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Slovo starostky:
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí rok 2016, pro někoho z nás rok úspěšný, pro jiné méně.
Nejen pro mne a naši rodinu opět rok bolesti a ztráty blízkého člověka. Prý „vše zlé je pro
něco dobré“. Já se snažím, hodně intenzivně téměř dva roky, hledat to dobré a nějak se mi to nedaří.
Ano, změnila jsem se, přehodnotila priority v životě a neřeším již pro mne bezvýznamné věci, vidím
život jinak. Je to snad to dobré? Nevím, jedno však vím zcela jistě. I po celý letošní rok mi moc
pomohli nejen mí nejbližší, kolegové, kamarádi a někdy i zcela neznámí lidé. Jsem vděčná za každou
pomoc, podporu a také za všechny nové zkušenosti a poznatky. Za možnost navštívit nová místa,
potkat nové lidi. Jako Dana Haasová, starostka obce, jsem celý rok 2016 měla hodně pestrý a také
hodně hektický, a já jsem za to ráda. Věřím, že mne všechny tyto zkušenosti, nové věci a v neposlední
řadě podpora mnohých z Vás posunou zase o kousek dál.
Ráda bych nyní poděkovala za celoroční práci kolegům zastupitelům a zaměstnancům obce. Můj dík
za spolupráci patří zaměstnancům naší školky i školy. Také členům všech organizací a spolků, kteří
se podíleli na sportovním, kulturním a společenském dění v naší obci. Souhrn všeho co se podařilo
a událo v roce 2016 najdete v příštím čísle Novin obce Babice a také na webových stránkách obce.
Vaše příspěvky, náměty a nápady jak naše Noviny vylepšit jsou vítány!
Na závěr dnešního slova přeji Vám všem do Nového roku 2017 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti, pohody a také dobré nálady. Ať se Vám vše daří, jak v osobním tak i v pracovním
životě.
Dana Haasová
Všechny Vás srdečně zveme v neděli 1. 1. 2017 v 18.00 hod.
na „Novoroční ohňostroj“ u kostela Všech Svatých.
Přijďte i vy společně s námi oslavit příchod nového roku.
Dobrou náladu s sebou.
Informace o dění v obci :
 Ve čtvrtek 1.12. byla paní starostka ve
Šternberku na školení „Veřejné zakázky
malého rozsahu“, pořádané Mikroregionem
Šternberk.
 V sobotu 3.12. proběhla v Domácí
cukrárně pod hrází Mikulášská nadílka.
 V pondělí 5.12. proběhla na obecním
úřadě kontrola o dodržování krizového
zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení
provedena
Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje.

 V úterý 6.12. proběhla v mateřské i základní škole mikulášská nadílka.
 V pátek 9.12. Vánoční koncert v kostele Všech Svatých, vystoupili děti ze základní a mateřské
školy a jejich hosté.
 V sobotu 10.12. uspořádal spolek Tybys s TJ Sokol Babice Vánoční turnaj ve stolním tenise.
 V úterý 13.12. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Šternbersko
v Domašově u Šternberka.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 12 . 12. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 rozpočet na rok 2017
 rozpočtový výhled na roky 2018-2019
 dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2017 pro ČKS ZKO Kynologický klub Babice ve výši
25 tis. Kč, pro TJ SOKOL Babice ve výši 30 tis. Kč, pro SH ČMS – SDH Babice ve výši
25 tis. Kč, pro Senior klub Babice ve výši 20 tis. Kč, pro Rekreační volejbal Babice ve výši
6 tis. Kč, pro spolek TYBYS ve výši 10 tis. Kč
 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi Městem Šternberk a obcí Babice
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku ze psů, platnou od 1. 1. 2017
 Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.2/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Pracovní řád obce Babice s účinností od 1.1.2017
 zřízení krizového štábu obce od 1.1.2017 ve složení starostka obce, místostarosta a velitel
JSDH obce Babice
 zachování stávající výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy:
*2. 12. 2016 proběhlo ve Šternberku filmové představení Doba Ledová - akce ŠD. *6. 12. 2016 za
námi do školy přišla velebná návštěva Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš každému z dětí přečetl
pochvaly a hříchy z mikulášské knihy a po přednesení básničky každý dostal sladkou odměnu. *Celý
prosinec pokračovala výuka plavání na bazéně v Uničově. *9. 12. 2016 děti z MŠ a ZŠ zazpívaly
koledy a přednesly kulturní pásmo o narození Ježíška v babickém kostele. Za pěknou adventní
atmosféru a náladu děkujeme všem zúčastněným a také třem zpěvačkám z Dlouhé Loučky. *21. 12.
2016 proběhlo v kině ve Šternberku filmové představení pohádky Kniha džunglí. Po filmu jsme
navštívili Expozici času, kde jsme si vyslechli komentovanou prohlídku s vánoční tematikou.
*22. 12. 2016 jsme si s žáky ve škole připomněli vánoční zvyky a obyčeje v projektovém vyučování.
Na závěr jsme si u stromečku rozbalili dárky a hračky do družiny. *23. 12. 2016 nám začaly vánoční
prázdniny, ve škole se opět setkáme 3. ledna 2017.
Jménem všech pracovníků a dětí ze ZŠ a MŠ Babice Vám Všem přejeme kromě zdraví, štěstí
a pohody, krásný a úspěšný rok 2017.
Připravované akce v lednu: *školní ples, *plavecký výcvik, *třídní schůzky
Zapsala Mgr. Jitka Zelinková
Zprávičky ze školičky:
Měsíc prosinec probíhal v mateřské škole ve znamení adventu, příprav na dětmi tolik očekávaný
Štědrý den v mateřské škole. V průběhu adventu se děti seznámily se zvyky, které se váží k vánočním
svátkům, zpívaly koledy, napekly cukroví, vyzdobily mateřskou školu, vyrobily přáníčka…..

Naši mateřskou školu navštívil také Mikuláš s čertem a andělem. Děti jim zazpívaly písničku a své
malé hříchy odčinily recitací krátkých básniček
a říkadel. Poté byly odměněny sladkostmi. Děti
také navštívily Hasičský záchranný sbor
v Olomouci, prohlédly si veškerou požární
techniku a měly možnost vyzkoušet si hasičský
oblek. Poté navštívily Vánoční jarmark
v Olomouci na Horním náměstí, kde ochutnaly
pečené kaštany a prohlédly si vánoční strom.
Advent byl završen vánočním koncertem
v místním kostele, na kterém vystoupily děti ze
základní a mateřské školy. Štědrého dne
v mateřské škole se zúčastnila paní ředitelka i
paní starostka. Společně s dětmi jsme pouštěli lodičky ze skořápek, rozkrojili jablíčka, zazpívali
koledy, zatančili a čekali na příchod Ježíška. Děti našly pod vánočním stromečkem spoustu krásných
dárků, pro děti byl tento den krásný a neopakovatelný.
Velké poděkování patří také našim sponzorům paní Provazové za výborné pusinky, rodičům za
sladkosti a občerstvení, manželům Metlíkovým a firmě Auto Štercl ze Šternberka za zakoupení dárků
pro děti pod vánoční stromeček. Všem přejeme krásné prožití Vánoc, mnoho zdraví a štěstí v roce
2017.
Zapsala: Bc. Božena Bobková
ZPRÁVY SENIORKLUBU BABICE
V tomto vydání zpráv bychom chtěli naše spoluobčany seznámit s tím, co seniorklub Babice plánuje
na příští rok.
Panenky pro UNICEF
Již tradičně budeme vyrábět panenky pro UNICEF, díky kterým se získávají finanční prostředky pro
celosvětovou očkovací kampaň UNICEF. Zapojit se může každý. Návod na panenku si může každý
zdarma vyzvednout v pohostinství U lípy, či u paní Polívkové. Nezapomeňte, že každý z nás může
pomoci.
Poznávací zájezdy
V květnu opět plánujeme první ze dvou poznávacích zájezdů, v září potom druhý. Věříme, že vyjde
počasí a že účast spoluobčanů bude opět valná.
Soutěž o nejlepší koláč
Nezapomeneme ani na soutěž o nejlepší koláč, jejíž již třetí ročník se bude konat v rámci Obecní
veselice. Budeme velmi rádi, pokud se zapojí co nejvíce našich spoluobčanů. Pokusíme se letos
zajistit sponzory, aby ceny pro vítěze byly zajímavější a atraktivnější.
Besedy se zajímavými osobnostmi
I v příštím roce bychom rádi realizovali besedy se zajímavými osobnostmi.
Dílna seniorklubu
V naší dílně, která probíhá každé úterý od 16:00 hod. ve společenské místnosti pohostinství U lípy,
vyrábíme různé užitkové i ozdobné předměty. Budeme rádi, když se k nám přidáte a případně přijdete
i se svými nápady.
Mimo výše uvedené akce plánujeme realizovat i další zajímavé události, o kterých budeme naše
spoluobčany informovat prostřednictvím Obecních novin.
Nakonec prosím dovolte, abychom všem našim spoluobčanům popřáli do nového roku hlavně
pevné zdraví, spokojenost a trochu toho štěstí.
Za seniorklub Babice

Pozor! Hrajte PINGPONG!
každou středu po celé zimní období od 14.00 do 17.00 hod. na malém sále
v Kulturním domě. Zapište se (tak jako na hřišti) do seznamu, který je
vyvěšen na mříži u schodů na sál. Chovejte se dle pravidel tamtéž vyvěšených. Pronájem sálu
hradí TYBYS, takže nic neplatíte, pokud něco nepoškodíte. Děti mohou hrát pod dohledem
dospělého. Hrajte PINGPONG!
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Mikulášské nadílky dne 6.12.2016
v MŠ a ZŠ Babice a v pondělních odpoledních hodinách v obci. Dobrovolný příspěvek pořízený z
Mikulášské nadílky bude využit pro potřeby dětí MŠ a ZŠ Babice. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Rodiče dětí ZŠ a MŠ Babice
PODĚKOVÁNÍ - TJ SOKOL BABICE
TJ Sokol Babice děkuje všem příznivcům fotbalu, kteří nás podporovali v roce 2016 a přeje úspěšný
nový rok 2017.
za TJ Sokol Babice Pavel Drábek, jednatel
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 9. a 23. ledna 2017 v době
od 17.00 - 19.00 hod. v budově Základní školy Babice.

STAVEBNÍ DVŮR: Stavební dvůr bude otevřen pouze po telefonické domluvě s pracovníky obce
s panem M. Mičkem tel.: 603 572 623 nebo s panem P. Mondekem tel.: 739 622 964.
SVOZ BIOODPADU: Termín bude včas oznámen.
Termín svozu domovního odpadu v lednu 2017 : pátek 6. a 20.
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 20. února 2017.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 proběhne v sobotu 7. ledna 2017
V tento den v dopoledních hodinách Vaše domovy navštíví koledníci pod záštitou
Charity Šternberk. Prosíme Vás tímto o vlídné přijetí a podporu charitního díla.
Hlavní záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2017 bude: * pomoc lidem v nouzi a poslední část
splátky budovy Charity Šternberk, ve které jsou poskytovány služby osobám s mentálním
postižením a osobám bez přístřeší, humanitární pomoc Haiti po hurikánu Mathew v roce 2016.
POZVÁNKY:
 ZŠ a MŠ Babice, p. o. spolu s rodiči dětí pořádá v pátek 20. ledna 2017 od 20.00 hod.
na sále KD v Babicích „Školní ples“. Všichni jste srdečně zváni !!!
Obecní zastupitelstvo a všichni zaměstnanci obce Vám přejí
úspěšný nový rok 2017.
Uzávěrka příštího čísla bude 27. 1. 2017.
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 602 520 077, OÚ 585 014 875, 585 000 265. Obec Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

