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ze dne 2.11. 2017, ročník 23

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
volby do Poslanecké sněmovny máme za sebou, jak dopadly u nás v obci se dočtete dále
v novinách. Snad nikdo, kdo do volební místnosti přišel a odevzdal svůj hlas, nelituje.
Ráda bych tímto všem voličům poděkovala za jejich účast. Chci věřit, že se zvolení
kandidáti mezi sebou nakonec dohodnou a začnou spolu pracovat. A snad se dočkáme v
nejbližší době i fungující vlády. Snad....
A další důležité téma, digitalizace intravilánu naší obce. Připomínám, že každý majitel nemovitosti,
který na parcelách ve svém vlastnictví má změnu výměry a také každý, kdo měl zjednodušenou
evidenci parcel a nyní má reálné parcely, je povinen v období od 1.1. do 31.1.2018 podat na
Finanční úřad Dílčí přiznání k dani z nemovitosti. Formulář lze podat poštou, na podatelně či osobně
na Finanční úřad ve Šternberku. Nezapomeňte vždy uvést do formuláře telefonní kontakt, případně
emailovou adresu, pro rychlejší a jednodušší komunikaci. Níže najdete kontakty na pracovnice FÚ
ve Šternberku. Předem si můžete u nás na Obecním úřadě vyzvednou prázdný formulář k vyplnění.
Nezapomeňte, prosím, na tuto povinnost a hlavně nenechávejte vše na poslední chvíli. Děkuji.
Na závěr svého dnešního slova bych ráda vzpomněla Společenský
večer, který se konal na sále Kulturního domu v pátek 27.10. Dle
mého názoru byl velmi zdařilý, vystoupení pana Vladimíra "Waldy"
Nerušila mělo úspěch. Skupina GAMA pod vedením pana Jiřího Sovy
nám po celý večer hrála k tanci i poslechu. Moc děkuji všem
pořadatelům za přípravu celé akce, za úžasnou obsluhu a péči o
všechny návštěvníky. Opravdu si toho moc cením. A všem, kteří jste i
v tom nevlídném počasí přišli podpořit "obecní akci", díky za Vaši
účast, za to jak jste se úžasně bavili.
Ještě jednou děkuji všem a přeji hezké a barevné podzimní dny.
Dana Haasová
VÝSLEDKY VOLEB do Posl. sněm. Parlamentu ČR konaných ve dnech 20.-21.10.2017
K volbám do PSP ČR přišlo v naší obci 256 voličů z celkového počtu 370 voličů zapsaných
v seznamu. Počet platných odevzdaných hlasů bylo 254 tj. 69,19 %.
Výsledky: 1. ANO 2011 s 79 hlasy tj. 31,10 %
2. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura s 66 hlasy tj. 25,98 %
3. Komunistická strana Čech a Moravy s 25 hlasy tj. 9,84 %
Následovaly: Starostové a Nezávislí, Česká pirátská strana, ODS, ČSSD a další.
Bližší informace o volbách na www.volby.cz

Informace o dění v obci :
✓ V úterý 3.10. se paní Petra Schneiderová a paní Ladislava Zdražilová zúčastnily ve Šternberku
školení pro předsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
✓ Ve středu 4.10. proběhla na OÚ schůzka se zástupci f. RuNex ohledně výstavby fit stezky na
katastru obce.
✓ Ve středu 11.10. byla paní starostka v Mladějovicích na koordinačním jednání k přípravě
projektů
cyklostezky
Babice
Mladějovice – Újezd. Odpoledne přijala
pozvání od firmy KOMPAKT spol. s r.o.
na slavnostní předání sociálního
automobilu pro Charitní pečovatelské
služby ve Šternberku.
✓ Ve čtvrtek 12.10. navštívil obecní úřad
pan Ing. Pavel Veselý, náměstek
ministerstva zemědělství. V tento den
uspořádal Senior klub Babice jednodenní
zájezd do Čech pod Kosířem.
✓ V pondělí 16.10. proběhla na autobusové zastávce sbírka ošacení pro sociální družstvo
Diakonie Broumov.
✓ Ve středu 18.10. se v Expozici času ve Šternberku konala schůzka Řídícího výboru MAP, obec
zastupovala paní starostka, členka tohoto výboru.
✓ Ve dnech 20. a 21.10. proběhly v naší mateřské škole volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
✓ Od 23.10. do 25.10. uspořádala základní škola sběr papíru.
✓ V pátek 27.10. proběhl na sále KD Společenský večer spojený s večerem důchodců, kde
vystoupil pan Vladimír „Walda“ Nerušil. K tanci a poslechu hrála skupina GAMA pod
vedením pana Jiřího Sovy.
✓ V pondělí 30.10. byla započata výstavba FIT stezky firmou RuNex.
✓ V úterý 31.10. přijel na obecní úřad pan David Berka a pan Mgr. Pavel Roubínek, kteří s paní
starostkou projednávali Akční plán rozvojového dokumentu obce Babice.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 16.10.2017
Zastupitelstvo schválilo:
• zápis do kroniky za rok 2016
• Program rozvoje obce Babice na období 2018-2023
• opravu víceúčelového hřiště do výše 900 000,--Kč a podání žádosti o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, DT č.6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury a pověřilo pana
místostarostu k zpracování žádosti
Více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy
V říjnu byla na naší škole zahájena činnost všech zájmových kroužků. Pro letošní školní rok to jsou
házená, vaření, kroužek výtvarně grafický, kroužek sportovní a kroužek taneční. Děti do zájmových
kroužků dochází v hojném počtu.
Dne 4. 10. se děti mohly účastnit Muzikoterapie, která proběhla v odpoledních hodinách. Paní Alice
Svobodová si pro děti připravila velmi zajímavý program, ve kterém se děti seznámily s neobvyklými

hudebními nástroji. Jednalo se o zajímavé dřevěné nástroje a
také o nástroje, které používali indiáni. Děti si vyzkoušely
vytvořit vlastní orchestr, jehož zvuk, byl opravdu velmi dobře
slyšet po celé naší škole… Cílem tohoto hudebního
odpoledne bylo nejenom děti seznámit s novými pojmy,
nástroji, rytmy, vnímáním zvuků, ale šlo i o stmelování
kolektivu pomocí muzikoterapie.
Mezi další aktivity se řadí tvorba výrobků na vánoční
jarmark. Děti i dospělí tvoří krásné drobnosti z pestré palety
materiálů a námětů. Ve škole vznikají skupinky andílků,
svícnů, stromečků a jiných vánočních drobností a tak se jistě máte na co těšit.
V závěru října si děti, v rámci družiny, užijí halloweenskou diskotéku, plnou her a hudby. Ale o tom
Vás budeme informovat v listopadových zprávičkách.
Podzimní prázdniny proběhly ve dnech 26. a 27. 10 2017.
V listopadu bude zahájen plavecký kurz a to dne 24. 11. 2017.
Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc říjen probíhal v mateřské škole ve znamení podzimu. Děti při pobytu venku pozorovaly měnící
se přírodu, sbíraly kaštany, oříšky, šípky,
spadané listy, ze kterých vyráběly ježky,
vydlabávaly dýně a vyzdobily jimi
předzahrádku mateřské školy. Děkujeme
také p. Hovorkové za poskytnutí dýní.
Proběhla ,,drakiáda“ na fotbalovém hřišti.
Počasí nám přálo a nepršelo, děti byly na
závěr drakiády odměněny diplomem a
medailí.
Mateřskou školu navštívilo Maňáskové
divadlo Šternberk, dětem se představení
velmi líbilo.
Strašidýlkový karneval v mateřské škole
navštívily také děti z Dětského studia Řídeč. Děti společně tančily, soutěžily a na závěr šly stezku
odvahy na půdě školky, kde je čekalo malé překvapení.
Plánované akce na měsíc listopad:
▪ Vystoupení dětí na vítání občánků.
▪ Zahájení plaveckého kurzu.
▪ Hudebně pohybový program pro děti v MŠ ,,Ptáčku jak zpíváš“.
▪ Vánoční focení dětí.
▪ Vánoční jarmark.
▪ Rozsvěcení vánočního stromu.
Zapsala: Bc. Božena Bobková
OZNÁMENÍ všem spolkům v obci
Dle programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Babice oznamujeme, že termín podání žádostí na rok 2018 je do 15.11.2017.

PŘIZNÁNÍ DANĚ Z POZEMKŮ:
FINANČNÍ ÚŘAD Šternberk, Oblouková 2303/2 - klienti jsou rozděleni dle abecedy
(příjmení): telefonní číslo: 585 082 ...
pí. Hlůzová
klapka 361
A – Hof
pí. Smetanová
klapka 362
Hog – La
pí. Ing. Macháčková
klapka 365
Le – N
pí. Holubová
klapka 363
O – Su
pí. Návratová
klapka 366
Sv – Ž

KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 13. a 27. listopadu 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 bude od listopadu otevřen pouze po telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU bude v měsíci listopadu co 14 dní a to ve čtvrtek 2. a 16.
Termín svozu domovního odpadu v listopadu 2017: pátek 10. a 24.
KOPANÁ:
Podzim 2017 „Muži“
So 4.11.
Sokol Štěpánov – Babice

14,00 hod.

POZVÁNKY:
✓ Obecní úřad Babice srdečně zve všechny občany na „Slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku“, které proběhne v pátek 24. listopadu 2017 před obecním úřadem.
Zahájení hudebním programem v 16.30 hod., slavnostní rozsvícení stromečku v
17.00 hod.. Přijďte nasát předvánoční atmosféru a zahřát se výborným vánočním
punčem pro děti i dospělé.
✓
Obecní úřad Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice,
p.o. připravuje na středu 6. prosince 2017 „Mikulášskou
nadílku“ v ZŠ a MŠ Babice.
Uzávěrka příštího čísla bude 27. 11. 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.

