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ze dne 2.10. 2017, ročník 23

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
1.říjen je Mezinárodním dnem seniorů, ráda bych popřála všem seniorům nejen u
nás v obci ( i když máme dnes již 2.10. ) vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a elánu do dalších let. Pro všechny naše občany, nejen seniory, připravuje
kulturní komise obce tradiční "Společenský večer". Chtěla bych Vás tímto srdečně pozvat. Přijďte
se společně pobavit v pátek 27.10. na sál kulturního domu. Snad se Vám chystaný kulturní program
bude líbit.
Mikroregion Šternbersko vydal stolní kalendář pro rok 2018, který obsahuje fotografie členských
obcí. Kalendář je dle mého názoru velmi zdařilý a snad Vás alespoň trošku potěší. Během měsíce
října, případně začátkem listopadu, bude předán do každé rodiny.
Pracovníkem firmy JD Rozhlasy s.r.o. byl doplněn bezdrátový rozhlas pro naši obec, došlo
k napojení na IZS (integrovaný záchranný systém). Každou první středu v měsíci ve 12. hod. bude
probíhat v naší obci zkouška sirén. První zkouška sirény by měla proběhnout 4.10.2017 ve
12. hodin.
Z televizní obrazovky, rádia, novin zcela jistě víte, že nás čekají volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Účast na těchto volbách je minimálně pro další roky našeho života
velmi důležitá. Vím, že nelze nutit nikoho z Vás, aby k volbám šel. Přesto si myslím, že by si každý
měl uvědomit, že čas, který volbám nyní věnujeme, stojí za tu námahu a v budoucnu se vyplatí. Přeji
všem šťastnou volbu.
Dana Haasová
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v naší obci uskuteční ve volební
místnosti v budově Mateřské školy, Babice 65 v
pátek 20. října 2017 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 21. října 2017 od 8 hod. do 14 hod.
Hlasovací lístky Vám budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Informace o dění v obci :
✓ V úterý 5.9. proběhla v Olomouci konference samospráv Olomouckého kraje a setkání
starostů, na které vedení kraje debatovalo se zástupci obcí, zúčastnila se paní starostka.
Odpoledne se konalo diskuzní fórum zabývající se současností a budoucností obrany a
bezpečnosti v Olomouckém kraji.
✓ V pondělí 11.9. a 25.9. provedl zástupce firmy JD Rozhlasy s.r.o. doplnění bezdrátového
rozhlasu pro obec Babice, napojení odbavovacího pracoviště na IZS. Odpoledne proběhlo
neformální setkání členů MAS Šternbersko, kde byli přítomní informováni o přípravě a
realizaci SCLLD MAS Šternbersko a přehledu dotačních možností.

✓ V úterý 12.9. přijeli na obecní úřad pan David Berka a pan Mgr. Pavel Roubínek
z Mikroregionu Šternbersko, kteří s paní starostkou doplňovali poslední informace
Rozvojového dokumentu obce.
✓ V pondělí 18.9. prováděli pracovníci VHS Sitka, s.r.o. odečty vodoměrů.
✓ Ve středu 20.9. byla paní starostka v Praze na VI. Republikovém shromáždění SMS ČR, kde
mimo jiné, proběhla volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva SMS ČR.
✓ V pátek 22.9. přijel pan Ing. Martin Křepela z firmy ATLAS software a.s., který seznámil paní
starostku a pracovnice OÚ s informačním systémem CODEXIS ONLINE.
✓ V sobotu 23.9. uspořádal Senior klub Babice jednodenní zájezd do Beskyd.
✓ V úterý 26.9. se zúčastnila paní starostka a paní Petra Schneiderová v Expozici času ve
Šternberku školení RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).
✓ Ve čtvrtek 28.9. se konal na hřišti „Václavský turnaj“ v ruských kuželkách.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 18.9. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
• uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu č.09/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 5 panem Janem Tkáčem, doba trvání nájmu se
prodlužuje do 30.9.2018.
• uvolnění finanční částky ve výši 5.000,- Kč na podporu Hospice na Svatém Kopečku.
• Darovací smlouvu mezi obcí Babice a Olomouckým krajem, Dárce touto smlouvou daruje
obdarovanému části pozemků par.č. 1367, par.č.1549, par.č. 1701 a par.č 1600, dle
geometrického plánu č.392-46/2014 ze dne 6.10.2014 pozemky par.č. 1367/2 o výměře 35m2
a par.č. 1701/2 o výměře 23m2, vše v katastrálním území Babice u Šternberka.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.
IE-12-8004021/SOBS VB/4. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene podle § 25
odst.4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčené(ných)
nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí
povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „Věcné břemeno“)
• návrh smlouvy o pronájmu Kulturního domu, Babice č.p. 37 s panem Martinem Šaršou,
Babice 1
• provedení stavby „Babický potok a LB přítok – zprůtočnění koryta“ umístěné na pozemcích
parc.č. 1600,1798,1793 a 1702 k.ú. Babice u Šternberka a souhlasí s příjezdem ke stavbě přes
pozemky parc.č. 1637,1638,1699,1701 a 1706 k.ú. Babice u Šternberka
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace starostky a místostarosty o dění v obci
Vice na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy
Letošní školní rok byl zahájen 4. září v prostorách Babické základní školy. Po úvodních slovech paní
ředitelky Marie Sládkové a paní starostky Dany Haasové zazněla státní hymna a následovalo pásmo
básní, které recitovali Klárka Lindovská, Nikola Lindovská, Jaroslava Vicencová, Josef Vicenec a
Oldřich Zdražil. Poté byli slavnostně přivítáni prvňáčci. V letošním roce své první školní krůčky
udělají Karolína Blahová, Natálie Černocká, Tomáš Poledňák, Filip Kopečný, Jitka
Žouželková. Malým školákům přejeme úspěšné vzdělávání v naší škole a radost z dosažených
výsledků.

Žáci a rodiče si prohlédli nově zrepasované podlahy a nový školní nábytek ve třídách, novou
výmalbu a výzdobu školy. Věříme, že v takto
upravených prostorách bude všem žákům
příjemně ubíhat školní čas. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na úpravě interiéru tříd.
Přejeme všem dětem úspěšný školní rok
2017/2018.
Dne 8. 9. 2017 byli žáci všech ročníků na
exkurzi v Mladějovické farmě. Prohlédli si
pavilon telátek, které si mohli i nakrmit. Také
viděli dojnice, jejich ustájení a krmení. Po
farmě nás provázela místní zootechnička,
která vysvětlila dětem způsob chování krav a
telátek a hlavně jak se vlastně mléko získává.
Žáci 4. ročníku odjeli v pondělí 18. 9. 2017 do DDM Šternberk, kde se věnovali teorii dopravní
výuky. Praktická část je čeká na jaře a to na dopravním hřišti.
V pátek 22. 9. 2017 všechny ročníky naší školy odjely do olomouckého parku Flóra, kde si pro žáky
základních škol připravil Odbor životního prostředí v Olomouci a Lesy České republiky pěknou akci
- Den s lesy. V menších skupinkách děti plnily na stanovištích úkoly nejen s přírodovědnou
tématikou, ale vyzkoušely si i zručnost při dlabání dřeva, nebo skládání hlavolamu. Za účast byly
děti odměněny drobnými dárky a naše škola dostala krásné dřevěné krmítko.
28. 9. 2017 Státní svátek – Den české státnosti
29. 9. 2017 Ředitelské volno
Zapsala Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2017/2018 v pondělí 4. září za účasti ředitelky
mateřské a základní školy Mgr. Marie Sládkové a starostky obce Dany Haasové.
Všem novým, ale i stávajícím dětem přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo.
Mateřská škola má zapsáno celkem 23 dětí. V tomto školním roce bude místo vedoucí učitelky
zastávat Bc. Božena Bobková a učitelky Petra Palůchová, paní školnicí nadále zůstává Milada
Valůšková.
Měsíc září byl pro nové děti obdobím adaptace, které se tentokrát obešlo bez slziček. Děti se
seznámily s novými kamarády a prostředím obce. Se svým pohádkovým představením ,,Pták
Ohnivák a liška Ryška“ plným hudby nás navštívil loutkař Dan Taraba z Valašska. Naše mateřská
škola se zapojila do celorepublikového projektu České obce sokolské ,,Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“. Děti budou plnit během školního roku úkoly s pomocí pohybových dovedností,
rozvíjet tím poznání a objevovat svět.
Plánované akce na měsíc říjen:
*Maňáskové divadlo ze Šternberka - pásmo pohádek ,,O veliké řepě“, ,,Proč si s prasátkem nikdo
nechtěl hrát“, ,,Kůzlátka a vlk“, *Drakiáda na hřišti, *Strašidýlkový karneval ve školce,
*Arcidiecézní muzeum v Olomouci - ,,Živly“
Zapsala Bc. Božena Bobková
SENIOR KLUB Babice
Ohlédnutí za sobotním zájezdem „Do Beskyd“ dne 23.9.2017.
Počasí nám tentokrát nepřálo, celý den vlastně propršel. V dopoledních hodinách jsme navštívili Svět
kamenů a kostelík v Bílé, podle programu.
Po obědě jsme doufali, že se počasí umoudří, ale marně. Areál Horečky, který jsme měli v plánu
navštívit jsme nahradili návštěvou Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Budeme se těšit na další zájezd v příštím roce na jaře.
Zapsala Polívková Marie

PODĚKOVÁNÍ patří firmě MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC s.r.o.
Šternberk za finanční podporu naší obce.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA: Sociální družstvo Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku
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. Sbírka se bude konat na autobusové zastávce

v pondělí 16. října 2017 v době od 17.00 do 18.00 hod.

Věci prosíme balit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc !!!

KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 2., 16. a 30. října 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 bude v měsíci říjnu co 14 dní a to ve čtvrtek 5. a 19.
Termín svozu domovního odpadu v říjnu 2017: pátek 13. a 27.
KOPANÁ:
Podzim 2017 „Muži“
So 7.10.
TJ Sokol Babice, FK – Sokol Újezd
So 14.10. Sokol Příkazy – TJ Sokol Babice, FK
So 21.10. TJ Sokol Babice, FK – FK Přáslavice
So 28.10. Sokol Dlouhá Loučka – TJ Sokol Babice, FK

15,00 hod.
15,00 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.

POZVÁNKY:
✗ Kulturní komise obce Babice zve všechny občany na „Společenský večer spojený s večerem
důchodců“, který proběhne v pátek 27. října 2017 od 18.00 hod. na velkém sále Kulturního
domu. Od 18.30 hod. vystoupí pan Walda Nerušil "Vzpomínka na Waldemara Matušku"
(písničky a povídání). K tanci a poslechu bude hrát skupina Gama pod vedením pana Jiřího
Sovy. Občerstvení zajištěno. Dobrou náladu s sebou. Všichni jste srdečně zváni.
Uzávěrka příštího čísla bude 27. 10. 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.

