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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
bohužel jen s hrstkou z Vás jsme se společně sešli se zastupiteli, zaměstnanci základní i
mateřské školy a dvěma zástupci Mikroregionu Šternbersko na již tradičním jarním
Veřejném setkání. Seznámili jsme se s výsledky dotazníkového šetření z loňského roku.
Věřím, že pro nás všechny šlo o velmi zajímavé a přínosné informace. Vše bude zapracováno do
strategického rozvojového dokumentu naší obce. Prodiskutovali jsme co je nového v obci, co
plánujeme v nejbližších termínech, paní ředitelka ZŠ a MŠ informovala o novinkách a změnách ve
škole i školce. Proběhla též krátká diskuze na téma Gustava Frištenského a historie naší obce. Děkuji
všem, kteří na naše společné setkání přišli, za jejich připomínky a náměty, velmi si toho cením.
Nyní nás čeká květen, měsíc plný lásky, pochopení, nadějí. Chci požádat o pomoc při jarním úklidu
naší obce. Děláme to hlavně pro sebe, aby se nám zde lépe žilo a aby se u nás líbilo všem, kteří naši
obec navštíví.
Těším se na setkání s Vámi při společných akcích a přeji všem krásné jarní dny plné sluníčka a
dobré nálady.
Dana Haasová
Informace o dění v obci :
✓ V úterý 4.4. se paní starostka zúčastnila exkurze po úspěšných obcích soutěže Vesnice roku
a semináři k Oranžové stuze pořádaný Spolkem pro obnovu venkova Olomouckého kraje.
✓ Ve čtvrtek 6.4. se ve Šternberku konala 74. Valná hromada společnosti VHS Sitka s.r.o. naši
obec zastupovala paní starostka.
✓ V pátek 7.4. proběhl v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
✓ V úterý 11.4. se konalo v kulturním domě ve Šternberku 5. setkání řídícího výboru MAP
(místní akční plán) za účasti paní starostky.
✓ Ve středu 12.4. se pořádalo volební shromáždění SMS ČR Olomouckého kraje v Korunní
pevnůstce v Olomouci, kde mimo jiné vystoupil i předseda SMS ČR JUDr. Stanislav Polčák.
✓ V úterý 18.4. se na sále kulturního domu, za malé účasti občanů, konalo tradiční jarní Veřejné
setkání s občany.
✓
Ve středu 19.4. přijela na OÚ paní Irena
Talpová s nabídkou pořízení leteckých snímků
obce
(akce
Mikroregionu
Šternbersko).
Odpoledne navštívil paní starostku pan Petr
Suchánek, obchodní zástupce firmy ALFA
PROFI s.r.o. s nabídkou komunální zemědělské
techniky pro obce.
✓
Ve čtvrtek 20.4. proběhl v naší základní
škole zápis do 1. ročníku.

✓ V pátek 21.4. uspořádal Olomoucký kraj konferenci samospráv Olomouckého kraje za účasti
pana hejtmana a jeho náměstků. Této konference se zúčastnila paní starostka. Odpoledne
navštívila firmu GHC Regio s.r.o. Olomouc, kde s Ing. Dušanem Rödrem, projektovým
manažerem MŠ Sluníčko, řešila další postup pro získání možné dotace.
✓ V sobotu 22.4. byla možnost naočkovat psy proti vzteklině.
✓ V pondělí 24.4. byla započata likvidace dřevěných kůlen za obecním úřadem a tím se uvolní
místo pro rozšíření zahrádky pro mateřskou školu.
✓ Ve středu 26.4. byla paní starostka a pan místostarosta v Pasece, zemědělská a.s. kde
s ředitelkou paní Janou Krasulovou jednali o možné směně pozemku k výstavbě nové MŠ
Sluníčko a stavebního dvora.
✓ Ve čtvrtek 27.4. jela paní starostka s paní Monikou Lakomou na jednání do OSBD Uničov
řešit problémy bytového domu.
✓ V pátek 28.4. byla tradiční akce Babice Čarodějnice 2017 z důvodu nepříznivého počasí
zrušena.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 3 . 4. 2017
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr obce Babice na pronájem části pozemku parc.č. 966/2 v k.ú. Babice u Šternberka o
výměře cca 424m2
• umístění a provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - recyklační linky firmy
MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o., Dolní Žleb 68, Šternberk na pozemcích par. č. 372/1,
382/2 a dále i na přilehlých par. č. 304/1, 340/2, 340/7, 382/1 vše v k.ú. Babice u Šternberka
Zastupitelstvo neschválilo:
• podat přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2017“ a zaplacení registračního poplatku 2,--Kč na
obyvatele, tj. celkem 930,--Kč
• vrácení částky ve výši 500,--Kč paní Darině Kočí
• prodej pozemku par.č.47/2 a par.č. 1260/16 v k.ú. Babice u Šternberka
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy: 5. 4. 2017 se uskutečnil na naší škole projekt „Příběh pana
Tydýta“ (zaměřený na inkluzi, kreativitu, emoční inteligenci, vzájemnou spolupráci).
Program ve škole trval dvě vyučovací hodiny, byl realizován dvěma pracovníky
(Sdružení D z Olomouce ) v budově ZŠ formou dramatické výchovy. Žáci se aktivně
účastnili děje, navrhovali různá řešení, posuzovali chování jednotlivých účastníků
příběhu. Projekt poskytl návod, jak postupovat u žáků ke zvýšení emoční inteligence,
naučil je tolerovat odlišné jedince, řešit konflikty v žákovském kolektivu, rozvíjet spolupráci mezi
sebou, snížit rasovou nesnášenlivost a agresivitu. Posílil u žáků identitu k sobě samému a blízkým
skupinám, pomohl sestavit správný žebříček hodnot v životě.
6. 4. 2017 jsme odjeli do Šternberka, kde proběhla akce „Velikonoce na hradě“. Všichni si nejdřív
namalovali sádrové vajíčko. Potom nás paní průvodkyně provedla po krásně - velikonočně
vyzdobených komnatách a seznámila nás s tradicemi a obyčeji Velikonoc.
7. 4. 2017 proběhl na ZŠ projektový den „Uklidíme Česko“. Děti dostaly pytle a rukavice. Obešli
jsme obec Babice, okolí a přilehlé cesty. Co jsme našli na zemi, tak jsme posbírali. Potom jsme se
zastavili u kontejnerů a odpad jsme zde vytřídili. Děti byly spokojené, z dobře vykonané práce.
10. 4. 2017 tento den byl věnován dopravní výchově. Na hřišti v Babicích si žáci vyzkoušeli jízdu
zručnosti. Znalosti značek a dalších otázek z dopravní výchovy v krátkém dopravním testu. Všichni
dostali diplom.
11. 4. 2017 se konala v Tyršových sadech ve Šternberku přírodovědná soutěž - Zlatý list, kde naši
školu reprezentovalo družstvo žáků (Ondra Blaha, Nikola Černocká, Matěj Kropáček). Ve velké
konkurenci obstáli velmi dobře.

12. 4. 2017 byly děti se školní družinou na exkurzi v Olomouci ve svíčkárně RODAS. Zde si mohly
vyrobit plovoucí svíčku, vonnou sůl do koupele a také svíčku dle vlastní fantazie. Největším
zážitkem byli však papoušci ARA a spousty dalších zvířátek v mini zoo, která byla také v areálu
svíčkárny k vidění.
19. 4. 2017 absolvoval žák 4. ročníku Vojtěch Žouželka matematickou soutěž ve Šternberku.
Blahopřejeme a děkujeme úspěšnému řešiteli matematických příkladů za vzornou reprezentaci školy.
20. 4. 2017 jsme u zápisu do prvních tříd zapsali pět nových prvňáčků.
21. 4. 2017 se děti naší školy zapojily do projektu Den Země. Protože nám počasí nepřálo, vše
proběhlo v budově školy. Žáci byli rozděleni do družstev a plnili zadané úkoly v jednotlivých
učebnách. Na závěr byla vyhodnocena 3 nejlepší družstva. Všichni za svoji práci a krásně
namalované obrázky zvířat v jednotlivých kontinentech dostali sladkou odměnu.
25. 4. 2017 odjeli žáci čtvrtých a pátých ročníků na dopravní hřiště do Šternberka, kde po splnění
praktické části z dopravní výchovy získali Průkaz cyklisty.
Děkujeme mnohokrát panu L. Kelichovi za sponzorský dar naší škole (dovoz písku na pískoviště).
Akce v květnu: * 1. 5. 2017 Svátek práce, * 4. 5. 2017 dopravní hřiště (první až třetí ročník 8,00 –
10,00h.), * 7. 5. 2017 kladení věnců (výročí osvobození), * 8. 5. 2017 Státní svátek, * 9. 5. 2017
dopravní soutěž ve Šternberku, * 12. 5. 2017 Den matek, * 19. 5. 2017 turnaj v házené
Zapsala: Mgr. Jitka Zelinková
Zprávičky ze školičky: Měsíc duben v mateřské škole probíhal nadále ve znamení jara a
velikonočních svátků. Děti vyráběly velikonoční zápichy, malovaly papírové kraslice, vyzkoušely si
i tradiční velikonoční zvyky z jiných zemí.
Chlapci si přinesli pomlázky a ,,vyšlehali“ za
doprovodu velikonoční básničky jak všechny
kamarádky ve školce, tak i paní učitelky, ale i
pracovnice obecního úřadu a základní školy.
Předškoláci se zúčastnili společně s dětmi ze
základní školy velikonočního tvoření na hradě
ve
Šternberku,
spojené
s tematickou
velikonoční prohlídkou hradu. Děti také
navštívily Divadlo na Šantovce, kde shlédly
představení pro děti a ještě před odjezdem domů
si stihly pohrát na lodi (dětském hřišti) před
nákupním centrem. V rámci projektového
vyučování ke Dni Země jsme si povídali o naší zemi, třídění a recyklaci odpadů, k čemu slouží
jednotlivé barevné kontejnery a stavební dvůr v naší obci. Také se chystáme na pálení čarodějnic,
kde si společně užijeme odpoledne plné her a pokud nám bude přát počasí, proletíme se i obcí a
opečeme kabanos. Pilně nacvičujeme na vstoupení ke Dni matek, abychom udělali radost nejen
maminkám, ale i babičkám, tetičkám… Pro maminky vyrábíme jako překvapení malé dárečky.
!!! D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í !!!
V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN OD 10.7. do 25.8.2017 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA
UZAVŘENA.
Plánované akce na měsíc květen: * 10.5. Zápis dětí do mateřské školy, * 12.5. Vystoupení dětí ke
Dni matek, * 16.5. Sluňákov – program ,,Jedeme podél vody do kouzelné hory“, * 25.5. Farma
Horní Loděnice – program ,,Putování za zvířátky“, * 31.5. Školní výlet do Dinoparku Vyškov.
Zapsala: Bc. Božena Bobková
Zprávy Senior klubu Babice
Všem účastníkům jednodenního zájezdu do „Chráněné krajinné oblasti Pálava“ dne 13.5.2017
oznamujeme, že odjezd autobusu je v 6.30 hod. od autobusové zastávky.

INZERCE: Hledáme novou knihovnici do obecní knihovny. Kdo má zájem, může se přihlásit na
OÚ Babice.
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 15. a 29. května 2017 v době od
17.00 - 19.00 hod. v budově Základní školy Babice.
UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že k 30. 4. 2017 skončila splatnost poplatku za
psa a I. splátka poplatku za komunální odpad. Občané, kteří platbu
neprovedli, žádáme o úhradu do 22. května 2017.
V případě pořízení, ztráty či úmrtí psa, má každý majitel povinnost
tuto skutečnost nahlásit na Obecní úřad.
STAVEBNÍ DVŮR: Otevřen každý pátek v době od 17.00 - 18.00 hod.
SVOZ BIOODPADU: Svážen každých 14 dní, čtvrtek 11.5. a 25.5.
Termín svozu domovního odpadu v květnu 2017 : pátek 12.5. a 26.5.
KOPANÁ:
Jaro 2017 „Muži“
So 6.5.
Sokol Babice – Sokol Drahanovice
Ne 14.5.
SK Šumvald – Sokol Babice
So 20.5.
Sokol Babice – FK Přáslavice
Ne 28.5.
Sokol Majetín – Sokol Babice

16,30 hod.
16,30 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.

POZVÁNKY:
Občané pozor! Hrajte PINGPONG!
Máte nadále možnost každou středu 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.
➔ Hasiči Babice budou v sobotu 6. května 2017 od 9.00 hod. provádět „Sběr kovového odpadu“.
Obracíme se na občany, aby v rámci jarního úklidu připravili staré železo na přístupné místo za
plotem nebo u domu a přispěli tak našim hasičům na jejich činnost. Děkujeme.
Vaši HASIČI BABICE.
➔ ZKO KK Babice pořádá v sobotu 6. května 2017 „Dogtrekking Krajinou pánů ze Šternberka"
neboli orientační pochod se psem. Start od 8.00 do 10.00 hod., ukončení akce 19.00 hod.. Start – cíl
areál KK Babice. Startovné 150,-Kč. Občerstvení zajištěno. Více na www.kkbabice.cz .
➔ Kulturní komise při OÚ Babice si Vás dovolujeme pozvat v neděli
7. května 2017 na oslavu „Dne osvobození od fašismu“. Sraz u školy
ve 20.00 hod.. Poté půjde lampionový průvod vesnicí do parčíku u kostela,
kde bude krátký projev a vystoupení dětí ze ZŠ Babice. Po setmění bude tradiční
ohňostroj na hřišti. Srdečně zveme!
➔
Kulturní komise při OÚ Babice srdečně zve všechny maminky (i nastávající), babičky
i prababičky na oslavu ke „Dni matek“, která proběhne v pátek 12. května 2017 od 17.00 hod.
na sále KD v Babicích. Na programu bude vystoupení dětí ZŠ a MŠ Babice, p.o..
Uzávěrka příštího čísla bude 26. 5. 2017.
Kontakty: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.

