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Slovo starostky
ze dne 29.12. 2017, ročník 24
Vážení spoluobčané,
končí nám rok 2017 a přichází rok nový. Je neuvěřitelné, jak ten čas neskutečně rychle
běží. Chci poděkovat všem kolegům zastupitelům a zaměstnancům obce za celoroční
spolupráci. Mé díky patří také všem, kteří se jakkoli podíleli na dění a životě naší
obce, zaměstnancům naší mateřské a základní školy. V neposlední řadě i dětem, které
nám svým vystoupením zpříjemnily nejednu obecní akci. Díky Vám všem za účast na všech obecních akcích. Vše co jsme společně uspořádali a oslavili, co se v naší obci podařilo i nepodařilo...
to vše si připomeneme v příštím čísle našich Novin.
Přeji Vám vše nejlepší do roku 2018, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě. Ať se Vám vše daří a jste spokojeni.
Ráda bych Vás také pozvala k účasti na prezidentských volbách, které nás v lednu čekají. Jsou
důležité pro každého z nás. Vybrat vhodného kandidáta není věc lehká, věřím však, že každý z Vás
již svého favorita má. Přeji hezké zimní dny.
Dana Haasová

Volba prezidenta ČR se uskuteční v budově Mateřské školy, Babice 65
v pátek 12. ledna 2018 od 14 hod. do 22 hod.
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hod. do 14 hod.,
případné II. kolo proběhne ve dnech 26. ledna a 27. ledna 2018.
Informace o dění v obci :
✓ Ve středu 6.12. proběhla v základní a mateřské škole Mikulášská nadílka.
✓ Ve čtvrtek 7.12. prováděli pracovníci VHS Sitka, s.r.o. odečty vodoměrů.

✓ V pátek 8.12. uspořádal Senior klub Babice zdravotní
přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka. Přednášel lázeňský lektor a
bylinkář Karel Štenbaur.
✓ V pondělí 11.12. se ve Šternberku konala schůzka řídícího
výboru MAP .
✓ V úterý 12.12. proběhla Valná hromada mikroregionu
Šternbersko a předvánoční setkání zástupců obcí MAS
Šternbersko.
✓ V pátek 15.12. jsme si zpříjemnili adventní čas Vánočním
koncertem v místním kostele, kde vystoupily děti ze
základní a mateřské školy Babice a jejich hosté z Dlouhé
Loučky.
✓ V pondělí 18.12. se na obecním úřadě konalo první
zasedání členů volební komise pro volbu prezidenta ČR.
✓ V sobotu 30.12. proběhne na sále kulturního domu Babice Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 18.12.2017
Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočet na rok 2018
• střednědobý výhled rozpočtu obce Babice na roky 2019-2021 vzhledem k předpokládaným
příjmům a výdajům
• rozpočet ZŠ a MŠ Babice, p.o. na rok 2018, kde výše příspěvku na provoz od obce Babice činí
700.000,- Kč
• střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Babice, p.o. na roky 2019-2020 vzhledem
k předpokládaným příjmům a výdajům
• dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2018 pro ČKS ZKO Kynologický klub Babice, TJ Sokol
Babice, fotbalový klub, z.s., SH ČMS – SDH Babice, Senior klub Babice, Rekreační volejbal
Babice, spolek TYBYS
• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy pro předškolní vzdělávání
mezi obcí Babice a obcí Řídeč
• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy pro předškolní vzdělávání
mezi obcí Babice a obcí Komárov
• Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s platností od 1.1.2018
• poskytnutí odměn od 1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva a poskytnutí stravného při
pracovních cestách
• Darovací smlouvu mezi městem Šternberk a obci Babice
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č.IV-12-8014342/1 Babice u Št., Valíček, p.č.682 kNN
• Kupní smlouvu mezi obcí Babice a panem Kopeckým, bytem Oplocany 149, 75101 Tovačov
• Rozpočtové opatření č.17/2017
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
(par.č.855/4) k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV(NN) číslo:
17_SOBS01_4121350140 uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ Distribuce, a.s.

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
(par.č.1784) k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV(NN) číslo:
17_SOBS01_4121350095 uzavřená mezi obcí Babice a ČEZ Distribuce, a.s.
• převedení dlužné částky ve výši 2.756,-Kč pana Jaroslava Vráblíka na vyřazené pohledávky
Více na www.obecbabice.cz

Zprávičky ze školy
Celý prosinec pokračovala výuka plavání na bazéně v Uničově.
5. 12. 2017 proběhlo mikulášské utkání v házené, kterého se účastnily děti z naší ZŠ, pod vedením
p. uč. Palůchové.
6. 12. 2017 k nám přišel Mikuláš, kterého doprovázel anděl a čert. Děti této návštěvě zazpívaly
písničku doprovázenou tanečkem a pak si z úst Mikuláše vyslechly, co je psáno v knize hříchů.
Žádný velký hříšník se letos nenašel a tak všechny děti po přednesení své básničky dostaly
mikulášský balíček.
15. 12. 2017 se babický kostel zaplnil dětmi z MŠ a ZŠ, které před přítomnými návštěvníky oživily
příběh o narození Ježíška. Po dětském představení následovalo vystoupení zpěvaček z Dlouhé
Loučky. Jejich písně pak vystřídali mladí umělci, kteří zahráli několik vánočních koled na dechové
nástroje.
22. 12. 2017 proběhl poslední školní den tohoto kalendářního roku. Pro děti byla připravena vánoční
besídka s rozbalováním dárků u stromečku. Děti si rozbalily dárky a hračky.
23. 12. 2017 začaly vánoční prázdniny, ve škole se opět setkáme 3. ledna 2018.
Jménem všech pracovníků a dětí ze ZŠ a MŠ Babice Vám Všem přejeme mnoho štěstí, zdraví
a pohody, krásný a úspěšný rok 2018.
Zapsala: Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc prosinec probíhal v mateřské škole ve znamení adventu, příprav na dětmi tolik očekávaný
Štědrý den v mateřské škole. V průběhu adventu se děti seznámily se zvyky, které se váží k vánočním
svátkům, zpívaly koledy, napekly cukroví, vyzdobily mateřskou školu, vyrobily přáníčka…..
Naši mateřskou školu navštívil také Mikuláš s čertem a andělem. Děti jim zazpívaly písničku a své
malé hříchy odčinily recitací krátkých básniček a říkadel. Poté byly odměněny sladkostmi.
Děti také navštívily kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, kde si prohlédly krásný betlém
za doprovodu p. faráře Antonína Pechala.
Advent byl završen vánočním koncertem v místním kostele Všech svatých, na kterém vystoupily
děti ze základní a mateřské školy. Štědrý den v mateřské škole probíhal v duchu tradic. Společně
s dětmi jsme pouštěli lodičky ze skořápek, rozkrojili jablíčka, zazpívali koledy, zatančili a čekali na
příchod Ježíška. Děti našly pod vánočním stromečkem spoustu krásných dárků, pro děti byl tento
den krásný a neopakovatelný.
Velké poděkování patří také našim sponzorům, a to manželům Metlíkovým, firmám Zahradnické
služby Petr Kohoutek ze Šternberka, Jaroslav Palůch – MAR comp trade s.r.o. ze Šternberka, Roman
Štercl – Auto Štercl ze Šternberka, Tomáš Bobek – Hrandop s.r.o. z Litovle za zakoupení krásných
dárků pro děti pod vánoční stromeček.
Všem přejeme krásné prožití Vánoc, mnoho zdraví a štěstí v roce 2018.
V Babicích: 22.12.2017

Zapsala: Bc. Božena Bobková

ZPRÁVIČKY Senior klubu Babice
Letošní rok jsme zakončili 19. prosince 2017 vánočním posezením v KD Babice zároveň i s menší
oslavou k výročí založení našeho Senior klubu Babice, kdy jsme oslavili 14ti leté výročí od jeho
založení.
V roce 2018 začínáme v úterý 9. ledna dílnou a to každé úterý od 16.00 hod. Budeme vyrábět panenky
pro UNICEF. Všichni, kdo máte zájem se k nám připojit, budete vítáni.
O našich akcích v roce 2018 Vás budeme průběžně informovat.
Zapsala: Marie Polívková
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Mikulášské nadílky dne 5.12. v odpoledních
hodinách v obci a dne 6.12. v MŠ a ZŠ Babice.
Dana Haasová
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
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 proběhne v sobotu 6. ledna 2018.
V tento den v dopoledních hodinách Vaše domovy navštíví koledníci pod záštitou
Charity Šternberk. Prosíme Vás tímto o vlídné přijetí a podporu charitního díla.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO od 1. ledna 2018 bude činit 70,15 Kč.
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 8. ledna 2018 v době od 16.00 - 18.00 hod. v
budově Základní školy Babice. Na Vaši návštěvu se těší nový knihovník pan Tomáš Poláček.
STAVEBNÍ DVŮR bude v zimním období otevřen pouze po telef. domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU : ve čtvrtek 11. ledna 2018
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU: v pátek 5. , 12. a 26. ledna 2018
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 19. února 2018.
PRANOSTIKY:
Leden
V lednu mráz – těší nás,
v lednu voda – věčná škoda.
Uzávěrka příštího čísla bude 26. 1. 2018.
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.

