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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí rok 2019. Ráda bych Vám sdělila pár informací
o dění v obci za poslední 3 měsíce.
Získali jsme stavební povolení na výstavbu cyklostezky ŠternberkUničov, část Babice-Mladějovice. Bohužel obci Mladějovice se
nepodařilo včas vyřídit potřebná vyjádření a samotná stavba cyklostezky
se nám díky tomuto posune o další rok.
Naše obec se zapojí do projektu Mikroregionu Šternbersko na doplnění sběru separovaného
odpadu. Pokud bude projekt úspěšný, v polovině roku 2021 budou nádoby na plast a papír
rozdány mezi Vás, občany naší obce. Pevně věřím, že se tímto podaří snížit množství
komunálního odpadu na jednoho občana. Jen důsledným tříděním je možné docílit zlepšení a
požadovaného množství vytříděnosti. Platnost zákona o odpadech, který stanoví procento
vytříděnosti ještě není stanoven, jednou ovšem bude a také dojde k podstatnému navýšení ceny
za skládkovné. Zastupitelstvo obce schválilo s platností od 1.1.2020 poplatek za odpady 550,Kč/osobu a rok, poplatek za čtyřnohé miláčky 120,-Kč/rok. Za druhého a každého dalšího
pejska zaplatíme 150,- Kč / rok. Za psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let je poplatek 100,Kč/rok a za druhého a každého dalšího psa zaplatí osoba starší 65 let poplatek 120,- Kč/rok.
Celé znění místních vyhlášek najdete na webových stránkách obce www.obecbabice.cz. I přes
navýšení ceny za odpady (do budoucna jistě nebude poslední) Vás žádám, třiďte odpad, má to
smysl. Děkuji za pochopení a vstřícný přístup Vás všech.
Pár slov k bytovému domu, Babice č.p. 146. Dne 29.10. 2019 proběhla elektronická
dražba bytových jednotek ve vlastnictví firmy SAN-JV, s.r.o. Šumperk. Obci se nepodařilo
žádný z prodávaných bytů získat do vlastnictví. Do dnešního dne neznáme (mimo jednoho
vlastníka, který s námi komunikuje) nové majitele bytových jednotek. Oslovili jsme v této věci
insolvenčního správce, bohužel prozatím bez odpovědi. Snad se nám brzy podaří kontakt na
majitele získat a domluvit se na dalším postupu.
Do každé domácnosti věnuje obec nástěnný kalendář Mikroregionu Šternbersko na rok
2020 …život v našich obcích. Nástěnný kalendář na rok 2020 obce Babice historie a současnost,
je možné zakoupit na obecním úřadě za 50,- Kč/ kus.
V tomto předvánočním čase bych moc ráda poděkovala za celoroční spolupráci všem
zastupitelům, zaměstnancům obce, školy, školky, spolkům v obci a také Vám všem za podporu
obecních akcí. Veliké díky všem.
Znovu se na Vás obracím s prosbou, pokud máte nápad či námět na novou akci, kterou bychom
mohli uspořádat, přijďte za námi na obecní úřad. Rádi se necháme inspirovat.
Krásný a pohodový advent, klidné prožití Vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších a do
Nového roku 2020 přeji jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a
spokojenosti. Ať se Vám daří v pracovním i osobním životě a máte vždy důvod se usmívat.
Dana Haasová
PROVOZ Obecního úřadu v době vánočních svátků
23. 12. a 27. 12.2019 Obecní úřad UZAVŘEN.
30. 12. a 31.12. 2019 otevřeno od 8.00 - 12.00 hod.
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Informace o dění v obci – září, říjen, listopad a prosinec 2019:
→ V pondělí 16.9. přijeli na obecní úřad zástupci MěÚ Šternberk, kteří s paní starostkou
a panem místostarostou jednali o zpracování pasportu veřejného osvětlení v obci.
→ V úterý 17.9. provedli pracovníci VHS Sitka, s.r.o. odečty vodoměrů.
→ Ve čtvrtek 19.9. proběhly v ZŠ a MŠ Babice třídní schůzky.
→ V úterý 24.9. se konala Valná hromada Mikroregionu Šternbersko ve Štěpánově.
→ Ve čtvrtek 26.9. proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouc na přístřešek KD
Babice a Valná hromada VHS Sitka, s.r.o. ve Šternberku.
→ V sobotu 28.9. se konal na hřišti tradiční Václavský turnaj v Ruských kuželkách.
→ V pondělí 30.9. provedlo Povodí Morava sečení potoka na Egrově.
→ V úterý 1.10. proběhly volby do školské rady v ZŠ Babice, za zřizovatele byl jmenován pan
Bc. Miroslav Metlík.
→ V pátek 4.10. se v Olomouci paní Schneiderová Petra zúčastnila školení k rozpočtu.
→ V sobotu 5.10. proběhl v obci sběr nebezpečného odpadu.
→ V pondělí 7.10. jela paní starostka do Olomouce na III. ročník Dopravního fóra v budově
Magistrátu města Olomouc.
→ V úterý 8.10. zorganizoval Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v MKZ Šternberk
odbornou přípravu starostů obcí ORP Šternberk.
→ Ve středu 9.10. přijel na obecní úřad zástupce firmy GEO MORAVA a dále pak zástupkyně
firmy ANTEE s.r.o., která řešila se zaměstnanci obecního úřadu responzi webových stránek
obce.
→ Ve dnech 9.10. a 23.10. proběhla v obci sbírka ošacení pro sociální družstvo Diakonie
Broumov. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.
→ V úterý 15.10. uspořádal Senior klub Babice jednodenní zájezd na Osoblažsko.
→ Ve čtvrtek 24.10. se paní starostka zúčastnila „starostovské snídaně“ - neformálního setkání
zástupců obcí a představitelů MAS Šternbersko.
→ V sobotu 26.10. proběhl na sále kulturního domu Společenský večer spojený s večerem
důchodců. V rámci programu vystoupily děti z mateřské a základní školy, shlédli jsme společně
Bubble show a bublinkový workshop. K tanci a poslechu hrála skupina DUO Uničov.
→ V pondělí 4.11. se paní starostka zúčastnila koordinační schůzky v Mladějovicích ohledně
postupu prací na přípravě jednotlivých úseků cyklostezky Babice – Mladějovice – Újezd
(Rybníček).
→ V úterý 5.11 proběhlo v Uničově setkání starostů svozové oblasti spol. EKO-UNIMED s.r.o.,
kterého se za naši obec zúčastnila paní starostka. Odpoledne byla paní starostka na jednání
Výběrové komise MAS Šternbersko k projektům v rámci výzvy OPŽP - realizace sídelní zeleně.
→ Ve čtvrtek 7.11. byla paní starostka pozvána do ZŠ Babice na slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře, poté jela do Šternberka na radu Mikroregionu Šternbersko. Paní Petra Schneiderová
byla v Olomouci na školení účetní závěrka.
→ V pátek 8.11. se paní starostka zúčastnila vzdělávacího semináře v Polsku, kde proběhla
praktická ukázka nakládání s odpady i teoretická část, ve které pracovníci městského úřadu
Prudnik představili problematiku nakládání s odpady na komunální úrovni.
→ V sobotu 9.11. jsme v základní škole Babice přivítali mezi občany Babic nové občánky,
tentokrát čtyři holčičky a čtyři chlapečky. Je to veliká radost, vítat miminka v takovém počtu.
→ V úterý 19.11. byla paní starostka na slavnostním otevření cyklostezky Újezd – Rybníček.
→ V pondělí 25.11. byl ozdoben vánoční strom před OÚ, borovici věnovali manželé Motáňovi,
tímto jim děkujeme.
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→ V pátek 29.11. byla provedena technická kontrola traktůrku a navečer jsme se setkali při
slavnostním Rozsvícení vánočního stromečku před obecním úřadem. Večer zpříjemnili místní
hudebníci a děti ze ZŠ a MŠ Babice přednesly krásné vánoční básně. Všichni se mohli zahřát
výborným vánočním punčem pro děti i dospělé.
→ V pondělí 2. 12. byla paní Petra Schneiderová v Olomouci na Magistrátu města Olomouc
na školení k DPH.
→V úterý 3.12. se paní starostka zúčastnila v Dolanech – Vésce Valné hromady dobrovolného
svazku obcí Mikroregionu Šternbersko a setkání starostů Mikroregionu Šternbersko v rámci
realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
- Centra společných služeb.
→ Ve středu 4.12. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 odborem kontroly
Olomouckého kraje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
→ Ve čtvrtek 5.12. provedli pracovníci společnosti VHS Sitka, s.r.o. odečty vodoměrů.
→ V sobotu 7.12. se na sále KD konala za účasti Čerta, Mikuláše a Anděla Mikulášská nadílka
pro všechny děti a večer Mikulášská diskotéka pro dospělé. Pro všechny přítomné hrál k tanci
a poslechu JeDi.
→ V pondělí 9.12. přijely zástupkyně Charity Šternberk, které za účasti paní starostky a paní
Petry Schneiderové zapečetily pokladničky pro připravovanou Tříkrálovou sbírkou v lednu
2020.
→ V úterý 10.12. proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Přístřešek u KD v obci“.
Odpoledne se konala Valná hromada MAS Šternbersko, které se zúčastnila paní starostka.
→ V pátek 13.12. proběhne v kostele Všech svatých Vánoční koncert s vystoupením dětí
Základní a Mateřské školy Babice.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 2.9, 30.9., 29.10., 25.11.2019
Zastupitelstvo schválilo:
→ uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu č.09/2015 v obecním bytovém domě, Babice
č.p. 146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 5
→ odprodej části pozemku parc. č. 842/3 ostatní plocha v k.ú. Babice u Šternberka
→ rozšíření vysílacích míst bezdrátového rozhlasu o 4 pozice
→ poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč na provoz Linky bezpečí
→ Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
→ prodej části pozemku 966/2 parc. č. 966/43, parc. č. 966/44, parc. č. 966/45, parc. č. 966/46,
parc. č. 966/49 v k.ú. Babice u Šternberka (zahrádky směrem na Šternberk)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ Informace starostky a místostarosty
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
Zprávičky ze školy - ZÁŘÍ 2019
Školní rok na Základní škole v Babicích byl letos zahájen v pondělí 2. září. Nejprve
školu po prázdninách „odemkly“ svým pásmem básniček žákyně 2., 3. a 4. třídy,
poté následovalo vítání našich dvou nových prvňáčků a také několik úvodních slov
paní starostky Dany Haasové i (staro)nové paní ředitelky Mgr. Petry Váňová.
Letošní školní rok je také prvním rokem na naší ZŠ pro nové členy pedagogického sboru,
kterými jsou Mgr. Klaudie Urbanová, Mgr. Denisa Pertlíková a Jiří Zakopal.
Celkem bude naši školu navštěvovat v tomto školním roce 14 žáků.
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Všem školákům i pedagogům přejeme mnoho školních úspěchů i hezkých zážitků.
Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku zůstává stejně jako v minulém školním roce Mgr. Alena
Pitnerová, třídní učitelkou 4. a 5. ročníku bude pro tento školní rok Mgr. Klaudie Urbanová, ve
školní družině se bude o děti starat Mgr. Denisa Pertlíková a pan Jiří Zakopal je našim novým
asistentem pedagoga. Školnicí nadále zůstává paní Taťjána Vaňáková.
Zprávičky ze školy - ŘÍJEN 2019
1.10.2019 Centrum ekologických aktivit Sluňákov.
Žáci 1., 2. a 3. třídy vyrazili společně s žáky ze ZŠ Žerotín do Sluňákova na zajímavou
přednášku o členovcích. Odpoledne pak proběhly volby do školské rady.
4.10.2019 Drakiáda, jíž se zúčastnili žáci všech tříd, se konala na fotbalovém hřišti v Babicích.
Počasí nám přálo, někteří draci stávkovali a jiní předvedli opravdu nádherný let.
8.10.2019 Dopravní školení v DDM ve Šternberku.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku navštívili DDM Šternberk. Zde absolvovali dopravní školení a
všichni jej úspěšně završili testy. Praktická část proběhne na jaře.
24.10.2019 Návštěva Městské knihovny ve Šternberku.
Děti všech pěti ročníků navštívily šternberskou knihovnu. Beseda byla zaměřena na téma
zvířátka v četbě pro děti a mládež.
26.10.2019 Vystoupení dětí ZŠ a MŠ na Společenském večeru Obce Babice.
Obec Babice připravila pro své občany, jež si konečně užívají důchodové aktivity, společenský
večer a naši žáčci MŠ a ZŠ zpestřili zábavu různými básničkami a písničkami.
Zprávičky ze školičky – ZÁŘÍ 2019
Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2019/2020 v pondělí 2. září za
účasti ředitelky mateřské a základní školy Mgr. Petry Váňové a starostky obce
Dany Haasové.
Mateřská škola má zapsáno celkem 19 dětí. V tomto školním roce bude místo
vedoucí učitelky zastávat Zuzana Neoralová a učitelky Lenka Čtvrtlíková. Paní
školnicí nadále zůstává Milada Valůšková. Všem novým, ale i stávajícím dětem
a především nové paní učitelce přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo. V září proběhl
ve školce animační program „Skotančení s Verčou“ – pohádka o Laurince. Na říjen plánujeme
Drakiádu, dlabání dýní, halloweenský karneval a jablíčkový den.
Zprávičky ze školičky - ŘÍJEN 2019
Dětem se říjen ve školce opravdu vydařil. Krásné teplé počasí přálo vycházkám obcí i na fotbalové hřiště v Babicích, kde si na sluníčku děti zahrály spoustu her.
4.10. Ovocný den J, ve kterém si děti s chutí připravily vlastními silami salát.
Ve středu 9.10. pršelo jen se lilo, a proto jsme nepřízně počasí využili k PEČENÍ. Z listového
těsta a jablíček, které si děti donesly, jsme si společně upekli 5 nohavic domácího štrůdlu J.
Naši školku přijel ve čtvrtek 10.10. navštívit KLAUN Dan Taraba, který děti rozveselil písničkami s doprovodem hry na kytaru a zvířátky z balónků.
Drakiáda se konala na fotbalovém hřišti v pátek 25.10. před podzimními prázdninami. Na sobotním vystoupení, které proběhlo v obecním sále večer 26.10., děti rodičům, prarodičům
a všem hostům večera zatančily Šampióna Dády Patrasové a zacvičily žabičkovou říkanku.
Poslední den v říjnu (31.10.) třídou naší školky prosvištěl Halloweenský karneval s DJ Béďou
ze Šternberka. Na strašidelné kostýmy čekal bohatý program: *Módní přehlídka masek, * Soutěže v maskách, * Průvod masek po MŠ a zkouška odvahy,* Pohoštění, * Strašidelná diskotéka
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N A PSA LI O N Á S - PO SLA LI N Á M ČT E N Á ŘI 41
V BABICÍCH U ŠTERNBERKA SLAVÍ 16 LET
Náš Seniorklub byl založen v roce 2003 jako neziskové sdružení při místní Osvětové komisi.
Letos jsme tedy oslavili 16 let jeho trvání, a s tím současně i jeho kulturní a společenské činnosti
v obci, kterou od založení klubu pravidelně zajištujeme.
Vedením Seniorklubu byla (po zvolení) pověřena paní Marie Polívková. Máme okolo 25 stálých
členů, a tak se řadíme mezi malé neziskové organizace, ale přesto jsou naše zájmy i aktivity
poměrně široké. Rádi bychom čtenářům tohoto časopisu alespoň některé z nich krátce
představili.
Již desátým rokem šijeme látkové panenky pro UNICEF (Dětský fond Organizace spojených
národů). Jedna panenka se prodává za 600 Kč, což je finanční částka potřebná pro jedno dítě na
očkování proti šesti nemocem v Africe. Kdybychom sečetli cenu všech námi vyrobených
panenek, zjistili bychom, že výsledná částka představuje nezanedbatelnou pomoc. Jsme velmi
rádi, že můžeme tímto způsobem dětem v Africe pomoci. Tím ovšem naše pomoc chudým lidem
nekončí, organizujeme pro ně také sbírku dioptrických brýlí. Nashromážděné brýle se u nás
nejprve vyčistí a proměří, a teprve pak se odesílají do rozvojových zemí.
Členky našeho klubu zhotovují převážně rukodělné výrobky. V těchto činnostech dominují
zejména ruční práce, jako pletení z pedigu (přírodního materiálu), papíru, šití patchworku a
výroba vánočních ozdob.
Naše výrobky také prezentujeme na veřejnosti, a to prostřednictvím různých výstav. Jednou z
nich je např. Flora Olomouc. Každým rokem, vždy o vánočních svátcích (přesně 26. prosince),
vystavujeme v litovelském muzeu na Dni oživlých řemesel. Stánek s našimi výrobky byste našli
také na soutěži Babička roku v Olomouci. V loňském roce, u příležitosti 3. ročníku této krajské
soutěže, jsme připravili pro soutěžící i dárečky. Dříve jsme také mívali velké výstavy u nás
doma v obci, především vánoční a velikonoční. Tradiční je i naše spolupráce s místní základní
školou při výrobě adventních věnců, a nejen při ní.
Pořádáme osvětové přednášky, besedy se zajímavými hosty a na zajímavá témata, v rámci
Obecní veselice vyhlašujeme soutěž o nejlepší koláč. Aktivně se zúčastňujeme všech kulturních
akcí naší obce.
Ovšem nejatraktivnější, a to nejen pro seniory, ale pro všechny naše občany, bývají poznávací
a odpočinkové zájezdy. Každým rokem organizujeme – také už tradičně – jarní a podzimní
zájezd, a mezi tyto dva vždy vložíme
nějaký menší. O oblibě zájezdů
svědčí i to, že bývají plně obsazeny
již dlouho před jejich termínem.
V roce 2007 jsme vstoupili do
Společnosti přátel vesnice a malého
města, která sdružuje kluby seniorů
na Olomoucku. Společnost čítá
okolo čtyřiceti klubů, jejichž
předsedové se pravidelně scházejí v
Olomouci. Máme svou krajskou
radu, jejíž předsedkyně spolupracuje
s hejtmanem Olomouckého kraje.
Spolupráce jednotlivých seniorklubů obohacuje a rozvíjí jejich činnost. A to je dobře.
Ohlédneme-li se za činností Seniorklubu Babice, můžeme konstatovat, že má za sebou docela
velký kus práce. Jeho členové dokázali (a stále dokazují) kulturně povznášet a žít společenský
život v naší obci.
Marie Polívková, Seniorklub Babice
Zdroj: časopis Moravský Senior 12/2019-01/2020
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SENIOR KLUB Babice
Pozvání
Každé úterý se scházíme v dílně v kulturním domě Pod Lípou, kde kromě jiného šijeme panenky
pro UNICEF. Nyní začínáme šít hračky pro dětská oddělení nemocnic Šternberk a Olomouc.
Každý, kdo se chce přidat, bude vítán.
Poděkování
Děkujeme paní Heleně Valentové za krásně uháčkované chobotničky, které také doručíme tam,
kde jsou potřeba.
Marie Polívková
Od příštího roku bude jízda vlakem ještě snadnější
Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna
2020 výrazně snazší cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené
smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i
vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah v Olomouckém kraji bude od
1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10 se slevami IN25 a IN50. Pokud
lidé zvolí tarif IDSOK, budou moci přestupovat mezi různými dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou
dopravu.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem
Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, R13,
R18, R27 a Ex2.
Analogická pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující
budou moci využívat jeho spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu
idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním číslo 588
887 788 denně od 5.00 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů pracovního klidu.
PLÁNOVANÉ AKCE na rok 2020 :
Leden – Novoroční ohňostroj dne 1.1.2020 v 18.00 hod., školní ples 17.1.2020
Únor – ples TJ Sokol Babice dne 29.2.2020
Březen – MDŽ dne 7.3.2020 a hasičský ples dne 14.3.2020
Duben – Jarní setkání s občany a Babice čarodějnice dne 30.4.2020
Květen – Oslava osvobození dne 7.5.2020 a Den matek
Červen – Dětský den 6.6.2020
Červenec – Srpen – Letní kino a Obecní veselice dne 29.8.2020
Říjen – Společenský večer spojený s večerem důchodců
Listopad – rozsvícení Vánočního stromečku dne 27.11.2020
Prosinec – Mikulášská nadílka, turnaj ve stolním tenise
Jakékoliv náměty na nové kulturní akce jsou vítány.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 proběhne v sobotu 11. ledna 2020
V tento den v dopoledních hodinách Vaše domovy navštíví koledníci pod záštitou
Charity Šternberk. Prosíme Vás tímto o vlídné přijetí a podporu charitního díla.
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OBECNÍ ROZHLAS:
Připomínáme, že každý občan si může přehrát poslední hlášení zavoláním na
telefonní číslo obecního rozhlasu 603 587 340.
Všichni, kdo máte zájem o zasílání hlášení obecního rozhlasu pomocí SMS
zpráv pošlete na adresu ou@obecbabice.cz nebo nahlaste na OÚ Babice Vaše
jméno, příjmení a telefonní číslo.
ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO v obci Babice na rok 2020,
platné od 1. ledna 2020 – sazba 15% DPH do 30.4.2020 a od 1.5.2020 sazba DPH 10%

OBEC BABICE

VODNÉ v Kč/m3

STOČNÉ v Kč/m3

CENA CELKEM Kč/m3

bez
DPH

s DPH 15%
(do 30.4.)

bez
DPH

s DPH 15%
(do 30.4.)

bez
DPH

27,50

31,625

38,50

44,275

66,00

s DPH (15%) s DPH (10%)
(do 30.4.)
(od 1.5.)

75,90

72,60

SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO hřiště
Obec Babice hledá nového správce víceúčelového hřiště. V případě zájmu se dostavte na
obecní úřad, kde vám budou podány bližší informace.
KNIHOVNA – Knihovna je otevřena, každý lichý týden vždy ve středu v době
od 16.30 – 17.30 hod. v budově Základní školy Babice. V prosinci bude otevřena
4.12. a 18.12.2019. V roce 2020 bude poprvé otevřena 15.ledna 2020.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci leden, únor, březen 2020 otevřen pouze po
telefonické domluvě s pracovníky obce.
SVOZ BIOODPADU – V měsíci prosinec 2019 byl svezen dne 12.12.2019. V roce 2020
bude 9.1., 20.2., 19.3, 2.4, 16.4. a 30.4.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU bude v roce 2020 svážen každý sudý pátek (co 14 dní) a
to: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 30.4.(nahradí 1.5.), 15.5., 29.5., 12.6., 26.6.,
10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 24.12. (nahradí
za 25.12.)
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady a psy se započne od 17.února 2020.
DO KONCE ROKU SE MŮŽETE TĚŠIT:
Prosinec 2019
✓ Vánoční koncert v kostele Všech svatých v pátek 13. prosince 2019 v 17.00 hod.
✓ V sobotu 28. prosince 2019 - Vánoční turnaj ve stolním tenise na sále KD.
Prezentace v 8.30 hod. Začátek v 9.00 hod. Startovné 100,-Kč. Občerstvení zajištěno.
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NA ROK 2020 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Leden 2020
✓ Obec Babice zve všechny občany na tradiční Novoroční ohňostroj,
který proběhne ve středu 1. 1. 2020 od 18.00 hod. na hřišti.
Přijďte i Vy společně s námi oslavit Nový rok. Dobrou náladu s sebou.
✓ Tříkrálová sbírka v sobotu 11. ledna 2020
✓ Školní ples v pátek 17. ledna 2020
Únor 2020
✓ Sokolský ples v sobotu 29. února 2020
Březen 2020
✓ Oslava mezinárodního dne žen v sobotu 7.března 2020
✓ Hasičský ples v sobotu 14. března 2020
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
JÍZDNÍ ŘÁD ČD 2019-2020 platný od 15.12.2019
Olomouc
04:53
04:53
ʘ 5:19
ʘ 5:58
ʘ 6:34
ʘ 6:58
07:47
09:33
ʘ 10:37
ʘ 11:37
ʘ 12:37
ʘ 13:40
ʘ 13:58
ʘ 14:37
ʘ 14:54
ʘ 15:37
ʘ 15:54
ʘ 16:37
ʘ 16:54
ʘ 17:37
ʘ 18:00
ʘ 18:37
ʘ 19:37
ʘ 20:37
21:57
22:47
23:37

10
11
14
16
ʘ

Šternberk
05:14
05:14
06:00
06:18
06:57
07:21
08:07
09:53
10:57
11:57
12:57
14:02
14:18
14:57
15:14
15:57
16:14
16:57
17:14
17:57
18:15
18:57
19:57
20:57
22:20
23:07
23:55

Babice
05:17
05:17
06:03
06:21
07:00
07:24
08:10
09:56
11:00
12:00
13:00
14:06
projíždí
15:00
projíždí
16:00
projíždí
17:00
projíždí
18:00
projíždí
19:00
20:00
21:00
22:23
23:10
23:58

Uničov
05:35
05:35
06:20
06:50
07:20
07:41
08:27
10:13
11:17
12:17
13:17
14:23
14:32
15:17
15:30
16:17
16:30
17:17
17:30
18:17
18:29
19:17
20:17
21:17
22:40
23:27
00:14

nejede 24., 31.12.
nejede 25.12., 1.1.
nejede 24./25.12., 31.12./1.1.
nejede 24.12
vlak nečeká na žádné přípoje

Pozn.
11
11

Uničov
04:11
04:11
04:30
05:18
05:37
06:22
06:34
07:05
07:44
08:34
09:30
11:34
12:34
13:40
14:34
15:34
16:34
17:34
18:34
19:34
20:34
21:39
22:44

18
18

18

18
18
29
16
18
10
18
10
10
10
10
10
14

18
19
33
80

Babice
04:27
04:27
04:48
projíždí
05:54
projíždí
06:51
projíždí
08:01
08:51
09:47
11:51
12:51
13:56
14:51
15:51
16:51
17:51
18:51
19:51
20:51
21:56
23:01

Šternberk
04:31
04:31
04:52
05:39
05:59
06:40
06:58
07:20
08:08
08:58
09:54
11:58
12:58
14:01
14:58
15:58
16:58
17:58
18:58
19:58
20:58
22:01
23:08

Olomouc
04:49
04:49
05:14
05:54
06:20
06:57
07:19
07:33
08:27
09:17
10:13
12:17
13:17
14:20
15:17
16:17
17:17
18:19
19:17
20:17
21:17
22:20
23:27

Pozn.
19
29
11
29, 80
11, 80
33
11
18, 80
18

10
10
10
10
10

jede v prac. dny, nejede 23.12.-3.1.,1.7.-31.8.
jede v prac. dny, nejede 27.-31.12.
jede v prac. dny, nejede 27.-31.12., 1.7.-31.8.
3680/13722 Šumperk-Olomouc hl.n. v sobotu, svátky a
27.-31.12.

Obecní zastupitelstvo a všichni zaměstnanci
obce Vám přejí krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2020.
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Charita Šternberk – Základní informace k poskytování charitní pečovatelské služby –
středisko Šternberk
Poslání služby: je pomoc a podpora uživatelů ze Šternberka a okolí, kteří mají dočasně nebo
trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči
o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také
rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dostatečně postarat. Službu
zajišťujeme v domácnosti uživatelů.
Cílem služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí, a to prostřednictvím pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění chodu domácnosti,
nebo prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Poskytované úkony: Uživatelům služby jsou poskytovány pečovatelské úkony dle vyhlášky
505/2006 Sb. a dále některé fakultativní úkony. Kompletní výčet úkonů je uveden v ceníku
služby.
Kontakt: Bc. Bernátová Barbora, DiS., tel.: +420 739 242 624 nebo 585 011 014, e-mail:
barbora.bernatova@sternberk.charita.cz a web: www.sternberk.charita.cz .

„Z minulosti obce Babice u Šternberka“ - ukázka z knihy, str.11
2. K etymologii názvu obce
Původ názvu Babic u Šternberka spolehlivě určit nelze, šlo však
pravděpodobně o ves lidí Babových (hanlivě „baba“ = bázlivý, nestatečný
muž). Původně se názvem baba označovaly staré ženy,v některých krajích též
větší kopce, hůrky - pak označují Babice ves lidí bydlících pod „babou“ (např.
Babice nad Svitavou, u Rosic, Moravských Budějovic, Uherského Hradiště,
Hranic, Moravského Krumlova, stejně jako obce Baba, Baby, Babiny apod.). Setkáme se též s
domněnkou, že místní název byl odvozen od jména pohanské bohyně Baby (s dešťovou mocí),
nebo po matce rodu - „bábě“, či staročeského označení pro porodní báby.
Zajímavě řeší nemytologický původ jména Baba, Babice spisovatel Ladislav Hosák. Vyslovuje
tuto domněnku: Z pravěkých sléváren u Šternberka vycházely obláčky dýmu - a my obláčkům
říkáme babky. Tedy taková „babka“ seděla na tomto návrší. Obláčky, které vycházely z onoho
troudu udržovaného pro potřebu okamžitého vznícení, ty asi daly jméno Babám, vrchům, nad
nimiž se vznášely, nebo osadám pod nimi (Babice).
Z pravidelného každoročního setkávání zastupitelů obcí s týmž jménem se již stala novodobá
tradice. V roce 2001, kdy se Babice u Šternberka zúčastnily celostátního setkání, bylo shledáno,
že v ČR se zhruba 15 obcí nebo místních částí s tímto jménem. V roce 2013 se uskutečnilo 13.
setkání v našich Babicích. Bližší kontakty občanů jednotlivých obcí s názvem Babice se občas
realizují též prostřednictvím zájezdů či sportovních a kulturních akcí.
S názvem naší vsi Babice (Babiczye, Babicze, Babicium) se od 14.století setkáváme v
latinských, od 15. století i v českých dokladech, v německých pak od roku 1676 s názvem
Babitz.
Od roku 1846 se používá německého názvu Babitz i českého Babice. Mluvnicky jde u vlastního
jména obce o podstatné jméno pomnožné (ty Babice).
Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě Babice za 90,-Kč.
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FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Společenský večer spojený s večerem důchodců dne 26.10.2019

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku 2019

Vítání občánků dne 9.11.2019

Mikulášská nadílka dne 7.12.2019
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Zpravodaj obce Babice
Vydává obec Babice. Vychází 4 čísla do roka nákladem 210 kusů.
Adresa vydavatele: Babice 65, 785 01 Šternberk
Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 23316.
Uzávěrka je pět pracovních dní před vydáním čísla. Předpokládané datum příštího vydání: 13.3.2020.
Připomínky a náměty zasílejte elektronicky na adresu ou@obecbabice.cz (předmět: zpravodaj)
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 777 082 303, OÚ 585 014 875, 585 000 265.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

