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ze dne 1.12. 2017, ročník 23

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Povodí Moravy, s.p., Olomouc, správce vodního toku Babický potok, plánuje
v zimních měsících zrealizovat stavbu „zprůtočnění“ (vyčištění) koryta, jejímž
předmětem je oprava upravených vodních toků. S tím je spojeno i kácení dřevin
podél toku. Jde o část Babického potoka v úseku Egrov po mostek u Babického
rybníka (Bahňák) a jeho levobřežního přítoku k silnici Šternberk-Uničov. Za
vykácené dřeviny bude Povodím Moravy vysázena vhodná náhradní zeleň.
Připomínám povinnost všem majitelům pozemků podat Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí.
Tabulku s kontakty na jednotlivé pracovnice Finančního úřadu ve Šternberku najdete dále
v Novinách.
Ráda bych Vás tímto pozvala na tradiční Novoroční ohňostroj dne 1.1.2018 od 18. hod., který
proběhne na místním fotbalovém hřišti. Rozhodli jsme se pro změnu místa konání hlavně z důvodu
bezpečnosti všech zúčastněných. Těším se na setkání s Vámi.

Dovolte mi popřát Vám všem krásný adventní čas, čas plný pohody, radosti,
nadějí a splněných přání. Krásné a pohodové Vánoční svátky všem.
Dana Haasová
PROVOZ Obecního úřadu v době vánočních svátků
22. 12. 2017 Obecní úřad UZAVŘEN.
27. - 29. 12. 2017 otevřeno od 8.00 - 12.00 hod.
Informace o dění v obci :
✓ Ve středu 1.11. proběhlo dílčí přezkoumání
hospodaření obce Babice za rok 2017. Bez
závad.
✓ V sobotu 4.11. jsme v základní škole přivítali
nové občánky Babic.
✓ V úterý 7.11. byla paní starostka pozvána na
III. Kulatý stůl Mikroregionu Šternbersko.
Odpoledne provedl pan Luděk Simonides
kontrolu dětských hřišť v obci.
✓ Ve čtvrtek 15.11. měla paní starostka schůzku
s paní Janou Krasulovou, ředitelkou Paseky,
zemědělské a.s. ohledně zimní údržby v obci a
demolici budovy č.p.80.
✓ Ve středu 22.11. zasedala rada Mikroregionu Šternbersko, která připravovala podklady pro
Valnou hromadu.

✓ Ve čtvrtek 23.11. se konala Valná hromada společnosti VHS Sitka, s.r.o. za účasti paní
starostky.
✓ V pátek 24.11. proběhla schůzka se zástupci Povodí Moravy a městského úřadu Šternberk
ohledně kácení stromů podél Babického potoka. Večer proběhlo slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku před OÚ Babice, kde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Babice.
✓ V pondělí 27.11. byla paní starostka na Státním pozemkovém úřadě v Olomouci s dokumenty
týkající se připravované výstavby stezky pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov.
✓ Ve středu 29.11. byly firmou RUNex instalovány prvky na Fit stezku.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 13.11.2017
Zastupitelstvo schválilo:
• komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí fin. příspěvku z rozpočtu obce na svou činnost ve
složení: pan Jaromír Vyroubal, paní Věra Dokoupilová a paní Dana Haasová
• rozpočtové opatření č.15/2017
• podat žádost o dotaci ze státního dotačního programu EFEKT 2017-2021 na akci
Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v obci Babice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
• příkaz k provedení inventarizace majetku obce Babice za rok 2017
Více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy
Na samém konci října proběhla v odpolední družině Halloweenská diskotéka. Paní vychovatelka
Barbora Zahradová připravila pro děti zábavné odpoledne plné tance a her. Děti si užily své
strašidelné převleky i zábavu.
Hned v úvodu měsíce listopadu 2. 11. navštívili naši školu členové požárního spolku pan Vladimír
Žouželka a pan Radovan Musil. Připravili si pro žáky všech ročníků besedu o práci požárníků. Děti
se dozvěděly nové informace o bezpečném chování a pokyny jak co nejlépe chránit své zdraví.
Sympatičtí požárníci odpovídali dětem na jejich dotazy.
Další akcí začátkem listopadu bylo vítání občánků, kde vystupovali žáci naší školy – Jaroslava
Vicencová, Natalie Černocká, Nikola Lindovská, Klára Lindovská a Jana Metlíková.
7. 11. proběhlo slavnostní šerpování žáků prvního ročníku. Malí prvňáčci zarecitovali pěkné
básničky a pak si poslechli vystoupení spolužáků z vyšších ročníků. Prvňáčci dostali krásnou
barevnou šerpu a upomínkovou knížku, kterou jim předávala jejich paní učitelka Mgr. Alena
Pitnerová.
21. 11. proběhly v prostorách školy třídní schůzky spojené již tradičně s vánočním jarmarkem. Ke
koupi zde byli např. krásné věnce, ozdoby, lucerničky, přání, andílci i cukrovinky.
V pátek 24. 11. se žáci i učitelé sešli před zdejší mateřskou školkou, aby předvedli připravený
program, který se skládal z básní s adventní tematikou a milých písniček. Vystoupení si připravili na
oslavu rozsvěcování vánočního stromečku. Děti pak společně s dalšími návštěvníky této akce
odpočítaly čísla až se vánoční strom rozsvítil.
V měsíci listopadu dvakrát navštívil školní družinu pan Vladimír Žaluda, který vede soutěž
Mikroregion. Tuto soutěž pořádá DDM Šternberk. Jedná se o hry a soutěže sportovního charakteru.
Naši žáci soupeří s jinými ZŠ z nejbližšího regionu. O výsledcích vás budeme informovat po
skončení tohoto klání.
Další sportovní vyžití proběhlo v rámci sportovního klání v házené. Pod vedením paní učitelky Petry
Palůchové se jej účastnily děti z tohoto kroužku.
Přikládám ještě čertovskou básničku z tvorby žáků.

Čert - Klára Lindovská, žákyně 5. ročníku
Čerte, čerte, čertíčku,
vystrč z pekla hlavičku.
Vem si sestru čertici,
berte pytle, řetězy.
Nezapomeň na řemen
a už honem z pytle ven.

Utíkej už pro holky,
nezapomeň na kluky.
Listy padaj na cestu,
ber i tu zlou nevěstu.

Podívej na toho kluka,
pukavky tam zlostně puká.
A co ta holčička?
Honí tam zajíčka.

Čerti všichni! Pytle vemte
a zlobivé pochytejte!!!

Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc listopad v mateřské škole nadále probíhal ve znamení podzimu. Děti se učily poznávat
stěhovavé a stálé ptáky, zvířata, která žijí v lese a na poli, rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy,
rozdíly mezi městem a vesnicí. Byl zahájen plavecký výcvik na bazéně v Uničově, plaveckého
výcviku se účastní celkem 10 dětí.
Navštívily workshop – ,,Kam zmizel stehlík?“ v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Pod vedením
lektorky Mgr. Lenky Trantírkové se seznámily s prostředím muzea prostřednictvím aktivizujících
činností. Děti hledaly v muzeu ptáčka stehlíka, vyslechly o něm legendu, nakreslily vlastní obraz,
určovaly slyšené a viděné na ozvučeném obrazu. Také navštívily katedrálu Svatého Václava
v Olomouci.
Se svým autorským hudebním programem pro děti ,,Ptáčku jak zpíváš?“, naši mateřskou školu
navštívila p. Veronika Vičarová z Dlouhé Loučky.
Krátkým kulturním vystoupením přivítaly nové občánky naší obce. Zúčastnily se slavnostního
rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem. Podílely se také na přípravě Vánočního
jarmarku, upekly a nazdobily perníčky. Děkujeme všem, kteří si tyto perníčky a jiné výrobky na
Vánočním jarmarku zakoupili a podpořili tím naše děti z mateřské a základní školy.
Mateřská škola se zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají
na nás správně?“ Některé děti byly vyšetřeny zdravotnickým pracovníkem firmy Prima Vizus,
o.p.s..
Plánované akce na měsíc prosinec: * Plavání, * Mikuláš ve školce, * Divadlo MKZ Šternberk
- ,,Vánoce Krejčíka Honzy“, * Vánoční koncert dětí ze ZŠ a MŠ v kostele Všech Svatých v Babicích,
* Návštěva betléma v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, * Pečení vánočního cukroví,
* Vánoční nadílka v MŠ
Zapsala: Bc. Božena Bobková
ZPRÁVY SENIOR klubu Babice
Pozvánka
Rok se sešel s rokem a před námi je poslední měsíc roku 2017. Proto dovolte, abychom se v těchto
zprávách ohlédli zpět a maličko tento rok zbilancovali. Nejprve však, jedna pozvánka.
Všechny občany naší obce bychom chtěli pozvat na předvánoční Zdravotní přednášku, která
se bude konat v pátek 8. prosince 2017 od 16:00 hodin v kulturní místnosti pohostinství U lípy.
Mluvit budeme o bylinkách, a mastích na bolesti pohybového aparátu. Přednášet bude lázeňský
lektor a bylinkář Karel Štenbaur, spolupracovník firmy BIOMEDIKA Praha. Přijďte a možná
zakoupíte i vhodný vánoční dárek pro své blízké.
Ohlédnutí se za rokem 2017
Úvodem by bylo dobré říci, že na činnost senior klubu jsme letos od obecního úřadu dostali dotaci
ve výši 20 000 Kč. Hned na počátku roku (v lednu) jsme začali s výrobou panenek pro UNICEF, se
kterou máme již několikaleté zkušenosti. Letos se nám do konce března podařilo vyrobit 28 panenek
v celkové hodnotě 16 800 Kč (každá jedna panenka se prodává za cenu 600 Kč). O tom, že se
panenky prodávají, dostáváme zpětnou vazbu formou poděkování od kupujících.

Všechny peníze jsou poté použity na očkování dětí v Africe.
Panenky však již nejsou jedinou podporou, kterou náš senior klub poskytuje africkým lidem. Sbírka
dioptrických brýlí je další z činností, kterou jsme v tomto roce konali pro dobrou věc.
Z dalších činností už jen jmenujeme velikonoční dílnu, výstavu vlastních výrobků na jarní Floře
Olomouc, pravidelnou besedu o bezpečnosti v silničním provozu s Ing. Charouzem. Během roku
jsme navštívili i jiné senior kluby, pořádali jsme sportovní soutěže pro seniory a jiné.
Největšímu zájmu se ovšem již dlouhá léta těší poznávací zájezdy, které organizujeme nejen pro
seniory, ale pro všechny občany naší obce. Tento rok jsme začali brzy z jara. V březnu jsme vyrazili
do Loštic, abychom navštívili tamního řezbáře p. Beneše, vynechat jsme samozřejmě nemohli
muzeum a prodejnu tvarůžků a cestou zpátky jsme se zastavili v muzeu v Litovli.
O dva měsíce později – tedy v květnu – následoval zájezd, do Mikulova, kde jsme navštívili zámek,
poté Pěchotní Srub MJ - S 29 a nakonec jsme se podívali do archeoparku v Pavlově.
Po zasloužených prázdninách následoval výlet do Beskyd. Zde jsme navštívili Svět kamenů,
prohlédli jsme si dřevěný kostel sv. Bedřicha v Bílé a navštívili Valašské muzeum.
Posledním výletem byl výlet do nedalekých Čech pod Kosířem, který jsme naplánovali na říjen.
Terčem naší návštěvy se stal místní zámek a muzeum kočárů.
Podtrženo a sečteno se zájezdů zúčastnilo 180 našich občanů, kterým bychom chtěli poděkovat za
jejich účast a pozvat nejen je, ale i ostatní spoluobčany na zájezdy v příštím roce, které již nyní
plánujeme.
Závěrem
Závěrem bychom chtěli všem spoluobčanům popřát krásné vánoční svátky, do nového roku
pevné zdraví a budeme se těšit na setkání s vámi v novém roce 2018.
Za senior klub Babice
KONTAKTY NA FÚ K 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 11. prosince 2017 v době od 17.00 18.00 hod. v budově Základní školy Babice. Na Vaši návštěvu se těší nový
knihovník pan Josef Poláček a jeho syn Tomáš. V roce 2018 bude otevřena
v pondělí 8. ledna 2018.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO v obci Babice na rok 2018, DPH 15%
platné od 1. ledna 2018
VODNÉ v Kč/m3

OBEC BABICE

STOČNÉ v Kč/m3

CENA CELKEM Kč/m3

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

25,50

29,32

35,50

40,83

61,00

70,15

STAVEBNÍ DVŮR bude v prosinci otevřen pouze po telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU bude v měsíci prosinci ve čtvrtek 14.
Termín svozu domovního odpadu v prosinci 2017: pátek 8. a 22.
Pozor! Hrajte PINGPONG!
Každou středu po celé zimní období od 14.00 do 19.00 hod. na malém sále v
Kulturním domě. Zapište se (tak jako na hřišti) do seznamu, který je vyvěšen na
mříži u schodů na sál. Chovejte se dle pravidel tamtéž vyvěšených. Pronájem sálu
hradí TYBYS, takže nic neplatíte, pokud něco nepoškodíte. Děti mohou hrát pod
dohledem dospělého. Hrajte PINGPONG!

POZVÁNKY:
Obecní úřad Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice
zve děti na „Mikulášskou nadílku“, která se koná ve středu
6. prosince 2017. Čertovské řádění propukne v mateřské škole
od 9.00 hod., poté se Mikuláš se svými pomocníky přesune do
budovy Základní školy. V MŠ bude přichystána nadílka i pro
nejmenší občánky Babic, kteří v tomto roce oslavili první
narozeniny.
Senior klub Babice zve všechny občany na předvánoční „Zdravotní přednášku“, která se
bude konat v pátek 8. prosince 2017 od 16.00 hod. v kulturní místnosti pohostinství U lípy.
Mluvit budeme o bylinkách a mastích na potlačení bolesti pohybového aparátu. Přednášet
bude lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA Praha.
Přijďte a možná zakoupíte i vhodný vánoční dárek pro své blízké.
ZŠ a MŠ Babice, p. o. srdečně zve všechny občany na tradiční „Vánoční koncert“, který se
koná v pátek 15. prosince 2017 od 17.00 hod. v kostele Všech Svatých v Babicích. Vystoupí
děti ze ZŠ a MŠ Babice, p. o. a jejich hosté. Všichni jste srdečně zváni.
TJ Sokol Babice a spolek TYBYS Babice pořádají v sobotu 30. prosince 2017 tradiční
„Vánoční turnaj ve stolním tenise“ na velkém sále kulturního domu „Základny u Lípy".
Začátek v 9.00 hod.. Startovné 80,- Kč. Srdečně vás všechny, milovníky stolního
tenisu, zveme. Občerstvení zajištěno.
Obec Babice zve všechny občany na tradiční Novoroční ohňostroj, který proběhne v pondělí 1. 1. 2018 od 18.00 hod. na hřišti. Přijďte i Vy společně s námi
oslavit Nový rok. Dobrou náladu s sebou.
✓

✓

✓

✓

✓

Obecní zastupitelstvo a všichni zaměstnanci obce
Vám přejí krásné prožití vánočních svátků.

Uzávěrka příštího čísla bude 27. 12. 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.

