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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
polovinu prázdnin máme za sebou, druhá nás však teprve čeká.
Snad bude slunečná, pro mnohé z Vás ve znamení rodinné dovolené, relaxace,
poznání nových míst a třeba i začátek něčeho nového. Ráda bych popřála všem
velkým i malým, aby si zbytek léta užili hlavně v klidu, v pohodě a ve zdraví.
A teď pár slov k dění v naší obci. Mám radost z toho, že se využívají koše na psí exkrementy, tedy
ty umístěné přímo v obci se užívají k účelu, na který byly instalovány. Koše na cyklostezce a za
hřištěm slouží spíše pro pobavení. Možná dětí, snad odrostlejší mládeže. Nemohu říci, komu stojí za
tu námahu vymotat celou roli sáčků jen proto, aby je potom někde kousek dál pohodil. To však ještě
není nic proti tomu, že se najde i takový jedinec, který neváhá a donese starou televizi na hráz a dále
na stavidlo Kamenného rybníka (vstup je tam zakázán).
Poté ji do stavidla hodí, omylem tam asi neupadla. Další
pohozená obrazovka a jiné předměty se našly přímo ve
vodě. Netuším kdo a už vůbec nechápu proč to někdo dělá.
Co k takovému chování jedince vede? Byla bych moc
ráda, kdyby si však uvědomil, že rybník není skladiště ani
sběrný dvůr. Díky němu se musel následně najít ochotný
jedinec, který do stavidla vleze, vynosí rozbitou televizi,
vyloví ostatní předměty a vše z rybníka odveze pryč.
Naprosto zbytečná práce. Apeluji proto na všechny,
nebuďme lhostejní a zkusme si více všímat co se v naší
obci děje. Jde o prostředí, ve kterém žijeme my všichni. Děkuji za pochopení.
A ještě pár slov k chystané obecní veselici, která se bude konat v sobotu 26.srpna 2017. Jak jsme již
psali ve spolupráci OÚ a spolků v obci se pro Vás všechny chystá bohatý program i občerstvení.
Budeme moc rádi za Vaši účast, přijďte se pobavit, zatančit a zazpívat si. Hlavně si nezapomeňte
s sebou vzít dobrou náladou. Těšíme se na Vás. Krásné letní dny všem!
Dana Haasová
Informace o dění v obci :
✓ Ve středu 5. 7. proběhl na hřišti fotbalový turnaj v malé kopané „Babice CUP 2017“
✓ Ve čtvrtek 6. 7. uspořádal TJ Sokol Babice turnaj v ruských kuželkách na hřišti v Babicích.
✓ V sobotu 8. 7. se na hřišti TJ Sokol Babice konal benefiční zápas Staré gardy Sokola Babice
proti OLD BOYS Moravský Beroun.
✓ Od pondělí 10. 7. nastoupily na obec tři brigádnice.
✓ Ve středu 12.7. se paní starostka a pan místostarosta setkali na OÚ se zástupci firmy
Maletínský Pískovec s.r.o. a probírali možnost vzájemné spolupráce.

✓ V pondělí 17.7. navštívila paní starostku projektantka paní Ing. Lenka Kováříčková, společně
si prohlédly a řešily prostory k možnému rozšíření podkrovní ložnice v MŠ.
✓ V neděli
23. 7.
proběhl u vodní
nádrže v Babicích
„Šternberský
triatlon
Babice
2017“. Součástí byl
i dětský triatlon.
Naši
obec
prezentoval
pan
Jaromír Vyroubal,
pan
Vladimír
Gabrhel
a pan
Josef Burian ve
štafetě, kde obsadili krásné 5. místo. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme.
✓ V pátek 28.7. proběhlo na hřišti přátelské fotbalové utkání mužů z Babic proti mužům
ze Střelic.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 24. 7. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
• finanční dar ve výši 500,--Kč pro Český svaz chovatelů ZO Šternberk
• prodej pozemku par.č.842/6 a par.č. 1260/22 v k.ú. Babice u Šternberka
• prodej pozemku par.č. 1395/5 v k.ú. Babice u Šternberka
• prodej pozemku par.č. 1395/6 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)
• přísedícího u Okresního soudu v Olomouci na další volební období pana Josefa Rážu
• záměr na zakoupení CAS25 Š706 od městyse Mlázovice za předpokládanou cenu do
250.000,- Kč a pověřilo pana Bc. Miroslava Metlíka k dalšímu jednání
více na www.obecbabice.cz

Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy Po celoročním snažení nastaly žákům dvouměsíční prázdniny, paní
učitelky čerpají zaslouženou dovolenou. Škola se vyprázdnila, ale klid zde nenajdete.
Hned první den prázdnin nastoupili do školy řemeslníci, aby zkrášlili prostředí ve
třídách, bylo nutné vymalovat, nalakovat parkety, instalovat nový nábytek. Žáky i paní
učitelky čeká po prázdninách příjemná změna, čisté a příjemné prostředí, ve kterém se
jim jistě bude pracovat s velkou radostí.
Děkujeme všem, kteří obětavou prací přispěli ke zkrášlení školního prostředí.
Začátek nového školního roku 2017/18 se pomalu blíží, jeho slavnostní zahájení proběhne
v ZŠ v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod., v MŠ tentýž den v 8.30 hod..
Tímto zveme všechny, kteří mají zájem se slavnostního zahájení nového školního roku zúčastnit,
aby v daný den školu navštívili.
Všem přejeme příjemné prožití zbytku léta.
Za pracovníky školy Mgr. Marie Sládková, ředitelka školy

SENIOR KLUB Babice
V rámci oslav Dne seniorů se bude
v Olomouckém kraji už podruhé volit Babička
našeho regionu, která se koná ve čtvrtek
21.září 2017. Náš Senior klub pro tuto soutěž
vyrobil 40 ks soviček, jako dárek pro soutěžící.
Na sobotu 23. září 2017 připravujeme
„zájezd do Beskyd“. Navštívíme: Svět
kamenů – Rožnov pod Radhoštěm, Obec Bílá
– dřevěný kostelík, lanovkou na vrch Zbojník, Frenštát pod Radhoštěm - Beskydské nebe – stezka
v korunách stromů a skokanské můstky Jiřího Rašky. Odjezd v 6.00 hod. od autobusové zastávky.
Cena 400,--Kč. Přihlášky u paní Mondekové nebo paní Polívkové.
Obecní veselice:
Stejně jako v loni i letos vyhlašujeme soutěž o nejlepší koláč – tentokrát o nejlepší pečivo
(koláč) slané i sladké. Soutěžní vzorky se budou odevzdávat hodinu před začátkem veselice,
tedy ve 14.00 hod.. Věříme, že účast bude hojná! Ceny do soutěže zajišťuje OÚ Babice.
Za výbor senior klubu Babice Marie Polívková
RUSKÉ KUŽELKY
Ve čtvrtek 6. července 2017 uspořádal TJ Sokol Babice turnaj v Ruských kuželkách.
V jednotlivcích se zúčastnilo celkem 21 hráčů. Vítězem se zaslouženě stal pan
Miroslav Čikl. Na druhém místě se umístil pan Václav Polívka a třetí místo obsadil
pan Libor Dolejš. Dále bylo do soutěže přihlášeno sedm družstev. Vítězem se stalo
družstvo ve složení Václav Polívka, František Resner a Martin Draxl. Druhé místo
obsadili Miroslav Čikl, Libor Dolejš a Petr Mondek, na třetím místě skončilo družstvo ve složení Jan
Dadák, Miloš a Tomáš Vyroubalovi. Všem soutěžícím děkujeme za účast.
Pavel Drábek, TJ Sokol Babice

MUDr. David Folprecht oznamuje, že od 14. 8. 2017 – 25. 8. 2017
NEBUDE ORDINOVAT. Zastupovat bude MUDr. Radoslav Khun.
Akutní případy budou ošetřeny v Nemocnici Šternberk.

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.
Přesný termín sbírky Vám bude včas oznámen.
KNIHOVNA: V 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: V srpnu 2017 bude svážen každý čtvrtek, tj. 3.8., 10.8.,
17.8., 24.8. a 31.8.
Termín svozu domovního odpadu v srpnu 2017: pátek 4. a 18.
KOPANÁ:
Podzim 2017 „Muži“
So 5.8.
TJ Sokol Babice, FK – FK – TJ Štěpánov
Ne 13.8.
Sokol Drahanovice – TJ Sokol Babice, FK
So 19.8.
TJ Sokol Babice, FK – TJ Blatec
So 26.8.
1.FC Olešnice – TJ Sokol Babice, FK

17,00 hod.
15,30 hod.
16,30 hod.
15,30 hod.

POZVÁNKY:
 Kulturní komise při OÚ Babice ve spolupráci s místními spolky pořádají v sobotu
26. srpna 2017 „Obecní veselici“. Začátek
v 15.00 hodin na hřišti v Babicích.
Na programu bude: soutěž o Nejlepší koláč,
posezení při dechovce Dolanka, vystoupení
dětí z kroužku zumby, kolo štěstí, od 18. hod.
vystoupení skupiny ABBA revival a večer
zakončíme taneční zábavou s panem
Jaromírem Mrtvým. Celé odpoledne bude
provázet pan Dušan Alka z rádia RUBI.
Bohaté občerstvení zajištěno TJ Sokolem
Babice a panem Ladislavem Petřekem.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
POZVÁNKA Z OKOLÍ:
 Od pátku 11. srpna do neděle 13. srpna 2017 se ve Štěpánově konají tradiční „Štěpánovské
hody sv. Vavřince“. Po všechny dny bude zajištěno bohaté občerstvení, stánkový prodej
širokého sortimentu zboží a služeb, kolotoče a jiné hodové atrakce pro malé i velké. Více na
www.stepanov.cz .
 Od 17. srpna do 20. srpna 2017 se koná letní etapa mezinárodní květinové
výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc, která se koná pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky. Výstava otevřena denně od 9.00-18.00 hod.. Více na
www.flora-ol.cz.
 Od 23. srpna do 12. září 2017 proběhne Společné letecké cvičení příslušníků Armády
České republiky a armád členských a partnerských států NATO. Součástí cvičení budou
ostré střelby na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice. Kontaktní osoba: nadporučík Bc. Oldřich HOFÍREK, tel: 702 011 427, e-mail:
amse.jmic@army.cz ,www.lznamest.army.cz
Uzávěrka příštího čísla bude 28. 8. 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.

