Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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číslo 3/2022

20. září 2022

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily, letní sluníčkové počasí pomalu střídá počasí
podzimní. I tak věřím, že jste si všichni sluníčka a teplých letních měsíců
užili, načerpali spoustu energie a sil do dalších dnů a týdnů.
Nejen v naší základní a mateřské škole byl zahájen nový školní rok
2022/2023. Přeji všem pedagogům a zaměstnancům hodně sil a
pedagogických úspěchů, pohodu při výuce i mimo ni. Dětem přeji, aby se jim v naší škole líbilo,
aby byly zdravé, veselé, aby je učení bavilo a nebylo pro ně jen povinností. Úspěšný školní rok
všem.
Všichni víte, že i nadále probíhá stavba nové MŠ Sluníčko. Není zcela bez problémů.
Věřím však, že se dílo nakonec podaří a všichni budeme spokojeni. Hlavně naše děti.
Dále probíhá Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie u hřiště. Na tuto akci jsme získali
dotaci z Ministerstva zemědělství. Ukončena bude k 30.11.2022. Pracujeme na přípravě
podkladů k podání žádosti na projekt Sběrného dvora v Babicích, společný projekt pro obce
Babice, Mladějovice, Řídeč, Komárov a Hlásnice. Projektová kancelář ATELIS pro nás
připravuje projektovou dokumentaci I. etapy opravy a výstavby chodníku podél silnice II/444.
Ve spolupráci s městem Štěpánov jsme pro vás i v letošním roce připravili „Letní kino“.
Pod širým nebem se však promítalo jen jednou. Druhé promítání bylo díky počasí přesunuto na
sál kulturního domu. Do budoucna je otázkou, zda při nepřízni počasí promítání raději nezrušit.
Film byl sice hezký, ale promítat jen pro 15 lidí se moc nevyplatí, tak příště uvidíme.
Pracovníci kiosku na hřišti a TJ Sokol Babice uspořádali během léta na hřišti několik
akcí. Já bych jim chtěla moc poděkovat. Vím moc dobře co organizace akcí obnáší. Vážím si
každého, kdo je ochoten udělat něco pro jiné.
Po roční pauze pořádala obec ve spolupráci s místními spolky tradiční Obecní Veselici.
Proběhla za příznivého počasí první sobotu v září. Zahrála Cimbálová muzika Polajka,
vystoupily děti z místní školky i školy, proběhla soutěž o „nejlepší sladký dezert“, kolo štěstí,
vystoupila paní Magda Malá. Večer hrála k tanci i poslechu skupina Arconat. Akce byla velmi
úspěšná. Děkuji všem zaměstnancům obce a všem pořadatelům za jejich práci a pomoc. Také
děkuji sponzorům této akce a všem občanům, kteří svou účastí akci podpořili.
Jedna informace k odpadům: děkuji, že i nadále odpady třídíte. Systém door-to-door
funguje a jsou sváženy jen očipované nádoby vedené v systému Moje popelnice.
Všichni víme, že nás již tento týden čekají volby do zastupitelstva obce na další volební
období. V naší obci, a ve spoustě dalších obcí v republice, je pro tyto volby jedna kandidátní
listina. Devět vašich spoluobčanů je připraveno pracovat pro vás a naši obec. Vy rozhodnete,
kdo vaše zájmy a vaše potřeby bude hájit v období let 2022-2026. Každý z vás má právo, a
věřím, že i důvod, jít k volbám a tím podpořit svého kandidáta. Já bych byla moc ráda, kdyby
občané měli zájem o život v obci. Zastupitelé jsou a vždy budou zástupci občanů. Jak to v naší
obci vypadá, však také záleží na každém z nás.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat členům zastupitelstva za jejich práci pro obec
v uplynulém volebním období 2018-2022. Za jejich důvěru, podporu a vzájemnou spolupráci.
Děkuji také zaměstnancům obce, školy, školky, místním spolkům, a hlavně vám občanům za
podporu a pomoc při mé práci. Práce starostky byla a je pro mne velkou výzvou. Je to práce
náročná, ale zároveň velmi zajímavá a přínosná. Díky vám jsem si ji mohla vyzkoušet. Nelze
vždy vyhovět každému ve všem, přesto věřím, že jsem vás nikdy moc nezklamala.
Vám všem chci popřát pevné zdraví a vše dobré. Užijte si podzim a vše co s ním přichází.
Dana Haasová
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V o lb y d o Zast u pit elst ev o b c í
se v naší obci uskuteční v budově Mateřské školy, Babice č.p. 65

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Každému voliči byl dodán jeden hlasovací lístek v „modré“ obálce.
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, obdrží volič nový hlasovací lístek s úřední
obálkou přímo ve volební místnosti.
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může každý volič požádat obecní
úřad Babice nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, do přenosné volební schránky. K voliči budou vysláni 2 členové
okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem.
Telefonní číslo na obecní úřad Babice pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné
volební schránky je: 585 014 875 nebo 585 000 265.
Více na www.volby.cz
Informace o dění v obci – červen, červenec, srpen a září 2022:
→
V úterý 21.6. byla paní starostka na valné hromadě MAS Šternbersko a Mikroregionu
Šternbersko, odpoledne proběhlo, za účasti pana místostarostu, na zahrádce mateřské školy
Pasování předškoláků.
→
V sobotu 25.6. uspořádala „Veselkovna, svatební stodola“ v Babicích den otevřených
dveří, měli jsme možnost prohlédnout si krásné místo na svatby i jiné příležitosti.
→
V úterý 28.6. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Odpadového hospodářství
svazku obcí v kulturním domě v Hlásnici.
→
Ve čtvrtek 30.6. byl v základní škole slavnostně ukončen školní rok 2021/2022.
→
V době letních prázdnin pracovaly pro obec dvě brigádnice.
→
V sobotu 2.7. se na hřišti v Babicích konal turnaj v ruských kuželkách, zúčastnilo se 6
družstev a 20 jednotlivců.
→
V úterý 5.7. proběhl na hřišti VIII. Ročník Turnaje v malé kopané „Babice Cup 2022“.
→
V pátek 8.7. se v rámci Letního kina promítal pod širým nebem úspěšný český film
Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
→
V sobotu 16.7. pořádal kiosek na hřišti Hudební večer, posezení při hudbě, dobrém jídle
a pití.
→
Ve čtvrtek 21.7. a každý další čtvrtek probíhaly kontrolní dny stavby MŠ Sluníčko.
→
V pátek 22.7. pořádal TJ Sokol Babice taneční zábavu se skupinou Fantajm.
→
V neděli 24.7.2022 se konal u vodní nádrže další ročník „Šternberského Triatlonu
Babice“. Soutěžilo se v kategoriích děti, muži, ženy a štafety. Naši obec reprezentovala štafeta
ve složení Jaromír Vyroubal, Martin Ivan a Hana Slováčková. V jednotlivcích se za obec Babice
zúčastnil Milan Nykl. Umístil se na krásném jedenáctém místě a byl vyhlášen jako nejrychlejší
Babičák. Děkujeme všem za jejich účast a gratulujeme k výsledkům.
→
V pátek 5.8. večer proběhla na hřišti další z letních akcí, diskotéka s DJ Gajdym.
→
V pondělí 15.8. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2022
kontrolory Krajského úřadu, bez chyb a nedostatků.
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→
Ve dnech 17.8. – 19.8. se paní starostka zúčastnila exkurze po Jižních Čechách. Účastníci
exkurze sdíleli zkušenosti a příklady dobré praxe s realizací projektů Programu rozvoje
venkova, se zaměřením na čerpání evropských dotačních prostředků.
→
V pátek 19.8. se druhé letní promítání pod širým nebem bohužel, díky nepříznivému
počasí, muselo přesunout na sál KD Babice. Promítal se český film Prezidentka.
→
V sobotu 20.8. uspořádala Paseka, zemědělská a.s. tradiční Den otevřených vrat na
středisku v Babicích.
→
Ve středu 24.8. pan projektant Petr Götthans a paní starostka projednávali možná řešení
problému s odtokem vody z komunikace přes drážní těleso (na horním konci obce pod tratí).
→
V pátek 26.8. pořádal kiosek na hřišti pro všechny děti rozloučení s prázdninami.
→
Ve čtvrtek 1.9. byl slavnostně zahájen školní rok 2022/2023 v Základní škole a Mateřské
škole Babice, p.o..
→
V sobotu 3.9. se na hřišti konala Obecní veselice, tradiční a úspěšná akce obce a místních
spolků.
→
Ve středu 7.9. se konalo v MKZ Šternberk školení předsedů, místopředsedů
a zapisovatelů pro volby do zastupitelstev obcí. Za naši obec se zúčastnily paní Schneiderová,
paní Dokoupilová a paní Zdražilová.
→
Ve dnech 6.9. – 8.9. prováděli pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. odečty elektroměrů v obci.
→
V pondělí 12.9. proběhla koordinační schůzka k umístění mobiliáře a herních prvků
v zahrádce nové mateřské školy.
→
V úterý 13.9. proběhla kontrola stavby MŠ Sluníčko ze strany Městského úřadu,
stavebního odboru ve Šternberku. Kontrolu provedla paní Marie Žatková. Odpoledne se paní
starostka zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Šternbersko a Valné hromady Odpadového
hospodářství svazku obcí v Komárově. Odpoledne proběhla také schůzka členů Senior klubu
Babice.
→
Ve středu 14.9. přijel na OÚ Babice pan Adam Veselský, který s paní starostkou jednal
o možné spolupráci při sečení a údržbě obecních ploch.
→
Ve čtvrtek 15.9. provedl zástupce Agentury BEZPEČNÁ PRÁCE pan Aleš Hudec
povinnou roční prověrku BOZP na obecních pracovištích a objektech.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 20.6., 18.7., 15.8.2022
Zastupitelstvo schválilo:
✓
přijetí dotace Ministerstva zemědělství ve výši 138 460,- Kč (70 % způsobilých výdajů)
na akci Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie v obci Babice
✓
účetní závěrku obce Babice za rok 2021 bez výhrad
✓
Závěrečný účet obce Babice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Babice za rok 2021 bez výhrad
✓
rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Babice p.o. za rok 2021 takto: do rezervního
fondu 154 867,85 Kč a do fondu odměn 0,- Kč
✓
Směrnici č.1/2022, kterou se stanoví podmínky pro poskytnutí příspěvku na stravování
uvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1.7.2022
✓
Směrnici č.2/2022, kterou se stanoví podmínky pro poskytnutí příspěvku na stravování
zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu s účinností od 1.7.2022
✓
Směrnici č.3/2022, kterou se stanoví pravidla pro přidělování obecních chráněných bytů
a její přílohy s účinností od 1.7.2022
✓
Dohodu o majetkoprávním vypořádání za zrušenou část stavby vodního díla uzavřenou
mezi obcí Babice a Českou republikou – Státní pozemkový úřad
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✓
rozpočtové opatření č. 7 na rok 2022
✓
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve
vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3 a § 53 odst. 1 stavebního zákona zastupitele
spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení Zprávy č. 2 pro uplatňování Územního plánu
Babice v uplynulém období, kterým je paní Haasová Dana
✓
Memorandum o spolupráci na zajištění služby ukládání komunálních odpadů ve
Sběrném dvoře v Babicích mezi Obcí Babice a Obcí Řídeč, Obcí Komárov, Obcí Mladějovice
a Obcí Hlásnice
✓
Dodatek č.3 smlouvy o dílo uzavřený mezi Obcí Babice a PSS Přerovská stavební a.s.
✓
limit nájemného, v obecních podporovaných bytech v bytovém domě Babice č.p. 146,
dle limitu MMR ČR k 11.4.2022, ve výši 74,30 Kč/m2 podlahové plochy bytu počínaje dnem
1.10.2022
✓
uzavření Smlouvy o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146 s novým
nájemníkem na dobu určitou v trvání 1 roku, tj. od 1.8. 2022 do 31.7.2023
✓
ukončení členství ve Sdružení obcí Střední Moravy
✓
cenovou nabídku č. 168 N/2022 od f. SEZAKO Prostějov, s.r.o. na čištění, monitoring
kanalizace DN300-400 cca 100 m
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
✓
Informace starostky a místostarosty o dění v obci
✓
Informaci pana ředitele o organizaci a provozu ZŠ a MŠ Babice, p.o.

POZVÁNKA – Společná OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 2023
družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu okrsků
Štěpánov a Pod Jedovou

Sbor dobrovolných hasičů Babice, okrsek Štěpánov a okrsek
Pod Jedovou
pořádá

okrskové kolo PS pro rok 2023
Termín konání: 2. října 2022 v 10:00 hod.
Místo konání: fotbalové hřiště TJ Sokol Babice

Všichni jste srdečně zváni, přijeďte si zasoutěžit nebo se jen pobavit.
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Zprávičky ze školy
Ve čtvrtek 1. září
jsme
slavnostně
zahájili nový školní
rok 2022/2023. Pro naše nové
prvňáčky jsme začali ve
stejném duchu, v jakém se
loučili na konci školního roku
se
školkou, tedy
po námořnicku. Ocitli jsme se
v přístavu, kde kapitán – pan
ředitel Ondřej Vraj, se svým
prvním důstojníkem, nově
příchozí paní učitelkou Ditou
Kozelkovou svolávali svou
posádku do první třídy, aby se
společně mohli vydat na cestu do školních lavic. Prvňáčci byli přivítáni nejen úsměvem a
medailí, ale i balíčkem dobrot. Dokonce jim celý sbor učitelů a zaměstnanců zazpíval námořní
píseň. Pan ředitel nezapomněl svolat i ostatní žáky, kterých bude letos ve škole dohromady 21.
Pan místostarosta Bc. Miroslav Metlík řekl pár milých slov budoucím plavčíkům a vyslal je
do školních vod. I my za celý náš kolektiv přejeme těm 7 statečným v první třídě, aby se jim
po celou dobu na naší škole dařilo a vždy našli pomoc, když ji budou potřebovat. Všem rodičům
i ostatním v babické škole pak šťastnou plavbu tímto školním rokem.
Mgr. Dita Kozelková
Zprávičky ze školky
Tak jako nám závěrem roku odplulo 6 předškoláků do školy, tak nám 7 nových
dětí zavítalo
do
přístavu
v MŠ Babice.
Začátek roku
jsme
odstartovali
slavnostním
zahájením za účasti pana
ředitele, kdy byly noví
námořníci oficiálně přivítáni.
Děti byly součástí obecní
veselice, kde proběhlo taneční
představení. V mateřské škole
probíhá v prvních týdnech
adaptace, opět je tu veselo a
živo.
Na konci září nás
čeká kulturní představení „Já nic, já muzikant“.
V letošním roce se opět zúčastníme plaveckého kurzu, tentokrát v jarních měsících.
Již od začátku školního roku bude probíhat spoustu aktivit, děti čeká Drakiáda, Jablíčkový den,
Dušičky, výroba vánočních dárečků na jarmark, vánoční fotografování a jiný další program.
Doufáme, že v tomto školním roce zažijeme spoustu radostných a pohodových dní!
Za mateřskou školu Pavla Spurná

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 !!! Děkujeme.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Jako každý rok i letos připravujeme na podzim sbírku nejen ošacení pro Sociální
družstvo Diakonie Broumov. Pokud doma máte nepotřebné věci typu letního a
zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, obuvi, peří,
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, domácích potřeb – nádobí, bílé
i černé, skleničky – vše nepoškozené, můžete je zabalit do igelitových pytlů či krabic.

Sbírka proběhne ve středu 5. října 2022 na autobusové zastávce v době
od 16:30 hod. – 17:30 hod.
KNIHOBUDKA v obci
V roce 2021 byla v obci zprovozněna na autobusové zastávce
Knihobudka. Jsme moc rádi, že je hojně využívána. Jakoukoliv
knihu si můžete vypůjčit a vzít domů, bezplatně.
• Pokud Vás nějaká kniha zaujala, je možné si ji ponechat
a nahradit knihou vlastní.
• Uvítáme, pokud do knihobudky přinesete vlastní knihy,
které doma vyřadíte.
• Pokud je knihobudka plně obsazena, prosíme nepřidávejte
další knihy. Děkujeme.
A určitě nezapomeňte navštívit také naši knihovnu v budově
Základní školy. Je veliká škoda, že pravidelných návštěvníků je
velmi málo. Věříme, že milovníků knih je v obci mnohem víc.

KNIHOVNA
Zveme všechny čtenáře do naší knihovny. Knihovna je otevřena ve středu v sudý
týden, a to v době od 17:00 – 18:00 hod. v budově Základní školy Babice.
Termíny otevření v roce 2022: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. a 14.12.2022. Případné
změny budou včas oznámeny.
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KOPANÁ – PODZIM 2022
Ne 25.9.
Sokol Mladeč – TJ Sokol Babice
St 28.9.
FC Hraničné Petrovice – TJ Sokol Babice
So 1.10.
TJ Sokol Babice – FK Nemilany
So 8.10.
Sokol Dlouhá Loučka – TJ Sokol Babice
So 15.10. TJ Sokol Babice – FK Odrlice
Ne 23.10. TJ Sokol Babice – Sokol Jívová
Ne 30.10. Sokol Drahanovice – TJ Sokol Babice
So 5.11.
TJ Sokol Babice – SK Těšetice
So 12.11. TJ Štěpánov – TJ Sokol Babice

14:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
10.30 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: K 30.6.2022 skončila splatnost poplatku za směsný komunální
odpad a k 31.5.2022 skončila splatnost poplatku za psa.
Žádáme všechny občany a majitelé psů, kteří poplatek ještě neuhradili, aby tak
učinili nejpozději do 30.9.2022. Děkujeme.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU – Od nového roku sváží směsný komunální
odpad nová svozová firma StavRe-Envi s.r.o.. Termíny svozu v roce 2022:
11.10., 8.11., 6.12.
SVOZ BIOODPADU – Bioodpad je od 1.dubna 2022 svážen novou svozovou firmou
StavRe-Envi s.r.o.. Frekvence svozu je 1x za 14 dní a to v pátek. Termíny svozu: 30.9.,
14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. 2022.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci září a říjen 2021 otevřen vždy v pátek v době od 17:00 –
18:00 hod. Od listopadu bude otevřen pouze po telefonické domluvě s pracovníky obce.
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.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
!!! POZOR !!! POZOR !!!
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v sobotu 5. listopadu 2022.

Nebezpečný odpad můžete přivézt na stavební dvůr,
který bude otevřen v sobotu v době od 10:00 do 11:00 hod..
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD se sbírá průběžně po celý rok.
Eternity - pneu s disky – pneu trakor + nákladní NE !!!
Kontejnery budou přistaveny na stavebním dvoře !!!
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POZVÁNKY
Září 2022

Říjen 2022
✓ Kulturní komise obce Babice pořádá v sobotu 15. října 2022 Vítání občánků. Začátek
v 10:00 hod. v budově základní školy Babice.
✓ Kulturní komise obce Babice zve všechny občany na „Společenský večer spojený
s večerem důchodců“, který se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022 od 18:00 hod. na
velkém sále kulturního domu Babice. Občerstvení zajištěno. Dobrou náladu s sebou.
Všichni jste srdečně zváni.
✓ Veselkovna, Babice 24 srdečně zve všechny na „Halloweenskou strašidelnou stezku pro
děti a dospělé“ v sobotu 29. října 2022 od 16:00-21:00 hod. Připravené budou strašidla
i občerstvení (punč, pivo, špekáčky atd.)
Listopad 2022
✓ Obecní úřad Babice připravuje na sobotu 19.listopadu 2022 předvánoční jednodenní
nákupní zájezd do obchodního domu IKEA Ostrava. Odjezd
autobusu v 9:00 hod. od autobusové zastávky. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě nebo telefonicky na tel. 585 014 875 nebo
585 000 265.
✓ Obecní úřad Babice srdečně zve všechny občany na slavnostní „Rozsvícení vánočního
stromečku“, které proběhne v pátek 25. listopadu 2022 před obecním úřadem. Začátek
v 17:30 hod. vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Babice. Slavnostní rozsvícení stromečku
proběhne v 18:00 hod. Přijďte nasát předvánoční atmosféru a zahřát se dobrým
vánočním punčem pro děti i dospělé.
Na Prosinec 2022 se připravuje:
✓ Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Babice
✓ Vánoční koncert v kostele Všech svatých
✓ Silvestrovský turnaj ve stolním tenise
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
Triatlon dne 24.7.2022

Obecní veselice dne 3.9.2022
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