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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v pondělí 16. dubna bych Vás ráda pozvala na tradiční jarní Veřejné setkání
s občany na sál kulturního domu. Jde o příležitost společně probrat vše co se nám
v obci daří a co se nám naopak nedaří. Budu ráda za veškeré Vaše nápady, podněty a
připomínky. Těším se na setkání a spolupráci s Vámi.
Mimo jiné můžeme podiskutovat i o využití reflexních prvků se samolepkami, které
byly minulý měsíc nainstalovány v blízkosti fotbalového hřiště. Terčíky jsou nalepeny na odpadkové
koše a různé sloupky v obci. Účel svého použití, bezpečnost chodců, absolutně nesplnily. Velmi mě
to mrzí a říkám si, zda má smysl instalovat další zásobníky.
Znovu se na Vás obracím s prosbou o zapůjčení starých fotografií vašich domů. Prozatím se k nám
žádné nedostaly. Předem děkuji.
Přeji všem krásné a pohodové prožití velikonočních svátků a hezké jarní dny plné sluníčka.
Dana Haasová
Zastupitelstvo obce Babice zve na jarní „Veřejné setkání s občany“,
které se koná v pondělí 16. dubna 2018 v 19.00 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 sobotu 10.3. proběhla na sále kulturního domu oslava
Mezinárodního dne žen, kde vystoupil kouzelník Ondřej Sládek.
K tanci a poslechu hrála skupina Gama pod vedením pana J. Sovy.
✓ Ve čtvrtek 15.3. byla paní starostka a pan Bc. Miroslav Metlík ve
Šternberku na odboru dopravy zaregistrovat cisternovou
automobilovou stříkačku zakoupenou pro potřeby JSDH Babice.
✓ Ve čtvrtek 15.3. provedli pracovníci obce svoz bioodpadu.
✓ V pátek 16.3. prováděli pracovníci VHS Sitka, s.r.o. odečty
vodoměrů.
✓ V sobotu 17.3. odpoledne proběhl na sále kulturního domu Dětský
karneval, který uspořádali hasiči Babice a večer se konal Hasičský ples. Tentýž den se přes
naši obec přehnala větrná smršť, která poničila některé střechy rodinných domů.
✓ Ve středu 21.3. jela paní starostka do Olomouce na prezenční seminář „Veřejné zakázky“,
který je součástí projektu „Zastupitel kurzu“.

✓ Ve čtvrtek 22.3. byl v ZŠ a MŠ Babice Den otevřených dveří. Odpoledne byla paní starostka
pozvána na slavnostní setkání u příležitosti 25. výročí zahájení činnosti společnosti VHS Sitka,
s.r.o. a u příležitosti 25. Světového dne vody.
✓ V pátek 23.3. přijeli na obecní úřad zástupci f. Marius Pedersen a.s., oblastní manažer pan Ing.
Miroslav Petrů a obchodní zástupce paní Ing. Iva Kirchnerová. Jednali s paní starostkou o
dodatku ke smlouvě, možném odkupu či pronájmu nádob na tříděný odpad.
✓ V sobotu 24.3. se na sále kulturního domu konalo setkání bývalé babické mládeže. (viz.
příloha)
✓ V úterý 27.3. se paní starostka společně s panem starostou z Hlásnice zúčastnila semináře
spojeného s exkurzí „Za projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice roku – Oranžová stuha“.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 19. 3. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
• Smlouvu o nájmu s paní Michaelou Maderovou, bytem Babice 76 od 1.4.2018
na dobu neurčitou.
• uzavření Smlouvy o zajišťování pracovně lékařských služeb mezi obcí Babice a MUDr.
Václavem Kohoutkem, praktickým lékařem, Jiráskova 2468/27, Šternberk.
• Smlouvu o dílo mezi obcí Babice a ČEZ Energetické služby, s.r.o. na provedení komplexní
stavby rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení obce Babice, jejímž cílem je zvýšení
kvality osvětlení, snížení nároků na provoz a údržbu, snížení poruchovosti a energetické
náročnosti.
• Smlouvu o dílo mezi obcí Babice a FUNNY SPORT s.r.o., Zlín na opravu víceúčelového hřiště
v Babicích (v areálu fotbalového hřiště).
Zastupitelstvo neschválilo:
• prodej části pozemku par.č. 1703 v k.ú. Babice u Šternberka.
Zprávičky ze školy
Celý měsíc březen probíhal v duchu příprav na vítání jara a Velikonoc.
Děti z mateřské i základní školy šly v průvodu vyprovodit zimu. Společně vynesly
Morenu až za domy a tam ji symbolicky upálily. Při loučení se zimou si zarecitovaly
a zazpívaly tradiční písně.
V družině si děti zasoutěžily o nejkrásnější kraslici, do vlastnoručně nazdobených
květináčků sázely obilíčko, pekly jidáše.
13.3.2018 proběhla v Městském kulturním zařízení Šternberk cestopisná přednáška
manželů Motaniových o Namibii. Na tuto zajímavou akci jsme se jeli podívat. Poutavé vyprávění
doprovázela krásná obrazová dokumentace. Žáci naší školy si tak rozšířili poznatky o světě, ve
kterém žijí.
13.3.2018 jsme se účastnili okresního kola recitační soutěže v Olomouci. Za Babickou školu nás jeli
reprezentovat Nikola Lindovská 2. ročník, Adéla Žouželková 4. ročník, Anna Vyroubalová 4. ročník,
Ondřej Blaha 4. ročník a Matěj Kropáček 4. ročník. Děti podaly vynikající výkony a všem k jejich
poctivé práci gratulujeme. Ondřej Blaha a Matěj Kropáček získali ocenění poroty a Nikol Lindovská
získala ocenění poroty s postupem. Tato nejmladší zástupkyně naší školy bude recitovat v krajském
kole v Olomouci v dubnu.
17.3.2018 proběhl v Babicích „Hasičský bál“. Na úvod tohoto večera předvedly své taneční
vystoupení děti ze školní taneční skupiny „Rychlé nožky“. I přes onemocnění některých dětí se
vystoupení vydařilo a malí tanečníci si vyzkoušeli jaké to je vystupovat před dospělou veřejností.
Odměnou jim byl potlesk a dobrá čokoláda.
V pátek 16.3.2018 byl ve znamení měření matematických dovedností. Žáci 2. až 5. ročníku se zapojili
do matematické soutěže Klokan, která se konala napříč Evropou. Děti si vyzkoušely matematiku,
logické myšlení a v neposlední řadě i svůj selský rozum.

19.3.2018 do naší školy přijel pan Žaluda z DDM Šternberk a uspořádal pro děti další odpoledne
plné her a soutěží, které se koná v rámci mikroregionálního soutěžení přihlášených škol. Žáci se při
těchto aktivitách opravdu vyřádili.
22.3.2018 se konal den otevřených dveří Babické základní školy. Široká veřejnost si mohla
prohlédnout školní prostory a vidět malé školáky při jejich každodenním vzdělávání. Děkujeme paní
starostce, že se na nás přišla podívat.
23.3.2018 jeli naši školní sportovci na turnaj v házené, který se konal ve Velké Bystřici. Děti školu
vzorně reprezentovaly.
Poslední den před velikonočními prázdninami se ve škole konal projektový den na téma Velikonoce
a velikonoční zvyky. Naši žáci si připravili velikonoční pásmo koled, pořekadel a pohybových
aktivit, které nám s chutí předvedli. Každý si vyrobil svůj veselý věnec a přáníčko. Písněmi jsme
přivolávali sluníčko a teplo. Děti shlédly pásmo o velikonočních zvycích.
Všem přejeme krásné prožití letošních Velikonoc.
Poděkování
Děkujeme panu Josefovi Rážovi za poskytnutí finančního daru z výtěžku konané akce
„Setkání mládeže“ v Babicích. Poskytnutou částku použijeme k uhrazení výletu MŠ a ZŠ.
Upozornění
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhne na naší škole ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
Zapsala Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení vítání jara a blížících se velikonočních svátků.
Pracovali jsme dle témat ,,Kniha, studnice moudrosti“, ,,Jaro v trávě“, ,,Když jaro ťuká“, ,,Máme tu
Velikonoce“. Děti pozorovaly měnící se okolní přírodu, kvetoucí jarní květiny, ptáky přilétající z
teplých krajin a připravovaly se na příchod Velikonoc. Malovaly kraslice a vyzdobily jimi strom v
předzahrádce mateřské školy. 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. A doufáme,
že už k nám konečně zavítá jaro.
Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže, pořádané Domem dětí a mládeže ve
Šternberku – Šternberská kraslice 2018, Emička Fiolková se v této soutěži umístila na krásném druhém místě.
Děti navštívily v Divadle na Šantovce pohádkové představení ,,Příběhy včelích medvídků“. Dětem
se divadelní představení velmi líbilo.
Do projektu Olomouckého deníku ,,Představujeme předškoláky“ se zapojila i naše mateřská škola,
navštívili nás redaktorka s fotografem a proběhlo focení předškoláků. Fotografie byla zveřejněna jak
na webových stránkách, tak i v tištěné podobě tohoto deníku a to 14.3.2018.
Zapsala Bc. Božena Bobková
Organizace ECCE HOMO Šternberk, z.s. - spolek profesionálních sociálních
pracovníků, nabízí :
- poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - praktickou
podporu ve složité sociální situaci
- poskytování podpory zdravotně handicapovaným spoluobčanům, v rámci
projektu "Být spolu"
- provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Moravském Berouně, kde může
mládež smysluplně trávit volný čas
- poskytování správy a údržby naučných stezek "Prabába" a "Zelená", v okolí Šternberka,
v rámci projektu "Naučné stezky"
Více informací a kontakty v informačním letáku na OBECNÍM ÚŘADU.

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme SDH Babice za uspořádání dětského karnevalu dne 17.března 2018
na sále KD v Babicích.
za spokojené účastníky akce Dana Haasová
UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že k 30. 4. 2018 končí splatnost poplatku
za psa a I. splátka poplatku za komunální odpad.
V neděli 29. dubna 2018 od 10.00 hod. - 11.00 hod. proběhne na autobusové
zastávce OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině.
Cena za vakcínu 100,-Kč, očkovací průkazy s sebou.
Možnost zakoupení preparátů na odčervení, proti blechám a ostatní.
KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 9. a 23. dubna 2018 v době od 17.00 - 19.00 hod.
v budově Základní školy Babice. Na Vaši návštěvu se těší knihovník pan Tomáš Poláček.
STAVEBNÍ DVŮR bude od 1. dubna 2018 otevřen každý pátek v době od 17.00-18.00 hod.
SVOZ BIOODPADU proběhne ve čtvrtek 12. a 26. dubna 2018.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU v sudý pátek 6. a 20. dubna 2018.
KOPANÁ:
Jaro 2018 „Muži“
So 31.3.
Sokol Babice FK – Sokol Drahanovice
So 7.4.
TJ Blatec – Sokol Babice FK
So 14.4.
Sokol Babice FK – 1.FC Olešnice
Ne 22.4.
Sigma Hodolany – Sokol Babice FK
So 28.4.
Sokol Babice FK – SK Šumvald

15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 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 2018“, která se uskuteční v pondělí
30. dubna 2018 v 17.00 hod. na hřišti v Babicích, od 19.30 hod. bude vatra. Děti
v maskách špekáček zdarma. Bude se skákat, házet, běhat a jinak dovádět. Přijďte se pobavit,
těšíme se na Vás !!!
✓ Senior klub Babice pořádá v sobotu 19. května 2018 „Tradiční jarní zájezd“. Navštívíme:
Tábor – muzeum čokolády a marcipánu, muzeum husitství, táborské podzemí, Sezimovo Ústí
– vila Edvarda Beneše a zámek Červená Lhota. Cena 450,-Kč/osoba (v ceně doprava a
vstupy). Odjezd autobusu bude v 5.00 hod. od autobusové zastávky. Přihlášky u paní
Mondekové nebo Polívkové.
PRANOSTIKY:
Duben
Hodně – li v dubnu vítr duje,
stodola se naplňuje.
Uzávěrka příštího čísla bude 23. 4. 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.

