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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
polovina roku je za námi, s ní i další školní rok. Ráda bych poděkovala za dobrou
spolupráci a za odvedenou práci všem z naší základní i mateřské školy. Za připravená
vystoupení pro obec, také za reprezentaci obce patří vám i dětem náš dík. Všem
dětem přeji nádherné léto plné sluníčka, zážitků a nových kamarádů. Hlavně si své
prázdniny užijte ve zdraví a bez úrazů. Nám dospělým bych ráda popřála krásnou a
pohodovou dovolenou.
Jistě jste si všimli, že pracovníci obce umístili po obci koše na psí exkrementy. Věřím, že je budou
majitelé psích miláčků využívat a že budou ku prospěchu nás všech. Také chci věřit, že veřejná
prostranství v obci budou nyní naprosto bezpečná jak pro zaměstnance obce při jejich práci, tak při
procházkách pro všechny občany, včetně malých dětí. Děkuji všem za pochopení a vstřícnost.
To vše souvisí s dalším mým požadavkem na vás občany. Věčné téma jsou odpady a jejich třídění.
Třiďte odpad, určitě to má smysl!!! Sběrná místa v naší obci jsou vámi využívána, stavební dvůr
také. Důslednějším tříděním by se nám mělo podařit snížit celkové množství komunálního odpadu,
které máme dle statistik stále vysoké. Jde o finance nás všech. Děkuji a přeji krásné léto všem.
Dana Haasová
Informace o dění v obci :
✓ Ve čtvrtek 8.6. byla paní starostka a paní Schneiderová na stavebním odboru ve Šternberku,
kde s paní Tomkovou konzultovaly zapisování údajů do registru územní identifikace, adres a
nemovitostí (RÚIAN) ve výkonné činnosti obce.
✓ V sobotu 10.6. proběhlo XVII. setkání Babic, zástupci obcí se letos sešli v Babicích u Třebíče.
✓ V pondělí 12.6. přijela na OÚ paní Lakomá a paní Slavíčková, přivezly zápis o kontrole a
zaúčtování účetních dokladů pro Bytový dům za roky 2011-2016 a nově založeného SVJ
Babice č.p. 146 a jejich zpracování dle zákona o účetnictví.
✓ V úterý 13.6. proběhlo v KD Hostinci u Lípy školení BOZP pro zaměstnance obce.
✓ V sobotu 17.6. uspořádal kroužek házené při ZŠ a MŠ Babice
soustředění na místním víceúčelovém hřišti.
✓ V neděli 18.6. se konal na hřišti Maškarní bál spojený s oslavou
Dne Dětí. Díky mnoha návštěvníkům a pěknému počasí se
jednalo o velmi zdařilou akci. Díky patří všem pořadatelům.
✓ V pondělí 19.6. se ve Šternberku konala Valná hromada MAS
Šternbersko, za naši obec se zúčastnila paní starostka.
✓ Ve čtvrtek 22.6. jela paní starostka s paní Schneiderovou na
pracovní jednání na Pozemkový úřad do Olomouce.
✓ V pondělí 26.6. byly po obci rozmístěny koše na psí
exkrementy.

✓ V úterý 27.6. proběhla na obecním úřadě kontrola z Krajského úřadu Olomouc, jednalo se o
kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti zapisování údajů do RÚIAN (bez závad).
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 26.6.2017
Zastupitelstvo schválilo:
• žádost o zařazení do probíhající změny číslo 2 územního plánu obce Babice.
• záměr na prodej pozemku par.č.842/6, par.č.1260/22, par.č.1395/5, par.č.1395/6 v k.ú. Babice
u Šternberka.
• poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč pro Střední školu a Základní školu DC90, s.r.o.
Olomouc – Topolany
• prodej pozemku par.č. 32/5 v k.ú. Babice u Šternberka
• prodej pozemku par.č. 1313/3 v k.ú. Babice u Šternberka
• prodej pozemku par.č. 1287/2 v k.ú. Babice u Šternberka
(Jedná se o pozemky dlouhodobě užívané a udržované občany obce. Při digitalizaci intravilánu
obce Babice bylo zjištěno, že jde o pozemky ve vlastnictví obce.)
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Informace starostky a pana místostarosty o dění v obci
více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy
Počátkem měsíce června 1. a 2. 6. 2017 jsme odjeli na dvoudenní výlet do Staré Vsi u
Rýmařova. Žáci si zde vyzkoušeli různé sportovní aktivity (lanové centrum,
horolezeckou stěnu, trampolínu, stezku odvahy a jiné). Večer byl zpestřen ohňovým
představením a dětskou diskotékou. Všem dětem se výlet velmi líbil.
8. 6. 2017 jsme se všichni zúčastnili prohlídky města Uničova (kostel, kašny s orlem a
Neptunem, výstup na věž radnice, muzeum, morový sloup). Později jsme pokračovali na hrad Úsov,
kde jsme viděli pohádku „Princ Bajaja“.
12. 6. 2017 se uskutečnila se ŠD návštěva Farmy v Horní Loděnici. Děti se dověděly vše o chovaných
zvířátkách, mohly si je pohladit i nakrmit je.
15. 6. 2017 akce ŠD – výroba nanuků.
13. 6. 2017 jsme soutěžili na dopravním hřišti. Proběhlo zde finále mikroregionální ligy. Akci
organizoval DDM Šternberk. První místo za mladší žáky získal Oldřich Zdražil z naší školy a za
starší žáky první místo vybojovala Nikola Černocká. Celkově se naše škola umístila na krásném
druhém místě. Všem srdečně
blahopřejeme
za
vzornou
reprezentaci.
17. 6. 2017 proběhlo soustředění
kroužku házená na hřišti v
Babicích.
18. 6. 2017 jsme měli na hřišti
v Babicích zábavné a soutěžní
odpoledne k příležitosti MDD.
Součástí byl i dětský karneval, děti
si zatancovaly s paní Jindřiškou
různé krokové a taneční variace.
Naše velké poděkování patří
rodičům a všem sponzorům, kteří se
na této akci podíleli.

19. 6. 2017 absolvoval první, druhý a třetí ročník další lekci jízdy na kole podle dopravních předpisů
na dopravním hřišti ve Šternberku.
21. 6. 2017 proběhla akce ŠD barmanská show. Výroba a ochutnávka nealkoholických drinků.
Zároveň se děti odměnily besídkou a pohoštěním na závěr roku se ŠD.
23. 6. – 24. 6. 2017 nejlepší házenkáři z naší školy se zúčastnili turnaje ve Velké Bystřici (memoriál
Jana Kratiny), který trval celý pátek a sobotu.
Letošní školní rok jsme uzavřeli slavnostním rozdáním vysvědčení 28. 6. 2017 a s radostí jsme se
rozběhli vstříc prázdninám.
Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen 4. 9. 2017 v 8. 00 hodin.
Kolektiv ZŠ a MŠ Vám přeje příjemné prožití prázdnin a pěknou dovolenou.
Zapsala: Mgr. Jitka Zelinková
Zprávičky ze školičky
Měsíc červen probíhal v mateřské škole ve znamení blížících se letních prázdnin. Počasí nám přálo,
a i když naše školní zahrada prochází rekonstrukcí, trávili jsme na ní mnoho času. Věnovali jsme se
tématům dle ŠVP ,,Máme rádi dešťové kapky“, ,,Už jde léto“, ,,Ahoj prázdniny“. Děti určovaly
typické znaky léta, povídali jsme si o nebezpečích, která nás o prázdninách mohou potkat. Na
dopravním hřišti ve Šternberku, si děti osvojily pravidla silničního provozu.
Předškoláci společně s dětmi ze základní školy navštívili v Uničově radniční věž a Šatlavu – muzeum
vězeňství, také shlédli na hradě v Úsově pohádku ,,Princ Bajaja“. Děti měly možnost vyzkoušet si,
jak se dříve pralo na valše, mlelo obilí, dozvěděly se mnoho zajímavého ze života koní.
Společně s dětmi ze základní školy jsme také navštívili farmu v Horní Loděnici, děti si prohlédly
stáje, i ustájené koně, velblouda, oslíka a mnoho dalších zvířátek. Děti se také velmi rády povozily
na koních.
Na závěr června proběhla v mateřské škole Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky. Na školáky
bylo pasováno celkem 8 dětí a do
základní školy odchází: Natálka
Černocká, Tomášek Poledňák,
Vanesska Poledňáková, Martin
Dvořáček, Simonka Motáňová,
Pavel Krahulec, Míša Večeřa,
Honzík Jelínek. Přejeme dětem,
aby byly ve škole spokojené a
šťastné.
Děkujeme také všem, kteří nám
v uplynulém
školním
roce
2016/2017
pomáhali
a
spolupracovali s námi. Těšíme se
i na další spolupráci ve školním
roce 2017/2018.
Všem dětem, ale i rodičům přejeme krásné prázdniny! Školní rok 2017/2018 bude zahájen
1.9.2017.!!!D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í!!!
V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN od 10.7. do 25.8.2017
BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.
Zapsala: Bc. Božena Bobková

MUDr. David Folprecht oznamuje, že od 17. 7. 2017 – 28. 7. 2017
NEBUDE ORDINOVAT.
Akutní případy budou ošetřeny v Nemocnici Šternberk.

OZNÁMENÍ: Obec Babice oznamuje občanům, že hledá knihovnici/knihovníka. 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.
KNIHOVNA: V červenci a srpnu 2017 bude knihovna UZAVŘENA.
Otevřena bude opět v pondělí 4. září 2017.

STAVEBNÍ DVŮR: Otevřen každý pátek v době od 17.00 - 18.00 hod.
SVOZ BIOODPADU: Bude svážen v červenci 2017 každý čtvrtek,
tj. 13.7., 20.7., 27.7. POZOR 6.7. NEBUDE SVÁŽEN – Státní svátek-volno
Termín svozu domovního odpadu v červenci 2017 : pátek 7.7. a 21.7.

POZVÁNKY:
 TJ Sokol Babice pořádá ve středu 5. července 2017 fotbalový turnaj v malé
kopané „Babice CUP 2017“ na hřišti v Babicích. Začátek v 9.00 hod.. Srdečně
zveme všechny příznivce fotbalu. Občerstvení zajištěno.
 TJ Sokol Babice pořádá ve středu 6. července 2017 turnaj v ruských
kuželkách na hřišti v Babicích. Začátek ve 13.00 hod.. Srdečně zveme hráče i diváky.
 TJ Sokol Babice zve všechny příznivce fotbalu v sobotu 8. července 2017
na benefiční zápas Staré gardy Sokola Babice proti OLD BOYS Moravský Beroun. Neváhejte
a přijďte se podívat na bývalé opory fotbalu v Babicích. Začátek utkání je v 16.00 hodin.
 SK Vyhlídka TRI klub Šternberk pořádá v neděli 23. července 2017 „Šternberský triatlon
Babice“ u vodní nádrže v Babicích. Start dětských kategorií v 10.00 hod., start mužů, žen a
štafet ve 12.00 hod. (možnost posunu až na 13.00 hod.) Více informací najdete na
www.skvyhlidka.cz.
 Obec Babice společně se spolky v obci pro vás připravuje již tradiční „Obecní veselici“,
která se bude konat v sobotu 26.8.2017 na místním hřišti. Připravujeme bohatý program a
občerstvení. Rezervujte si proto tento termín. Těšíme se na setkání s Vámi.
POZVÁNKA Z OKOLÍ:
 Dne 29.7. 2017 se v Areálu Státního hradu Šternberk bude konat 14. ročník legendárního
festivalu „Šternberský kopec 2017“. Začátek v 15.00 hod.
Vystoupí: Tublatanka, Desmod,Support Lesbiens, Turbo, Stracené Ráj, Lake Malawi,
Thom Artway, Jakub Ondra. Více informací na www.sternberskykopec.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 26. 7. 2017.
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 602 520 077, OÚ 585 014 875, 585 000 265. Obec Babice, Babice 65, 78501 Šternberk.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

