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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
skončily nám prázdniny, děti i učitelé se vrátí do škol. Přeji všem dětem školou
povinných úspěšný start do školního roku 2017/2018. Ať se Vám daří nejen v učení,
ale i v mimoškolních aktivitách. Zástupcům školního sboru přeji hodně sil pro jejich
náročnou práci. Naše mateřská škola je v provozu již pár dní a základní škola začíná od 4. září. Moc
bych si přála, aby nám šťastných a spokojených dětí v mateřské i základní škole jen přibývalo.
V sobotu 26. srpna jsme se sešli na místním
hřišti na „Obecní veselici“. Odpoledne hrála
dechová hudba Dolanka, děti z Babic zatančily
„Zumbu“, Kynologický klub Babice předvedl
ukázku výcviku psů, Sokolníci ze Sovince
výcvik dravých ptáků. S Abbou revival jsme si
připomněli slavné hity. Celé odpoledne

moderoval pan Dušan Alka. Každý si mohl odnést
malou pozornost z Kola štěstí a zúčastnit se
soutěže o „Nejlepší sladký či slaný koláč“.
Seniorklub Babice v čele s paní M. Polívkovou
uspořádal třetí ročník této soutěže. Není
jednoduché sestavit komisi, zhodnotit všechny
přihlášené koláče a určit vítěze. Za to moc děkuji
a všem oceněným gratuluji. Večer nám k tanci i
poslechu zahrál pan Jaromír Mrtvý.
Moc ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci, zajištění občerstvení,
celého programu, všem zaměstnancům obce, zúčastněným spolkům. Hlavně Vám všem, kteří jste
přišli a tím podpořili společnou akci obce a našich spolků. Poděkování patří všem sponzorům a za
finanční podporu firmě MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. Šternberk a MAS Šternbersko.
Věřím, že se příští rok opět na této akci setkáme. Nám nezbývá než začít přemýšlet, jaký program
pro Vás připravíme. Krátké video z této akce můžete shlédnout na https://youtu.be/5t0ZpR-lDbs
Šťastlivcům, na které snad ještě čeká dovolená, přeji mnoho krásných zážitků, hezké počasí a hlavně
šťastný návrat domů.
Dana Haasová

Informace o dění v obci :
✓ V úterý 1.8. proběhla ve Šternberku rada
mikroregionu Šternbersko za účasti paní
starostky.
✓ Ve čtvrtek 10.8. se přes naši obec přehnala větrná
bouře. Poničila lípu u kulturního domu a vedení
veřejného osvětlení, také několik dalších stromů
v obci.
✓ V úterý 15.8. přijeli na obecní úřad pan David
Berka a pan Mgr. Pavel Roubínek
z Mikroregionu Šternbersko, kteří s paní starostkou a panem Bc. M. Metlíkem projednávali
Rozvojový dokument obce.
✓ V pondělí 16.8. nás navštívila paní Ježková z firmy KOMPAKT s.r.o. s nabídkou a možností
přispět na sociální automobil pro Charitu Šternberk.
✓ V pondělí 21.8. se sešli zástupci obce, San-JV Šumperk, paní Monika Lakomá a paní Ing.
Tereza Slavíčková, kteří společně řešili finanční situaci bytového domu a Společenství
vlastníků bytového domu Babice 146.
✓ Ve čtvrtek 24.8. navštívil paní starostku pan Otakar Hlaváč s nabídkou případné spolupráce při
přípravě a realizaci projektů, které mohou být podpořeny z prostředků MAS, případně dalších
národních či evropských zdrojů.
✓ V sobotu 26.8. uspořádala kulturní komise ve spolupráci s obecními spolky Obecní veselici.
✓ V pondělí 28.8. byl zahájen provoz v Mateřské škole.
✓ V úterý 29.8. se paní starostka zúčastnila rady Mikroregionu Šternbersko. Odpoledne měla
schůzku s paní Mgr. J.Ševčíkovou Fialovou v advokátní kanceláři Mgr. Miroslava Píštěka ve
Šternberku. Řešili společně platby Bytového domu.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 21. 8. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje na období od 1.1.2018 do 31.12.2019
• záměr na bezúplatný převod částí pozemků parc.č.1367 ostat.pl., parc.č.1549 vodní pl.,
parc.č.1701 ostat.pl. a parc.č.1600 vodní pl., dle geometrického plánu č. 392-46/2014 ze dne
6.10.2014 pozemky parc.č.1367/2 ostat.pl. o výměře 35 m2 a parc.č.1701/2 ostat.pl. o výměře
23 m2, vše v k.ú. Babice u Šternberka, obec Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace (předmětné pozemky jsou dotčeny stavbou mostu ev.č.444-023 v rámci investiční
akce „II/444 Uničov-Šternberk“)
• záměr o prodloužení pronájmu Kulturního domu, Babice č.p. 37
• prodej reklamní plochy na „Sociální automobil“ pro Pečovatelskou službu Charity Šternberk
ve výši 7.260,-Kč na dobu 6 let
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v počtu 6 členů pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Zprávičky ze školy
Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace oznamuje,

že zahájení školního roku 2017/2018
bude v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod. v budově ZŠ.
Srdečně zveme rodiče a všechny žáky, především budoucí prvňáčky.
Provoz školní jídelny a školní družiny bude zahájen od 5. září 2017.

Zprávičky ze školičky
Naše školička zahájila prázdninový provoz v pondělí 28. srpna 2017. Díky
pěknému počasí jsme si i nadále užívali prázdninovou atmosféru.
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne 4. září 2017 od 8.30 hod.
v MŠ Babice a účasti ředitelky ZŠ a MŠ Babice paní Mgr. Marie Sládkové
a paní starostky obce Dany Haasové. Srdečně zveme rodiče a všechny děti.

SENIOR KLUB Babice
PODĚKOVÁNÍ: Všem, kteří se zúčastnili soutěže o
„Nejlepší sladký a slaný koláč“ děkuji za jejich účast. Bylo
přihlášeno 16 vzorků, rozhodnout o vítězi bylo těžké, vše
chutnalo výborně.
Účastníkům zájezdu do „Beskyd“ připomínáme, že
odjezd autobusu je v 6.00 hod. od autobusové zastávky.
Dále apelujeme na ty, kteří doposud neuhradili zájezd, ať
učiní co nejdříve, jinak bude místo nabídnuto dalším
zájemcům.
Časopis Moravský senior pro babické seniory zdarma.
Ve spolupráci s OÚ Babice a Pavlem Polívkou se podařilo zajistit pravidelné dodávání časopisu
Moravský senior, jehož vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace. Časopis je vydáván v
Olomouckém kraji jedenkrát měsíčně (v době letních prázdnin jedno dvojčíslo) a je dodáván do
klubů a domovů pro seniory, ordinací praktických lékařů a geriatrů, zdravotnických zařízení, lázní a
kulturních domů. Moravský senior je distribuován zdarma a babičtí senioři a členové babického
senior klubu si jej budou moci vyzvednout v kanceláři obecního úřadu a každé úterý v kulturní
místnosti Hostince U Lípy (po dobu konání dílny senior klubu). Jelikož se, dle našeho názoru, jedná
o časopis s velmi kvalitním obsahem, věříme, že se bude líbit a že přinese nejen zábavu, ale také
spoustu námětů a nápadů, které velmi rádi uvítáme také v našem senior klubu. Časopis je možno si
také přečíst na stránkách http://www.moravskysenior.cz/.
Za senior klub Babice Marie Polívková
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: Bude otevřena v pondělí 4. a 18. září 2017 v době od 17.00 - 19.00
hod. v budově Základní školy Babice. Na Vaši návštěvu se těší nový knihovník
pan Josef Poláček a jeho syn Tomáš.

STAVEBNÍ DVŮR: Otevřen každý pátek v době od 17.00 - 18.00 hod.
SVOZ BIOODPADU: V září 2017 bude svážen každý čtvrtek, tj. 7.9., 14.9., 21.9.,
28.9. nebude svážen – státní svátek
Termín svozu domovního odpadu v září 2017: pátek 1., 15. a 29.
KOPANÁ:
Podzim 2017 „Muži“
So 2.9.
TJ Sokol Babice, FK – FK – Sigma Hodolany
Ne 10.9.
SK Šumvald – TJ Sokol Babice, FK
So 16.9.
TJ Sokol Babice, FK – Sokol Velký Týnec
So 23.9.
FK Horka – TJ Sokol Babice, FK
So 30.9.
TJ Sokol Babice, FK – Sokol Majetín

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

POZVÁNKY:
pořádá v sobotu 23. září 2017 od 9.30 hod. „Volejbalový turnaj smíšených
družstev“ na hřišti. Prezentace týmů od 9.00-9.15 hod.. Povzbuzující obecenstvo
je vítáno.

POZVÁNKY Z OKOLÍ:
Od pátku 8. září do neděle 10. září 2017 se koná na trati Ecce Homo
ve Šternberku tradiční závod historických vozidel a motocyklů „Ecce Homo
HISTORIC 2017“. Více na www.eccehomo.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude 25.9. 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.

