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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, květen, máme bohužel za sebou. Byl plný
sluníčka, dobré nálady, pohody, občas nějaký mráček. To už tak v životě chodí.
Společně jsme se sešli při oslavě Dne osvobození a také při oslavě svátku Dne matek.
Tradiční lampionový průvod i ohňostroj snad nezklamal nikoho ze zúčastněných. Na
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ pro maminky a babičky se jistě také bude dlouho vzpomínat, bylo
nádherné a výkony dětí si dovolím říci přímo profesionální. Ještě jednou bych ráda poděkovala všem
členům pedagogického sboru za přípravu tohoto vystoupení. Pokud bude příležitost, děti by pohádku
mohly zahrát před dalším publikem, byla by velká škoda neukázat píli, snahu a talent všech, kteří
v pohádce hráli a zpívali. Veliké díky patří hlavně dětem. 1.6. slavíme Mezinárodní den dětí, ráda
bych popřála všem dětem hodně zdraví, hodně lásky, spokojenosti, dobré nálady, mnoho kamarádů
a krásných zážitků, úspěchů nejen ve škole, ať jsou šťastné a usměvavé.
Přijďte všichni společně oslavit svátek dětí v neděli 18.6. odpoledne na místní hřiště, kulturní komise
ve spolupráci se ZŠ i MŠ Babice pro Vás připravují odpoledne plné her a zábavy. Těšíme se na Vás.
Dana Haasová
Informace o dění v obci :
✓ Ve středu 3.5. se paní starostka zúčastnila „snídaně“ se zástupci obcí MAS Šternbersko
v MKZ Šternberk.
✓ V sobotu 6.5. provedli hasiči sběr kovového šrotu v obci a Kynologický klub Babice uspořádal
orientační pochod se psem neboli Mini-Dogtrekking.
✓ V neděli 7.5. večer vyšel od ZŠ lampionový
průvod, následovala oslava Dne osvobození
od fašismu v parčíku u kostela a na hřišti
nechyběl tradiční ohňostroj.
✓ V úterý 9.5. zasedla rada Mikroregionu,
řešili se aktuální problémy a příprava Valné
hromady. Naši obec zastoupila paní
starostka.
✓ Od 9.5.-11.5. navštívila ZŠ a MŠ školní
inspekce.
✓ Ve středu 10.5. proběhl v MŠ Babice zápis
do Mateřské školy.
✓ V pátek 12.5. se na sále KD konala oslava ke Dni matek, vystoupily děti Základní a Mateřské
školy Babice s nádherným představením.
✓ V sobotu 13.5. uspořádal Senior klub Babice jednodenní zájezd do „Chráněné krajinné oblasti
Pálava“.

✓ V pátek 19.5. se paní starostka zúčastnila společné vyjížďky starostů, místostarostů a dalších
členů místních samospráv „Mikroregionem na kole“.
✓ Od pondělí 22.5. do 2.6. vykonává na OÚ studentka Střední odborné školy Olomouc spol.
s r. o., oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost odbornou praxi.
✓ V úterý 23.5. proběhla na sále KD v Babicích Valná hromada Mikroregionu Šternbersko, za
účasti starostů okolních obcí. Všem zúčastněným se u nás velmi líbilo.
✓ Ve středu 24.5. jela paní starostka a pan Bc. Miroslav Metlík na „Neformální setkání starostů
do Medlova“ s prohlídkou tamní skládky na komunální odpad. Setkání se zúčastnili též
hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk, náměstek hejtmana pan Ing. Jan
Zahradníček, Mgr. Dalibor Horák a Ing. Milan Klimeš.
✓ Ve čtvrtek 25.5. se v Olomouci konal Workshop Ministerstva financí pro zástupce měst a obcí
Olomouckého kraje, zúčastnila se paní starostka.
✓ V úterý 30.5. přijel na obecní úřad pan Alois Studnička, obchodní zástupce reklamní agentury
OLYMP erby, který paní starostce nabízel možnost objednání propagačních materiálů
s potiskem znaku obce.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 2.5.2017, 15.5.2017 a 31.5.2017
Zastupitelstvo schválilo:
• rozšíření bezdrátového rozhlasu o napojení odbavovacího pracoviště na IZS
• pronájem části pozemku par. č. 966/2 v k.ú. Babice u Šternberka
• revizi účetnictví od počátku existence bytového domu a proplacení nákladů s tímto spojených
• záměr směny pozemků v k.ú. Babice u Šternberka č.j.3/2017
• uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.07/2015 o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 9 panem Eduardem Kohoutkem, doba trvání nájmu se
prodlužuje do 30.06.2018
• účetní závěrku obce Babice za rok 2016
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Babice, příspěvkové organizace za rok 2016
• rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Babice p.o., za rok 2016 takto: do rezervního fondu
31.638,60 Kč a do fondu odměn 8.000,- Kč
• Závěrečný účet obce Babice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Babice za rok 2016 bez výhrad
• smlouvu o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017 mezi Olomouckým krajem
a obcí Babice ve výši 54.800,--Kč
• směnnou smlouvu mezi Pasekou, zemědělskou a.s. a obcí Babice
• záměr na prodej pozemku par.č. 32/5, par.č. 1313/3, par.č.1287/2 v k.ú. Babice u Šternberka
více na www.obecbabice.cz
Zprávičky ze školy a školičky
Zprávičky ze školy
9. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých
cyklistů ve Šternberku. Obsadili zde krásné první místo a postoupili do okresního kola
(A. Venusová, N. Černocká, D. Poledňák, R. Žouželka). Všem děkujeme za krásný
výsledek a držíme palce do dalšího kola.
7. 5. 2017 jsme se zapojili do oslav 72. výročí vítězství a osvobození naší vlasti. Po
průvodu u pomníčku děti přednesly několik básní a připomněly nám oběti 2. světové války.
12. 5. 2017 se uskutečnilo vystoupení ke Dni matek. Věříme, že pohádka O dvanácti měsíčkách byla
zdařile provedena a všechny příjemně potěšila. Každá maminka po vystoupení obdržela připravený
dáreček a přáníčko.

16. 5. 2017 proběhlo testování pátých
ročníků.
19. 5. 2017 se uskutečnil v Prosenici turnaj
v házené. Mladší žáci obsadili páté místo a
starší žáci získali pěkné třetí místo.
Nejlepšími hráči byli zvoleni Anička
Venusová a Olinek Zdražil.
22. 5. 2017 odjelo družstvo naší školy do
Uničova - na dopravní hřiště. Zde se
uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů. A. Venusová, N. Černocká, R. Žouželka a B. Knybel vyhráli třetí místo. Všem
jmenovaným patří velká pochvala za vzornou reprezentaci naší školy v této soutěži.
26. 5. 2017 proběhlo fotografování tříd na konci školního roku.
Akce v červnu: *1. 6. – 2. 6. 2017 výlet (Stará Ves u Rýmařova), * 8. 6. 2017 Úsov – divadlo,
Uničov – šatlava, * 17. 6. 2017 Házená (soustředění 9.00 – 16.00 hod. Babice – tenisové hřiště),
* 18 6. 2017 Den dětí v Babicích na hřišti spojený s karnevalem, * 19. 6. 2017 dopravní hřiště
(první, druhý a třetí ročník), * 23. 6., 24. 6. 2017 turnaj házené – Velká Bystřice, * 28. 6. 2017 konec
školního roku, vydání vysvědčení, * 29. 6. – 30. 6. 2017 ředitelské volno
Zapsala: Mgr. Jitka Zelinková
Zprávičky ze školičky
Měsíc květen probíhal v mateřské škole ve znamení příprav k svátku maminek ,,Dni matek“. Děti
vyráběly pro maminky dárečky z keramické hlíny, malovaly a kreslily přáníčka, nacvičovaly
vystoupení pro maminky. Před vystoupením panovala u dětí velká nervozita, i slzička ukápla, ale
děti vše zvládly a byly nesmírně šikovné.
Děti navštívily program ,,Jedeme podél vody do kouzelné hory“ v Centru ekologických aktivit
Sluňákov. Seznámily se s novým prostředím, putovaly se
skřítky Topolem a Josefínou až do kouzelné hory. Během
putování se skřítky plnily úkoly, počasí nám přálo a děti si
naučný výlet velmi užily.
Starší děti se zúčastnily víkendového sportovního klání
mateřských škol v Lužicích, které se konalo na počest
odhalení pamětní desky Gustava Frištenského. Děti
bojovaly ze všech sil a umístily se na krásném prvním
místě! Za toto umístění získaly nádherné perníkové
medaile, které většina dětí hned na místě ochutnala a pro
mateřskou školu krásný putovní pohár.
Poslední den v měsíci květnu nás čeká výlet do Dinoparku ve Vyškově, budeme doufat, že nám bude
přát krásné počasí a výlet se nám vydaří.
Zároveň bych ráda touto formou požádala a poprosila občany naší obce, nejen za nás p. učitelky
z mateřské školy, ale především za naše děti o jednu maličkost. Denně chodíme s dětmi
v dopoledních hodinách (10.00 – 11.30 hod.) na vycházku obcí, bohužel nezodpovědnost pejskařů
má za důsledek, že si děti nosí z vycházky nepříjemnou nadílku na botičkách a to ve formě psích
exkrementů. Odstranit tyto následky z 25 párů botiček je vždy opravdu velmi náročné a nepříjemné.
Zároveň Vás pejskaře žádáme, nepouštějte Vaše pejsky v uvedeném čase z vodítka, ohrožujete tím
naše děti v mateřské škole, za které neseme my učitelky zodpovědnost. Buďte proto k našim dětem
ohleduplní.
Děkujeme, paní učitelky z MŠ

Plánované akce na měsíc červen:
• 6.6. Dopravní hřiště ve Šternberku,
• 8.6. Úsov – divadelní pohádka ,,Princ Bajaja“,
• 8.6. Uničov – Šatlava – muzeum vězeňství,
• 12.6. Farma Horní Loděnice ,,Putování za zvířátky“,
• 18.6. Den dětí - od 15.00 hod. na hřišti,
• 20.6. společné focení dětí,
• 26.6. rozloučení s předškoláky.
Zapsala: Bc. Božena Bobková
ZPRÁVY SENIOR KLUBU Babice:
V sobotu 13.5.2017 jsme se zúčastnili jednodenního zájezdu do „Chráněné krajinné oblasti Pálava“.
Jako první jsme navštívili zámek v Mikulově. Po obědě jsme zavítali na pěchotní srub vojenského
opevnění Pavlov nedaleko Mikulova. Jeho sdružení si klade za cíl záchranu a renovaci objektu.
Jako poslední jsme si prohlédli archeologické objevy z Pavlova, Dolních Věstonic a Milovic
v Archeoparku Pavlov. Součástí expozice je známá Věstonická Venuše. Závěrem jsme povečeřeli
v hotelu Pavlov. Výlet se nám vydařil, i když přes den mírně sprchlo.
Zapsala: Marie Polívková
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 12. a 26. června 2017 v době od
17.00 - 19.00 hod. v budově Základní školy Babice.
STAVEBNÍ DVŮR: Otevřen každý pátek v době od 17.00 - 18.00 hod.
SVOZ BIOODPADU: Bude od 1.června svážen každý týden ve čtvrtek, tj. 1.6.,
8.6., 15.6., 22.6. a 29.6.
Termín svozu domovního odpadu v červnu 2017 : pátek 9.6. a 23.6.
KOPANÁ:
Jaro 2017 „Muži“
So 3.6.
Sokol Příkazy – Sokol Babice
So 10.6.
Sokol Babice – FC Drahlov

17,00 hod.
17,00 hod.

POZVÁNKY:
 ZŠ a MŠ Babice pořádá v sobotu 17. června 2017 od 9.30 - 15.30 hod. „Soustředění dětí
kroužku házené“ na víceúčelovém hřišti v Babicích.
 Kulturní komise při OÚ Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice
pořádá v neděli 18.června 2017 od 15.00 hod. „Dětský den“ na
hřišti v Babicích. Program: soutěže pro děti pod vedením ZŠ a MŠ
Babice, karneval, skluzavka, malování na obličej, tetování henou
pro rodiče i děti, ukázka vojenské techniky, pěna a další. Občerstvení a zmrzlina zajištěno.
Proto neváhejte a přijďte. Těšíme se na Vás.
Uzávěrka příštího čísla bude 26. 6. 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.

