavby f. Kareta,
má ještě dokončit terénní úpravy a doplnit mobiliář. To však nebrání užívání cyklostezky
a za to jsme určitě všichni rádi. V příštím roce se snad podaří dokončit i úsek Mladějovice –
Rybníček. Tím by došlo k propojení cyklostezky Olomouc – Šternberk – Uničov.
Stavba hygienického zázemí a elektroinstalace na hřišti je před dokončením a vydáním
kolaudačního rozhodnutí. Nyní řešíme opravu parketu a zpevnění plochy kolem něj. Fotbalová
sezóna již brzy začne, a proto je třeba vše dokončit co nejdříve.
Stavba nové Mateřské školy se nám zkomplikovala. Po podpisu smlouvy o dílo a předání
staveniště byla stavba pozastavena. Zhotovitel stavby si vyžádal od správců sítí aktuální
stanoviska a vyjádření ke stavbě. Tím se zjistilo, že již v roce 2014/2015 měla být provedena
přeložka telekomunikační sítě. K tomuto nedošlo, a proto jsme okamžitě společně s projektanty
a zhotovitelem stavby začali pracovat na nápravě stavu. V těchto dnech se na přeložce sítě
CETIN začíná pracovat. Počátkem března došlo k odstranění sloupů veřejného osvětlení
v blízkosti stavby a také k demolici zbývající části budovy č. p. 80 (kotelny). Věřím, že se nyní,
již bez dalších problémů, začne se stavbou školky.
Další téma: Odpady a zavedení systému "door-to-door". Od 1.4. začne svoz
separovaných odpadů přímo od rodinných domů. Díky vám i pomoci zaměstnanců a zastupitelů
obce, se podařilo připravené sady nádob předat k užívání. Nové popelnice na papír, plast a
bioodpad by již měly být v každém rodinném domě, můžete je začít postupně plnit. Svozový
kalendář je součástí těchto novin a také je zveřejněn na www.obecbabice.cz/odpady.
O termínech svozů jednotlivých komodit budete informováni také v obecním rozhlase. Na téma
Odpady a odpadové hospodářství v naší obci proběhne ve středu 30. 3. 2022 v 17:30 hod.
na sále kulturního domu beseda. Besedy se zúčastní i zástupce svozové firmy,
přijďte se zeptat, na vše, co vás zajímá. Budeme rádi za vaši účast, za všechny vaše
dotazy, které v souvislosti s odpady máte. Těším se na setkání s vámi.
Všem paním učitelkám a panu řediteli přeji vše nejlepší ke Dni učitelů
a Vám všem krásné slunečné dny a pohodové velikonoční svátky.
Dana Haasová

Informace o dění v obci – prosinec 2021, leden, únor, březen 2022:
→
V pátek 17.12. provedli pracovníci VHS Sitka s.r.o. odečty vodoměrů v obci.
→
V sobotu 1.1. se uskutečnil za velké účasti místních občanů Novoroční ohňostroj.
→
V sobotu 8.1. proběhla v obci Tříkrálová sbírka.
→ V pondělí 10.1. přijeli pracovníci Charity Šternberk rozpečetit pokladničky z Tříkrálové
sbírky. Bylo vybráno 14 933,- Kč. Koledníkům i všem, kteří přispěli na dobrou věc děkujeme.
→
Ve čtvrtek 13.1. proběhlo v Samotiškách školení k systému Moje popelnice, za obec
se zúčastnila paní Dana Haasová a paní Ladislava Zdražilová.
→
Ve středu 19.1. se paní starostka zúčastnila online semináře s názvem Vybrané
elektronické nástroje v praxi.
→
1.2. převzal vedení naší ZŠ a MŠ Babice, p.o. nový pan ředitel Mgr. Ondřej Vraj, MBA.
→
Ve čtvrtek 3.2. bylo za účasti paní starostky a zhotovitele stavby (Přerovská stavební)
předáno staveniště pro výstavbu nové MŠ Sluníčko.
→
V úterý 8.2. jednala paní starostka, pan místostarosta a zástupci z Mikroregionu
Šternbersko o možnostech úprav sběrného místa v obci.
→
V pátek 18.2. se na našem obecním úřadě sešli starostové okolních obcí Hnojice,
Komárov a Hlásnice. Řešili problematiku zavedení systému door-to-door do praxe.
→
Ve středu 2.3. proběhla závěrečná kontrola hospodaření naší obce za rok 2021.
→
Ve čtvrtek 10.3. proběhlo v Dolanech jednání zástupců obcí a svozové firmy
k Odpadovému hospodářství.
→
Ve dnech 11.3. – 12.3. byly vydávány sady nádob v rámci zavedení systému door-to-door
v obci.
→
V pondělí 14.3. byla paní starostka v Olomouci v projekční kanceláři Atelis, kde jí paní
Ing. Linda Smítalová představila první návrh studie chodníku podél silnice II/444.
→
Ve čtvrtek 17.3. provedli pracovníci VHS Sitka, s.r.o. odečty vodoměrů v obci.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 20.12.2021, 31.1. a 28.2.2022
Zastupitelstvo schválilo:
✓ rozpočet obce Babice na rok 2022
✓ střednědobý výhled rozpočtu obce Babice na roky 2023-2025
✓ rozpočet ZŠ a MŠ Babice, p.o. na rok 2022
✓ střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Babice, p.o. na roky 2023-2024
✓ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2022 pro Kynologický klubem Babice, z.s., TJ Sokol
Babice, Fotbalový klub, z.s., SH ČMS – SDH Babice a Rekreační volejbal Babice
✓ Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě č.32/2020
✓ cenovou nabídku na zpracování společné projektové dokumentace – DUR + DSP sběrné
místo v obci Babice f. ArchSta plus, s.r.o.
✓ Smlouvu o využití odpadů v kompostárně Bohuslav Pecina včetně přílohy č.1
✓ uzavření Dodatků č.7 ke smlouvě o nájmu č.3/2015 a ke smlouvě o nájmu č.4/2015 v
obecním bytovém domě, Babice č.p. 146 se stávajícími nájemníky
✓ uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu č.1/2019 v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 3
✓ poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč na provoz Klíče – centra sociálních služeb,p.o.
✓ Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Babice a Odpadové hospodářství svazku obcí
Šternbersko s.r.o.
✓ Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Babice a PSS Přerovská stavební a.s., Přerov na
výstavbu nové MŠ, autorský a technický dozor stavby a koordinátora BOZP
✓ Změnu č.2 územního plánu obce Babice + úplné znění
Více na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Malá statistika roku 2021
K novému roku máme 449 trvale přihlášených občanů.
Narodily se 2 děti: Viktorie Valíčková a Sarah Bobková.
V loňském roce nás navždy opustilo 7 spoluobčanů –
paní Božena Kočařová, paní Helena Segéňová, paní Marie
Polívková, pan Antonín Krmela, paní Anežka Žádníková, pan Jan
Ryšánek a pan Miroslav Konupčík.
Trvalý pobyt ukončilo 8 osob, do obce se přihlásilo k trvalému pobytu 9 osob.
Pro zajímavost uvádíme:
Statistika věkové struktury obyvatel obce:
Věková kategorie občanů 0-9 let – 38 obyvatel, věková kategorie občanů 10-19 let – 51
obyvatel, věková kategorie občanů 20-29 let – 39 obyvatel, věková kategorie občanů 30-39 let
– 59 obyvatel, věková kategorie občanů 40-49 let – 79 obyvatel, věková kategorie občanů 5059 let – 74 obyvatel, věková kategorie občanů 60-69 let – 48 obyvatel, věková kategorie občanů
70-79 let – 54 obyvatel, věková kategorie občanů 80-89 let – 10 obyvatel a věková kategorie
občanů 90-99 let – 1 obyvatel.
Statistika nejčastějších jmen v obci: Jana 14x, Petr 13x, Jiří, Martin a Miroslav 12x, Jan 10x.
Malé ohlédnutí za rokem 2021
Rok 2021 nám opět přinesl spoustu omezení nejen v pořádání společenských a kulturních akcí.
Podařilo se nám pro Vás uspořádat v letních měsících promítání Letního kina, v září jsme
přivítali nové občánky narozené v roce 2020 a 2021, v říjnu obec pořádala zájezd na Vysočinu
a Společenský večer na sále kulturního domu. Děkujeme pořadatelům těchto akcí a vám za
účast.
Ostatní společenské a kulturní akce byly z důvodu prevence proti šíření nemoci
Covid – 19 zrušeny.
Činnost spolků naší obce, TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s., SDH Babice,
Kynologický klub Babice, z.s., Senior klub Babice a Rekreační volejbal, byla
rovněž touto nemocí ovlivněna. Všichni věříme, že v letošním roce bude situace mnohem
příznivější a budeme se častěji potkávat na společných akcích.
Více informací na webu obce v sekci Život v obci/Spolky a kluby.
Informace pro řidiče - Rychlost bude měřena i v Lužicích a Krakořicích
V první polovině tohoto roku budou nainstalovány nové stacionární radary
v obci Lužice a v místní části Krakořice. Oba nově plánované rychloměry budou
zaznamenávat překročení rychlosti v obou jízdních pruzích, tedy v obou
směrech jízdy. Nové stacionární radary budou umístěny na silnici č.II/447 v obci
Lužice (měřit budou v obou směrech). Zařízení bude umístěno na sloupu
veřejného osvětlení č.8, poblíž mateřské školy. Další zařízení bude umístěno na
silnici č.III/4451 v místní části Krakořice v obou směrech. Zařízení bude
umístěno na sloupu veřejného osvětlení před domem č.3, poblíž autobusové zastávky.
Prodlužují se dny a krátí se noc, přichází jaro a s ním svátek Velikonoc.
Přejeme vám krásné prožití velikonočních svátků a hodně radosti
z probouzející se přírody.
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Zprávičky ze školy a školky
Druhé pololetí školního roku 2021–2022 jsme slavnostně zahájili s novým panem
ředitelem Mgr. Ondřejem Vrajem, MBA. Své funkce se chopil s velkým odhodláním
a velice rychle se sžil s chodem školy.
Soutěže
Naše děti se účastní různých soutěží a jsou v nich i velmi úspěšné. Filip Kopečný reprezentoval
školu v Matematické olympiádě, která se konala v DDM Olomouc a dosáhl výborného
umístění. Z celého olomouckého okresu obsadil nádherné 7. místo.
Školní kolo recitační soutěže vyhrál v 1. kategorii Dallas Urbanský, ve 2. kategorii Jitka
Žouželková. Jitka Žouželková a Natálie Černocká se zúčastnily recitační soutěže, kterou
vyhlásil DDM ve Šternberku. Zde svým řečnickým projevem zaujala a vybojovala první místo
Jitka Žouželková.
DDM Šternberk vyhlásil také výtvarnou soutěž na téma Bludiště a labyrinty.
I zde se naši žáci skvěle umístili: Antonín Kubeš byl třetí a Filip Kopečný čtvrtý.
Úspěchy našich žáků nás těší o to víc, že děti obstály i v konkurenci velkých škol.
Plavecký výcvik
Přesto, že epidemiologická situace v republice se nevyvíjela úplně ideálně, plavecký výcvik se
nám podařilo zdárně dokončit 3. února, kdy děti dostaly takzvaná „Mokrá vysvědčení“.
Masopust
Po jarních prázdninách vypukl ve škole maškarní rej a veselice. Společně jsme si zazpívali
masopustní písničky, ochutnali zabijačkové speciality, zasoutěžili si a prošli si stezku, kde na
nás čekaly zábavné úkoly motivované jednotlivými tradičními masopustními postavami. Děti si
připomněly staré zvyky a na škole na chvíli ožila masopustní tradice.
Vynášení Moreny
V pátek 11.3.2022 se v Babicích
uskutečnilo pálení Moreny, nebo
chcete-li, Morany, Mařeny či Smrtky.
Babicemi prošel průvod dětí ze
základní a mateřské školy. V čele děti
nesly Morenu. Vesnicí se ozývaly
zvuky řehtaček, dřívek a tamburín.
Z plných plic děti křičely básničky
„Zimo, zimo, táhni pryč“, „Dupy, dupy
na zimu“ a zpívaly staré lidové písničky „Smrtko, smrtko bílá“ a „Vyhánění zimy“. Pan ředitel
na Egrově zapálil Morenu. „A je po ní“, oddychly si děti „už nás zima trápit nebude“!
Spálení Moreny symbolizuje ukončení vlády zimy a nadcházející příchod jara. Dále také splnění
přáníček, která měla Morena uschovaná ve svých kapsách. Tyto přáníčka psaly děti
i pedagogové a doufáme v jejich splnění.
Na počest jara si děti společně zahrály jarní hry a vyrobily létéčko, které vystavily před školkou.
Nejmenší si ještě vyšly na procházku hledat první stopy jara. Zimy jsme si přece užili už dost.
Co nás ještě čeká?
Školní rok ještě neskončil, a proto nás čekají další naplánované projekty. Ještě teď v březnu,
přesněji 22. března, se bude na základní škole konat Den otevřených dveří a následně 8. a 9.
dubna proběhne zápis do 1. třídy.
HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ, MILÍ PRVŇÁČCI!
Moc se na vás těšíme a přejeme si, abyste k nám do školy chodili se stejnou radostí jako my
a vaši starší spolužáci.
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Den otevřených dveří
ZŠ a MŠ Babice, p.o. Vás srdečně zve na Den otevřených dveří,
který proběhne v úterý 22.března 2022 v době od 8:00 – 14:00 hod.
Těší se na Vás žáci a učitelé základní školy Babice.
Slovo ředitele školy
Školní léta. Vzpomínáte na ně v dobrém nebo byste na tuto dobu nejraději zapomněli? Těšili
jste se do školy nebo jste ji museli nějak přetrpět? Byli pro vás učitelé vzory a průvodci
poznáváním světa nebo postrachem?
Malé dítě před nástupem do školy bývá většinou natěšené. Nemůže se dočkat, až bude mít svou
aktovku a bude se moci učit nové věci. Často se však stává, že neuplyne ani pár měsíců a
počáteční nadšení se někam vytrácí a nastupuje rutina a povinnost, někdy i odpor až nenávist.
Problém není v dítěti. Problém je v tom, jak k němu a jeho vzdělávání škola přistupuje. Dětskou
přirozeností je hýbat se, povídat, radovat se ze všeho nového. Ne proto, že musí, ale proto, že
ho to baví. Moc bych si přál, aby škola v Babicích byla místem, kde se daří tu dětskou radost a
touhu po objevování uchovávat co nejdéle. Kam může každé dítě jít s očekáváním nových
zážitků a jistotou, že se k němu budou všichni, spolužáci a hlavně dospělí, chovat s respektem,
úctou a pochopením pro jeho osobní nastavení. Vím, je to ideál, kterého nelze snadno
dosáhnout. Ale mohu za sebe slíbit, že udělám, co je v mých silách, abychom ho co nejvíce
naplňovali. Jsem moc rád, že mohu cítit silnou podporu ze strany obce, která zabezpečuje chod
školy a finančně se podílí na jejím fungování. Obec ale není jen její vedení, ale také běžní občané
Babic. Přál bych si, aby všichni místní mohli vnímat, co všechno škola dělá nejen pro žáky, ale
také to, jak se zapojuje do života vesnice, a že je její nedílnou prospěšnou součástí.
Mgr. Ondřej Vraj, MBA, ředitel ZŠ a MŠ Babice

NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ – NÁBĚH SYSTÉMU
DOOR – to – DOOR v Babicích
Vážení spoluobčané,
před časem jsme vás informovali o novinkách v odpadovém hospodářství. Vše postupně
směřuje k zákazu skládkování a povinnost rapidně navýšit třídění a recyklaci využitelných
složek odpadu.
Naše obec na tyto skutečnosti reagovala zapojením do projektu dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Šternbersko s názvem Šternbersko–door-to-door systém sběru a svozu
odpadu, který má za cíl snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství
recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.
Naše obec získala 120 nádob žlutých, 120 nádob modrých a 120 nádob hnědých o velikosti
240 l na domovní třídění odpadu (door-to-door neboli dům od domu) na plast, papír a bioodpad.
Dále obec s pomocí dotace získala 5 kontejnerů na bioodpad, 4 kontejnery na papír a 4
kontejnery na plast (budou použity k bytovkám). Pořídili jsme 2 kontejnery na barevné
sklo, 2 kontejnery na bílé sklo a 2 kontejnery na drobné kovy. Kontejnery na sklo a kovy
nahradí letité „zvony“, jejichž svoz je drahý a pomalý.
Na sběrném místě u konzumu Radka bude nová popelnice 240 l na jedlé oleje a tuky, která
bude svážena a likvidována společností Trafin Oil, a.s..
Navíc bylo dokoupeno dle požadavků občanů 40 ks 240 l a 12 ks 120 l černých nádob na směsný
komunální odpad. Tyto nádoby si občané hradí sami.
Distribuce nádob již proběhla. Současný stav je takový, že sady barevných nádob byly již pro
rodinné domy zapůjčeny.
Bytovky a Bytové domy budou řešeny s ohledem na omezený prostor u domů i efektivitu svozu
kontejnerovými stanovišti.
Jak bude probíhat svoz?
Veškeré vydané nádoby mají evidenční čárový kód a v límci nádoby RFID čip, který bude
komunikovat s popelářským autem.
Vaše původní nádoby – popelnice, které jste si v minulosti zakoupili, si pochopitelně
můžete ponechat nebo je předat obci.
Důležité upozornění – neevidované nádoby bez čipu nebudou v budoucnu sváženy!
Počítáme s náběhem systému dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šternbersko s názvem
Šternbersko – door-to-door od 1.4.2022. Rádi bychom, aby do konce srpna 2022 byly
veškeré nádoby, i na směsný komunální odpad, opatřeny čipem.
Jaké nádoby nebudou sváženy vůbec?
Plechové 110 l nádoby na směsný komunální odpad nebudou od září 2022 vyváženy. Čipy
na ně jsou drahé, manipulace s nádobami je pomalá a mají malý objem.
Barevné plastové nádoby barvy modrá, žlutá, červená a hnědá nelze nadále používat na
směsný komunální odpad!
Lze je pochopitelně použít na papír a plasty (modré a žluté) po doplnění čipu a evidenční
nálepky.
Jaké nádoby lze použít na svoz směsného komunálního odpadu?
Na směsný komunální odpad lze použít pouze černé, případně zelené plastové nádoby na
kolečkách, a to buď „malé“ o objemu 120 l nebo „velké“ o objemu 240 l. Musí být nově
doplněny čipem, identifikační samolepkou a zavedeny do systému.

V rodinném domě, kde bydlí dvě rodiny můžete mít i 2 nádoby na směsný komunální odpad
(vaše původní plastová vhodné barvy), ale musí být evidovány a očipovány.
Zájemci o doplnění čipu se mohou hlásit na obecním úřadě, osobně nebo telefonicky
nejpozději do 31.5.2022. Budete včas informováni, jako formou a kdy fyzicky očipování nádob
proběhne (po svozu SKO).

Obr: Nádoba na odpad s RFID transpondérem – čipem – umístění v límci na levé straně nádoby.
Pozn. Pokud vaše plastová popelnice nemá z výroby kapsu na čip, není možné ji čipem doplnit.
Kdy bude probíhat svoz?
Svoz v režimu door – to – door bude zahájen v měsíci dubnu 2022.
Popelnice již můžete plnit!
Největší změnou oproti současnosti bude frekvence svozu směsného komunálního odpadu
1x za 28 dní místo současné frekvence 1x 14 dní.
V režimu 1x 28 dní budou od domů sváženy i nádoby na papír a plasty.
Svoz bioodpadu naopak bude probíhat ve frekvenci 1x 14 dní v době vegetační sezóny
a 1x 28 dní mimo ni.
Svozovými dny budou pondělky (plasty, papír), úterky (směsný komunální odpad) a pátky
(bioodpad) dle přiloženého svozového kalendáře.
První svozy v režimu door-to-door proběhnou:
1. dubna – bioodpad, budou svezeny i hnědé nádoby 120 l, které máte nyní v domácnostech
4. dubna – plasty
15. dubna – bioodpad, nové hnědé nádoby 240 l
18. dubna – papír
26. dubna – směsný komunální odpad
Dále již pravidelně dle frekvencí ze svozového kalendáře.
Kontejnerová stanoviště zůstanou prozatím zachována, ale postupně budou zredukována
a také bude do budoucna snížena frekvence jejich svozu.
Prosba na závěr – třiďte kvalitně, má to smysl!
Prosíme o důsledné třídění, sešlapávání PET lahví a kartonových krabic, oddělení obalových
plastových materiálů od kartonových krabic a důslednou separaci.
Využívejte naplno hnědé nádoby na BIO odpad i na drobné kuchyňské odpady, dřevní popel
apod. Mějte na paměti, že obec stojí likvidace tuny směsného komunálního odpadu na
skládce 1200 Kč bez DPH (ceny dále porostou), a kompostárna zpracuje bioodpad za méně
než poloviční cenu, přičemž kompost je dále využitelný produkt pro rekultivaci půdy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nevhazujte do nádob na bioodpad žádné sáčky ani pytle, ani
ty „kompostovatelné“. Obsluha kompostárny je musí ručně vytahovat. Pořiďte si domů koš na
bioodpad a ten bez sáčků sypejte rovnou do nádoby.
Uvidíte, že popelnice na směsný komunální odpad nebude ani po 4 týdnech při správném třídění
přeplněná.
Dana Haasová

POZVÁNKA
Ve středu 30. března 2022 od 17:30 hod. proběhne na sále kulturního domu
beseda na téma Odpady a odpadové hospodářství v naší obci.
POKUSÍME SE VÁM VYSVĚTLIT vše okolo odpadového hospodářství obce v
nadcházejících měsících a letech, prevence vzniku odpadů, zavedení systému door-to-door.
Žádáme zástupce všech bytovek a bytových domů o jejich účast.
Těšíme se na setkání s vámi.

Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti
lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je slít do
obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových popelnic.
Je to snadné a navíc užitečné. Pomáháte tak nejen předcházet ucpání
odpadního potrubí, ale zároveň šetříte přírodní zdroje a podílíte se na
snižování emisí CO2.
Jak na to?
Do olejových popelnic můžete třídit všechny kuchyňské oleje a tuky – z
konzerv, z marinád, salátových zálivek, nakládané zeleniny či sýrů a samozřejmě ze smažení.
Stejně tak sem patří také máslo, sádlo nebo výpek z masa. To vše může ještě dobře posloužit,
a přitom vám neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře
uzavřenou lahev pak odneste do označeného kontejneru na třídění oleje. Mapu kontejnerů
zapojených do našeho projektu najdete na www.tridimolej.cz v sekci Mapa popelnic, kde
si jednoduše vyhledáte ten nejbližší.
A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou
surovinou, například pro výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu, že olej recyklujeme, snižuje
se potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely – jeden olej je zkrátka použit dvakrát.
Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední řadě
tímto procesem dochází k úsporám CO2.
Děkujeme, že třídíte spolu s námi. Děkujeme, že dáváte odpadu šanci být znovu užitečný!
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Pomoc lidem utíkajícím z Ukrajiny.
V Újezdě u Uničova na obtížnou situaci žen a dětí prchajících
z válkou zasažené Ukrajiny zareagovalo společenství František. Na
bývalé faře nabídli ubytování. V této chvíli je zde ubytováno 10 žen a
11 dětí. Dalších 18 lidí je na cestě, někde mezi Ukrajinou a ČR, a
budou se postupně na faře ubytovávat. Celkový počet ubytovaných
bude s největší pravděpodobností 40 osob.
Spoluodpovědnost za pomoc a praktické zvládnutí celého procesu
ubytování, a zatím také za finanční zabezpečení všech potřeb ubytovaných převzali lidé, kteří
vedou společenství František a lidé z farnosti Šternberk.
Faru bylo potřebné poměrně rychle vytopit (v zimě se spíše nevyužívá), připravit pro jiný typ
ubytování, dovybavit tak, aby každý pokoj mohl sloužit pro jednu rodinu, respektive maminku
s dětmi. Ve společných prostorách je potřebné mít vše pro běžný život, aby maminky mohly
vyprat, prádlo usušit, vyžehlit, navařit, atd. ….. Toto vše se již podařilo.
Zatím tyto ženy nemají žádné finanční dávky, ty mohou dostávat až po vyřízení všech formalit.
Přišli většinou s jednou taškou, či kufrem. Pro konkrétní představu jeden příběh: Jedna z žen,
která má čtyřletého syna, měla věci především pro něj, v jednom zavazadle. Bylo velmi obtížné
unést více věcí a ani by si je nemohla v klidu sbalit. Sama neměla skoro nic, kromě toho, co měla
na sobě. Mají každý jedny boty. Papuče dostala maminka na faře, chlapeček na začátku používal
pletené bačkůrky….
Farnost zafungovala velmi rychle, potraviny, hygienické potřeby, přezutí na doma, se již
podařilo nakoupit. Oblečení získat především od dárců. Spodní prádlo a ponožky je však
potřebné také kupovat. Finance jsou od farníků a lidí, kteří byli ochotni zatím přispět.
Naše Obecní zastupitelstvo bude na příštím jednání projednávat a schvalovat výši finanční
pomoci na humanitární účely v souvislosti s válkou na Ukrajině. Téměř ve stejné chvíli o pomoc
požádalo obec společenství František, které ubytování na faře v Újezdě poskytuje. Po dohodě
se starostkou obce Danou Haasovou i zastupiteli obce, bude schválená finanční částka
adresována na pomoc lidem, kteří se ubytovali právě v Újezdě.
Finanční pomoc je zde nesmírně důležitá a užitečná. V následujících dnech bude ještě potřebné
plně dotovat potraviny, hygienické prostředky, platit energie za celý dům.
Moc děkuji za rychlou pomoc. Pomůžeme takto společně konkrétním maminkám a dětem.
Mirka Petřeková

KYNOLOGICKÝ KLUB BABICE
V letošním roce proběhne spousta akcí jak pro členy klubu, tak i pro veřejnost.
14.5.2022 – Dogtrek – jde o akci pro veřejnost, kdy jde tým (člověk/pes) trasu dle mapy
22.5.2022 – zkoušky ve sportovní kynologii
28.5.2022 – zkoušky obedience – vysoká škola poslušnosti
12.6.2022 – Závod o pohár babického vodníka – závod ve sportovní kynologii
25.6. – 26.6.2022 – trénink agility – psí parkur, skákání přes překážky
Mimo to proběhnou u nás na cvičáku semináře a besedy pro majitele psů.
za Kynologický klub Babice Lenka Kubešová – předseda
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Výcviková škola U Megi
ZROD A CESTA VÝCVIKEM
Již od roku 2014 jsem předsedkyní Kynologického klubu Babice. Práce se psy mě nesmírně
baví a naplňuje. Když můj tchán uzavřel prodejnu a prostory zůstaly nevyužité, napadlo mě,
požádat ho, abych si mohla udělat cvičící místnost pro psy. Tchán souhlasil a já se mohla
posunout dál ve svém velkém koníčku.
A tak začala má cesta ve výcviku psů, můj osobní projekt. Od ledna 2019 byla moje cvičící
místnost U Megi v provozu. Proč U Megi? Tak se jmenovala má nejlepší psí parťačka, která mě
vedla učením tréninků a bohužel je již v psím nebi.
V únoru 2021 jsem shlédla MET konferenci, kde mimo jiné byla beseda o Relaxační čichací
zahradě z Austrálie. Natolik mě to uchvátilo, že jsem začala hledat pozemek s vidinou své
vlastní zahrady. V dubnu 2021 mi obec přislíbila pozemek a nakonec jsem si ho pronajala. Sice
zarostlý plac plný kopřiv, ale byl můj. Na velikonoce začalo čištění pozemku, kterého se statečně
ujal můj manžel. Ten mi pomáhá plnit mé sny.
Zarostlý pozemek se před očima měnil v krásný plac. Ke mně a mému muži se přidalo pár
nadšenců a čichací zahrada začala vzkvétat. Jsme parta šesti bláznů, která ve volném čase
zvelebuje zahradu a vkládá do toho své srdce a finance. Bez toho by projekt nevznikl.
Lenka Kubešová
Potřebujete poradit v oblasti ZDRAVOTNICKÝCH

POTŘEB,

pomůcek či prostředků?
Potom jsme tu právě pro Vás.
NAVŠTIVTE NAŠI ZBRUSU NOVOU PRODEJNU S ROZŠÍŘENÝM SORTIMENTEM.
Nabízíme: ORTOPEDICKÉ I REHABILITAČNÍ POMŮCKY,CHODÍTKA, KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY, GLUKOMETRY, KOMPRESIVNÍ VÝROBKY, INKONTINENČNÍ POMŮCKY
(při úniku moči).
Dále pomůcky pro DIABETIKY, TLAKOMĚRY, SEDAČKY NA VANU, NÁSTAVCE na WC.
Výše uvedené pomůcky vydáváme na poukazy od všech zdravotních pojišťoven.
NOVĚ PŮJČOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VOZÍKŮ A POSTELÍ.
TLAKOMĚRY a KOSMETICKÉ BALÍČKY
v DÁRKOVÝCH BALENÍ a mnoho dalšího za AKČNÍ CENY.
NOVĚ jsme rozšířili prodejnu o ZDRAVOTNÍ OBUV, která Vás zbaví bolestí a
zároveň zajistí pohodlnou chůzi nejen doma, ale i v práci.
Přicházíme s nabídkou JARNÍ

a LETNÍ KOLEKCE OBUVI.

NABÍZÍME MOŽNOST PLATBY PLATEBNÍMI KARTAMI A
POUKÁZKAMI.
Na Vaši návštěvu se budeme těšit na ulici OLOMOUCKÁ 54
ve ŠTERNBERKU.
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hod.
Pro více informací nás kontaktujte na TEL. +420 607 023 773
Petra Žváčková, DiS., Zdravotnické potřeby Šternberk, Tel. 607 023 773

www.eZdravotnicke-potreby.cz

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
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: 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.. Případné změny
budou včas oznámeny.
V TOMTO ROCE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Duben 2022
✓ Babice Čarodějnice 2022 dne 29.4.2022
Květen 2022
✓ Den matek dne 5.5.2022
✓ Den osvobození dne 7.5.2022
Červen 2022
✓ Dětský den dne 4.6.2022
Červenec – Srpen 2022
✓ Letní kino
Září 2022
✓ Obecní veselice dne 3.9.2022
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
KOPANÁ – JARO 2022
So 26.3.
So 2.4.
So 9.4.
So 16.4.
So 23.4.
So 30.4.
So 7.5.
So 14.5.
So 21.5.
So 28.5.
Ne 5.6.
So 11.6.
So 18.6.
So 25.6.

TJ Sokol Babice – Sokol Mladeč
15.00 hod.
SK Štarnov – TJ Sokol Babice
15.30 hod.
TJ Sokol Babice – SK Chválkovice „B“
15.30 hod.
Sokol Příkazy „B“ – TJ Sokol Babice
13.30 hod.
TJ Sokol Babice – Sokol Bouzov
16.00 hod.
volno – TJ Sokol Babice
SFK Nedvězí – TJ Sokol Babice
16.30 hod.
TJ Sokol Babice – SK Slatinice „B“
16.00 hod.
SK Těšetice – TJ Sokol Babice
17.00 hod.
TJ Sokol Babice – Sokol Drahanovice
16.00 hod.
FK Odrlice – TJ Sokol Babice
14.30 hod.
TJ Sokol Babice – FK Slavonín „B“
16.00 hod.
FC Hraničné Petrovice – TJ Sokol Babice 17.30 hod.
TJ Sokol Babice – Sokol Dlouhá Loučka
16.00 hod.
Změna rozpisu fotbalových utkání je možná.

UPOZORNĚNÍ – NAVRTANÉ NÁDRŽE U AUTA
V okolních obcích a také v naší obci se objevují případy navrtaných nádrží a odcizení
pohonných hmot z aut. Jde o auta parkující před domy, na volně přístupném místě. Policie ČR
mne požádala o zveřejnění této informace. Pokud si někdo všimne podezřelého pohybu aut a
neznámých lidí v nočních hodinách, ihned o tomto informujte Policii ČR nebo Městskou
policii.

UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2022.
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021 činí cena poplatku za TKO 650,-Kč/osoba.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
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.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU – Od nového roku sváží směsný komunální odpad nová
svozová firma StavRe-Envi s.r.o.. Termíny svozu v 2.Q 2022: 25.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7.,
dále dle svozového kalendáře.
SVOZ BIOODPADU – Bioodpad bude již od 1.dubna 2022 svážen novou svozovou
firmou StavRe-Envi s.r.o.. První svoz bioodpadu proběhne v pátek 1.4.2022. Více ve
svozovém kalendáři viz. výše ve Zpravodaji.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci březen 2022 otevřen pouze po telefonické
domluvě s pracovníky obce. První termín otevření bude v dubnu a to 9.4. v době
od 17:00 – 18:00 hod. Následně pak každý pátek v době od 17:00 – 18:00 hod.
Stavební suť – stavební odpad, kamení prosím vozte na
recyklační středisko Šternberk (bývalá Obalovna)
firmy MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, s. r. o.. Pro občany Babic
je domluven minimální poplatek. Každý odvoz kontejneru
se stavebním odpadem stojí obec téměř 5 tisíc korun.
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 15:30 hod., případně dle dohody. Tel.: 723 522 408.
!!! POZOR !!! !!!POZOR!!!
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Proběhne v sobotu 30. duna 2022.
Stavební dvůr bude otevřen od 10:00 – 11:00 hod..
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD se sbírá průběžně po celý rok.
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Tříkrálová sbírka v roce 2022

Demolice objektu č.p.80 – kotelna
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