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Slovo starostky: Vážení spoluobčané,
opět po roce bych Vás všechny ráda pozvala na jarní Veřejné setkání s občany na sál
kulturního domu, a to v úterý 18. dubna v 18.30 hodin. Přijďte si společně
podiskutovat o všem co Vás zajímá a trápí, promluvit si o tom co se nám za poslední
půl rok podařilo a co se nám naopak nedaří, jak bychom si všichni přáli. Našeho setkání se zúčastní
i pan David Berka, manažer CSS Mikroregionu Šternbersko. V loňském roce nám představil
strategický rozvojový dokument obce (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). V tom letošním by nás
rád seznámil s výsledky Dotazníkového šetření Vás občanů.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám všem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.
Za sebe, kolegy zastupitele a zaměstnance obce přeji také pohodové prožití velikonočních
svátků.
Dana Haasová
Zastupitelstvo obce Babice zve na jarní „Veřejné setkání s občany“ ,
které se koná v úterý 18. dubna 2017 v 18.30 hod. na velkém sále Kulturního domu.
Občané, kteří budou chtít zodpovědět specifické otázky týkající se obecních věcí, mohou je dopředu
vložit do schránky u OÚ, použít elektronickou poštu či přijít osobně.
Všichni jste srdečně zváni !
Informace o dění v obci :
✓ V pondělí 6.3. se konalo neformální setkání představitelů MAS Šternbersko se zástupci obcí.
✓ V úterý 7.3. jela paní starostka na Den malých
obcí do Prahy, řešili se zde aktuální informace o
dění ve veřejné správě, v odpoledních hodinách
se zúčastnila semináře „Proč je nutné posílit
RUD měst a obcí“ v budově Poslanecké
sněmovny za účasti poslanců, senátorů a
zástupců ministerstva financí.
✓ V sobotu 11.3. se na sále KD konal Hasičský
ples.
✓ Ve středu 15.3. provedli pracovníci VHS Sitky
odečty vodoměrů v obci.
✓ V pátek 17.3. uspořádala kulturním komise na sále KD oslavu MDŽ, vystoupil zde taneční
pár Monika a Tomáš s ukázkou latinsko-amerických tanců.
✓ Od 20.3.-31.3. byl na obecním úřadě vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát")
v katastrálním území Babice u Šternberka obce Babice.
✓ V úterý 21.3. navštívili obecní úřad zástupci MAS Šternbersko a s paní starostkou
aktualizovali projektové záměry naší obce v rámci financování z výzev MAS Štbk.

Následovala schůzka paní starostky a zástupců týmu RUNeX, společně hledali vhodnou
lokalitu pro možné umístění Fit stezky v naší obci. Odpoledne v KD uspořádal Senior klub
Babice besedu Senioři v silniční dopravě s panem Ing. Miroslavem Charouzem.
✓ Ve čtvrtek 23.3. proběhlo zasedání rady Mikroregionu Šternbersko.
✓ Ve čtvrtek 30.3. Svaz měst a obcí České republiky pořádal tradiční krajské setkání
představitelů měst a obcí v Olomouckém kraji, zúčastnila se paní starostka.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 6 . 3. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.1/2017 – stanovení části školského obvodu
základní školy pro 2. stupeň základní školy, tj. 6. až 9. ročník
• Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.2/2017 – stanovení části školského obvodu
základní školy pro 1. stupeň základní školy, tj. 1. až 5. ročník
• výběr firmy na výměnu oken v budově kabin na hřišti v Babicích
• záměr pořízení změny č. 2 Územního plánu Babice, spočívající zejména v přehodnocení
koncepce vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
• v době dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
neprojednávat prodej, pronájem a směnu obecních pozemků
• záměr na bezúplatný převod částí pozemků par.č. 1367 ost. plocha a par.č.1701 ost. plocha
dle geometrického plánu č.392-46/2014 ze dne 6.10.2014, pozemky par.č. 1367/2 ost. plocha
o výměře 35m2 a par.č. 1701/2 ost. plocha o výměře 23m2, vše v k.ú. Babice u Šternberka,
obec Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
• zadání výběru dodavatele na zadání projektové dokumentace dle Studie proveditelnostiRekonstrukce a modernizace soustavy veřejného osvětlení obce Babice, varianta B
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě a smlouvu o právu provést stavbu č.10-149-16
• uvolnit finanční částku ve výši 30.000,-Kč jako vratnou zálohu na služby a provoz Bytového
domu, Babice č.p.146
• odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku s panem Jaroslavem Vráblíkem ke dni 31.3.2017
Zastupitelstvo nesouhlasilo:
• s prodejem ani pronájmem pozemku par.č. 1430 v k.ú. Babice u Šternberka
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace paní starostky a pana místostarosty
• pozvání na oslavu MDŽ dne 17.3.2017 na sále KD
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy:
Začalo nám jaro - a my jsme si vyzdobili jarně nejen školu, ale i třídy.
8. 3. 2017 proběhla poslední lekce plavání v Uničově, děti zde dostaly „Mokré
vysvědčení“.
13. 3. 2017 nás navštívili manželé Ivo a Lucie Kropáčkovi. Nachystali si pro nás velmi
zajímavou přednášku o včelách. Žáci se dověděli - proč se včely chovají, kde žijí, jak
vypadá královna, trubec, dělnice, co dělají včely v zimě a další zajímavé informace.
V praktické ukázce si vyzkoušeli zatavit mezistěny do rámečku. Ochutnali med a v závěru hodiny si
vyrobili svíčku pro maminku. Akce se všem líbila a rodičům ještě jednou velmi srdečně děkujeme.
14. 3. 2017 se uskutečnil projektový den, rukodílná dílna výroba keramiky.
17. 3. 2017 absolvovali všichni žáci další matematickou soutěž Cvrček (nižší ročníky) a Klokan
(vyšší ročníky).

17. 3. 2017 jsme vynesli Moranu. Počasí nám přálo a my jsme si zazpívali písně a přednesli básně
s jarní tematikou.
22. 3. 2017 proběhl na ZŠ projektový den Člověk v ohrožených situacích.
23. 3. 2017 se žáci oddílu házené zúčastnili
dalšího turnaje ve Velké Bystřici. Obsadili
čtvrté a páté místo.
25. 3. 2017 pěvecké soutěže ve Šternberku
„Šternberský slavíček“ se zúčastnil Matěj
Kropáček, který získal pěkné 5 místo.
29. 3. 2017 všichni žáci naší školy odjeli
do Šternberka na geograficky vzdělávací
pořad pro školy manželů Motani. Přiblížili
nám cizokrajnou Brazílii.
Školní družina se zúčastnila soutěže
s názvem Šternberská kraslice, kterou
pořádal DDM Šternberk.
28. 3. 2017 nás ve školní družině navštívil pan Vladimír Žaluda s Roxanou Golinovou z DDM
Šternberk, kteří pravidelně připravují soutěže pro děti.
Akce v dubnu
* 5. 4. 2017 příběhy pana Tydýta (interaktivní program pro žáky), * 6. 4. 2017 Hrad Šternberk
(Velikonoce – dílny, zvyky a obyčeje), * 7. 4. 2017 uklidíme Česko (uklidíme Babice a okolí),
* 19. 4. 2017 teoretická část dopravní výchovy (první, druhý, třetí roč. a předškoláci), * 20. 4. 2017
zápis do 1. Třídy, * 26. 4. 2017 dopravní hřiště (čtvrtý a pátý ročník), * 13. 4., 14. 4. 2017 velikonoční
prázdniny, * ŠD návštěva svíčkárny Rodas v Olomouci.
Zapsala: Mgr. Jitka Zelinková
Zprávičky ze školičky:
Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení
vítání jara. Děti pozorovaly měnící se okolní
přírodu, kvetoucí jarní květiny, ptáky přilétající
z teplých krajin, mláďata rodící se na jaře.
V mateřské škole jsme s dětmi vyrobili Moranu,
kterou jsme společně s dětmi ze základní školy za
doprovodu jarních básní a písniček upálili v poli na
Egrově. Snad už jsme se tak definitivně rozloučili
s letošní zimou a těšíme se na teplo a sluníčko.
Děti se zúčastnily poslední hodiny plavání na
plaveckém bazéně v Uničově a obdržely mokré
vysvědčení. Starší děti navštívily interaktivní
besedu o včelách v základní škole, kde se dověděly mnoho nových informací ze života včel. Dále
navštívily Arcidiecézní muzeum v Olomouci a pod vedením lektora Mgr. Marka Šobáně, Ph.D. si
měly možnost prohlédnout prostory Přemyslovského paláce, které jsou pro běžného návštěvníka
muzea nepřístupné. V prostorách výstavy s pomocí dramatizace ztvárnily živly, kreslily obrázky a
seznámily se s prvky gotické architektury.
Plánované akce na měsíc duben: * návštěva Divadla na Šantovce v Olomouci, * velikonoční tvoření
na hradě ve Šternberku, * dopravní hřiště ve Šternberku
Zapsala: Bc. Božena Bobková
UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že k 30. 4. 2017 končí splatnost poplatku za psa
a I. splátka poplatku za komunální odpad.

Zprávy Senior klubu Babice
Členové klubu se schází každé úterý od 16 hod. v kulturní místnosti v pohostinství U lípy. Zabýváme
se rukodělnými pracemi. Tak jako každý rok i letos v zimních měsících šijeme panenky pro UNICEF,
které pomalu chystáme k odeslání. Sbíráme také dioptrické brýle pro Afriku.
Jarní výlet do Loštic dne 18.3.2017 se i přes
počáteční déšť vydařil. K vidění toho bylo hodně.
Nejprve jsme navštívili betlém místního řezbáře
pana Jaroslava Beneše, který je i zábavný
vypravěč. Potom jsme si prohlédli muzeum
tvarůžků. Některé voňavé výrobky jsme si
zakoupili v místní prodejně. Poobědvali jsme
v restauraci u Šmoldasů v Litovli. Poté jsme
navštívili muzeum v Litovli, kde jsme mohli vidět
mnoho zajímavého z řemesel našich předků.
V nově zrekonstruovaných půdních prostorách
muzea
byla
k vidění
výstava
Gustava
Frištenského, světoznámého zápasníka a expozice
historie i současnosti gramofonů. Výlet jsme si užili, díky všem za pohodové prožití sobotního dne.
Na přednášce BESIP dne 21.3.2017 s panem Ing. Miroslavem Charouzem jsme se dozvěděli hodně
novinek v dopravě, škoda jen, že účast nebyla větší.
Připravujeme besedu s MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D. na téma Poutavé vyprávění o
Africe s videoprojekcí. Pokud čas panu doktorovi dovolí, tak duben – květen.
Zapsala: Marie Polívková
KNIHOVNA: Bude otevřena pouze v pondělí 3. dubna 2017 v době od 17.00 - 19.00 hod.
v budově Základní školy Babice.
STAVEBNÍ DVŮR: Od 1. dubna 2017 bude stavební dvůr otevřen každý pátek v době
od 17.00-18.00 hod.
SVOZ BIOODPADU: Od 1. dubna 2017 svážen každých 14 dní, čtvrtek 13.4. a 27.4.
Termín svozu domovního odpadu v dubnu 2017 : pátek 14.4. a 28.4.
KOPANÁ:
Jaro 2017 „Muži“
Ne 2.4.
FK Šternberk – Sokol Babice
So 8.4.
Sokol Babice – SK Červenka
So 15.4.
TJ Blatec – Sokol Babice
So 22.4.
Sokol Babice – Sokol Velký Týnec
So 29.4.
FK Autodemont Horka – Sokol Babice

15,30 hod.
15,30 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.

POZVÁNKY:
Kulturní komise při OÚ Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice srdečně zve
všechny na tradiční akci s názvem „Babice Čarodějnice 2017“, která se uskuteční
v pátek 28. dubna 2017 v 17.00 hod. na hřišti v Babicích, od 19.30 hod. bude vatra.
Osoby v maskách mají vstup i občerstvení zdarma, ostatní vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno. Bude se skákat, házet, běhat a jinak dovádět.
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás !!!
➢

Uzávěrka příštího čísla bude 26. 4. 2017.
telefon: starostka 732 173 067, místostarosta 602 520 077, OÚ 585 014 875, 585 000 265. Obec Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk.
Zpracovaly: Haasová D., Zdražilová L.

