5/2018
ze dne 2.5.2018, ročník 24

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
začíná květen, snad nejkrásnější měsíc v roce, všechno krásně kvete, svítí
sluníčko, všichni jsou lépe naladěni, více se na sebe usmívají. Trošičku nám tuto
náladu kazí blížící se GDPR – obecná ochrana osobních údajů platná
od 25.5.2018, dle nařízení Evropské komise 679/2016. Každý, kdo eviduje
osobní údaje, musí dodržovat GDPR a zajistit ochranu osobních údajů dle
nařízení, jinak hrozí sankce. V naší obci již proběhla analýza, proces, při kterém
se zjistí stav zabezpečení, zálohování, uchování dat, jak evidujeme a kde
evidujeme osobní údaje a zda je pořizujeme legálně. Jsou navrženy procesy a postupy s ohledem na
ochranu osobních údajů a my díky tomu nyní vydáme poslední číslo našich novin. Všechny důležité
informace najdete na webových stránkách obce, na vývěskách, budeme Vás informovat místním
rozhlasem. Již jsem započala s vyřízením registrace a „legalizace“ Novin pro Babice, a snad již v září
by se ve Vašich schránkách mělo objevit první číslo Čtvrtletníku obce Babice. Díky tomu, že se
každý výtisk musí zasílat na 20 různých adres (knihovny po celé republice), rozhodli jsme se pro
vydávání čtvrtletníku, v termínech Podzim, Zima, Jaro, Léto.
Letos jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku. Ráda bych Vás
proto požádala o pomoc při jarním úklidu obce, všichni jistě rádi žijeme
v hezkém a upraveném prostředí. Je to vizitka nás všech. Moc děkuji za
Vaši pomoc.
A ještě jedna veliká prosba! Každý pátek od 17. hodiny je Vám
k dispozici stavební dvůr, kde máte možnost odvést větší množství
trávy, ořezané větve ze stromů a jiné přebytečné věci. Při svozu
bioodpadů naši pracovníci budou svážet jen popelnice, které se jim podaří zvednout a vysypat. Díky
tomu, že si bioodpad svážíme sami, nemusíme prozatím navyšovat poplatky za odpad. Děkuji Vám
za pochopení a Vaši vstřícnost.
Přeji Vám všem krásné a slunečné dny, plné pohody a dobré nálady.
Dana Haasová
Informace o dění v obci:
✓ V úterý 3.4. jela paní starostka na OSBD Uničov řešit
vyúčtování bytového domu za rok 2017.
✓ Ve čtvrtek 5.4. se ve Šternberku konala Rada
Mikroregionu Šternbersko, které se zúčastnila paní
starostka. Společně s panem starostou z Hlásnice se
zúčastnila semináře spojeného s exkurzí „Za projekty obcí
úspěšných v soutěži Vesnice roku – Oranžová stuha“.

✓
✓
✓
✓
✓

V úterý 10.4. proběhl ve Šternberku seminář Mikroregionu Šternbersko ohledně GDPR.
Ve středu 11.4. byla podepsána Smlouva na pracovnělékařské služby s MUDr. V. Kohoutkem.
Ve čtvrtek 12.4. proběhl v ZŠ Babice zápis do 1. třídy.
V pondělí 16.4. se na sále kulturního domu konalo jarní Veřejné setkání s občany.
V pátek 20.4. za účasti zástupců Mikroregionu Šternberska byla provedena analýza ochrany
osobních údajů na OÚ Babice.
✓ Ve středu 25.4. zasedala ve Šternberku Výběrová komise MAS Šternbersko za účasti paní
starostky. Proběhlo hodnocení projektů v rámci 4. výzvy MAS Šternbserko – IROP Bezpečnost dopravy.
✓
Ve čtvrtek 26.4. se konala 76. Valná hromada
společnosti VHS Sitka, s.r.o.. Naši obec zastupovala
paní starostka.
✓
V neděli 29.4. proběhlo na autobusové zastávce
očkování psů proti vzteklině.
✓
V pondělí 30.4. se na hřišti konala akce Babice –
Čarodějnice 2018. Děkujeme všem, kteří se této akce
i za nepříznivého počasí zúčastnili a všem
pořadatelům a rodičům za zdárný průběh akce.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 16. 4. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
✓ podat přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2018“ a zaplacení registračního poplatku 2,- Kč
na obyvatele, tj. celkem 934,- Kč.
✓ celkový počet 7 členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
✓ Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností obce Babice
✓ Zastřešení letní zahrádky-Hostinec Základna u Lípy
Zprávičky ze školy
6. 4. 2018 jsme se zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko 2018“. Naše
počínání jsme nazvali „Uklízíme pro hezčí svět“. Počasí nám přálo a tak jsme se
pustili do úklidu školní zahrady, hřiště, autobusových zastávek, komunikací pro
chodce atd.. Nasbírané odpadky jsme vytřídili do správných kontejnerů. Ochranné
pomůcky a pytle jsme dostali od organizace, která tuto akci pořádá, za což
děkujeme.
10. 4. 2018 byl pro žáky 4. ročníku jeden z nejlepších, protože jeli na dopravní hřiště
do Šternberka. Zde si vyzkoušeli své dovednosti při jízdě zručnosti, kde museli překonávat zábavné
překážky. Další dopravní vyučování probíhalo na cvičných komunikacích. Děti si vyzkoušely jízdu
se světelnou signalizací i bez ní. Všichni získali za své úsilí Průkaz cyklisty.
11. 4. 2018 se konala krajská recitační soutěž v Olomouci, kam se probojovala žákyně 2. ročníku
Nikola Lindovská. Velmi krásně přednesla prózu Okousek a za svou přípravu byla ve škole
odměněna pěknou knížkou a pochvalou. Nikolku a ostatní recitátory, kteří letos uspěli v recitačních
soutěžích si můžete poslechnout na vystoupení ke Dni matek.
12. 4. 2018 proběhl na naší škole zápis prvňáčků.
18. 4. 2018 absolvovali žáci 4. ročníku matematickou soutěž ve Šternberku. Nejlépe se umístila
žákyně Adéla Žouželková, která se umístila na výborném 9. místě. Blahopřejeme.
19. 4. 2018 byl ve znamení dopravní výchovy. Na babickém hřišti si děti všech ročníků mohly
vyzkoušet jízdu zručnosti. Po zdolání jízdy žáci řešili dopravní testy. Každý z žáků byl oceněn
diplomem.

20. 4. 2018 se děti naší školy zapojily do projektu Den Země. Díky krásnému počasí jsme projekt
realizovali na školní zahradě. Děti byly rozděleny do smíšených skupin. Každá skupina měla přidělen
podnebný pás. Pomocí interaktivní obrazové stavebnice děti vytvářeli o každém podnebném pásu
zajímavou tabuli. Každá skupina pak ostatním žákům odprezentovala své poznatky o podnebném
pásu. Děti si odnesly nové vědomosti, které by měly podpořit jejich vztah k naší planetě.
Mezi další úspěchy našich žáků patří umístění Matěje Kropáčka v celostátní literární soutěži „Malá
Proseč Terézy Novákové“. Jeho práce bude oceněna na slavnostním vyhodnocení v Proseči za
přítomnosti významných osobností z uměleckého života.
Zapsala Mgr. Silvie Pecherová
Zprávičky ze školičky
Měsíc duben nadále probíhal ve znamení jara, pracovali jsme dle témat:
,,Kamarádi jdou k zápisu“, ,,Jaro na zahrádce“, ,,Naše Země má svátek“, ,,Poznáváme zvířátka
a jejich mláďátka“.
Děti se pilně věnovaly přípravě k zápisu do základní školy. Hrály si na zahradníky a
sázely cibulky květin, semena řeřichy, hrášek, fazole a pozorovaly jejich růst. Třídily odpad a
uklízely školní zahrádku. Pozorovaly na vycházce ve vsi zvířata a jejich mláďata. Zúčastnily se
školního výletu do Pradědova muzea v Bludově, kde si užily celý den plný her a zábavy.
Zapsala Bc. Božena Bobková

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že k 30. 4. 2018 skončila splatnost poplatku
za psa a I. splátka poplatku za komunální odpad.
Občané, kteří platbu neprovedli, žádáme o úhradu do 23. května 2018.
V případě pořízení, ztráty či úmrtí psa, má každý majitel povinnost
tuto skutečnost nahlásit na Obecní úřad.

KNIHOVNA: Bude otevřena v pondělí 14. a 28. května 2018 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 proběhne ve čtvrtek 10. a 24. května 2018.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU v sudý pátek 4. a 18. května 2018.

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU
Hasiči Babice budou v sobotu 12. května 2018 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.

KOPANÁ:
Jaro 2018 „Muži“
So 5.5.
Sokol Velký Týnec – Sokol Babice FK
So 12.5.
Sokol Babice FK – FK Horka
Ne 20.5.
Sokol Majetín – Sokol Babice FK
Ne 27.5.
Sokol Újezd – Sokol Babice FK

16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.

POZVÁNKY:
✓ Kulturní komise při OÚ Babice si Vás dovolujeme pozvat v pondělí
7. května 2018 na oslavu „Dne osvobození od fašismu“. Sraz u školy
ve 20.00 hod.. Poté půjde lampiónový 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 11. května 2018 od 17.00 hod. na zahradě
základní školy Babice. Na programu bude vystoupení dětí ZŠ a MŠ
Babice.
✓ Senior klub Babice pořádá v úterý 15.května 2018 besedu s paní
Lucií Stránkovou s názvem „Aromaterapie – vonné oleje, aroma lampy“. Začátek v 15.00 hod.
v KD Babice. Srdečně Vás zveme.
✓ 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.

Oslava 790. let první zmínky o obci
Na sobotu 9. června 2018 připravujeme oslavu 790. let první zmínky o obci.
Začátek ve 13.00 hodin na hřišti.
Můžete se těšit na dechovku Moravská Veselka, vystoupení dětí ze ZŠ, skákací hrad,
vystoupení pana Pavla Nováka ml., šermíře, vojenskou techniku, zábavu se skupinou
ASTEOR z Příkaz, ohňostroj, bohaté občerstvení, zmrzlinu aj.
Bližší informace se dozvíte na úřední desce obce, stránkách obce a rozhlasem.
Těšíme se na Vás.

50. výročí založení Sokola v Babicích
V sobotu 30. června 2018 proběhne na hřišti 50. výročí založení Sokola
v Babicích. Můžete se těšit na turnaj starých pánů, přátelský zápas mužstva
mužů a taneční zábavu. Bližší informace najdete na www.tjsokolbabice.cz
PRANOSTIKY:

Květen
Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.
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.

