Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
dovolte na úvod malé shrnutí co se u nás v obci za poslední měsíce událo a
co nás v nejbližší době čeká.
Ke konci roku odešel na vlastní žádost jeden ze zaměstnanců obce a na jeho
místo nastoupil k 1.2. 2019 nový.
Nový rok jsme přivítali tradičním ohňostrojem na místním hřišti, společně si
přiťukli a popřáli si jen to „nejlepší“ do roku 2019. V lednu jsme vyřídili kolaudační souhlas
s užíváním stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v obci Babice“.
Nyní probíhají práce na stavbě podzemního a nadzemního vedení elektřiny v naší obci. Vše by
mělo být dokončeno k 30.4.2019. I nadále pracujeme s paní ing. architektkou na změně územního
plánu č. 2.
V těchto dnech probíhá hodnocení žádosti o dotaci na novou Mateřskou školu Sluníčko. Držme
si palce ať jsme úspěšní. V tomto případě bychom na podzim letošního roku mohli začít
s přípravou stavebních prací.
V pondělí 15. dubna 2019 připravujeme na sále KD tradiční jarní Veřejné setkání s občany.
Přijďte si společně se zastupiteli obce podiskutovat o všem co vás zajímá, trápí, co se nám v obci
daří či naopak nedaří, jak bychom si všichni přáli.
Díky získanému Ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky, s mikroregionem a
MAS v soutěži Vesnice roku 2018 bychom rádi zkusili štěstí v této soutěži i v letošním roce. Do
přípravy a prezentace obce se mohou zapojit všichni. Je důležité ukázat právě pospolitost a
soudržnost v obci, spolupráci všech spolků a také zapojení spoluobčanů do této akce. Pokud máte
nápad jak a čím hodnotitelskou komisi zaujmout, budeme rádi za každý takový podnět. Také vás
chci požádat o pomoc při jarním úklidu obce, je to vizitka nás všech, v jakém prostředí žijeme.
Moc děkuji.
Kulturní komise, pracovníci obce, zastupitelé i místní spolky pro Vás připravují spoustu akcí,
nejblíže Babice čarodějnice 2019, oslavu Dne osvobození, Den matek, Den dětí, vše se dočtete
dále ve zpravodaji. Na všechny akce bych Vás ráda pozvala a těším se na setkání s Vámi.
Proč noviny čtvrtletně? Nejen díky GDPR jsme „zlegalizovali“ Noviny pro Babice. Každý
pravidelně vydávaný tisk musí být registrován u Ministerstva kultury. To jsme tedy udělali,
získali evidenční číslo, upozornění pro vydavatele periodického tisku a také seznam příjemců
povinného výtisku podle zákona č. 46/2000Sb.. Každý vydavatel je povinen bezplatně na svůj
náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání
stanoveného počtu výtisku stanoveným příjemcům (19 knihoven v ČR) po jednom výtisku a do
Národní knihovny ČR v Praze výtisky 2. Díky této skutečnosti jsme se rozhodli pro vydávání
Čtvrtletníku obce Babice v termínech Jaro, Léto, Podzim a Zima. Tolik pro vysvětlení a snad
pro pochopení, že nedostáváte noviny každý měsíc. Není to z důvodu něco tajit. Snažíme se Vás
o všem informovat místním rozhlasem, SMS zprávami, aktualitami na našich webových
stránkách, vývěskách u obecního úřadu a na autobusové zastávce. Já věřím, že si na tuto změnu
časem zvykne každý z nás. Děkuji Vám za Vaše pochopení a vstřícnost.
V květnu 2019 nás čekají volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.5. a 25.5.2019. Veškeré
informace k těmto volbám včas najdete na úřední desce a na našich webových
stránkách www.obecbabice.cz/volby.
Užijte si nadcházející jarní dny plné sluníčka a mějte se moc hezky.
Přeji vše nejlepší našim paním učitelkám ke Dni učitelů.
Také chci popřát všem krásné a pohodové prožití velikonočních
svátků.
Dana Haasová
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Malá statistika roku 2018:
K novému roku máme 451 trvale přihlášených občanů. V obci máme 121 čísel popisných.
Narodily se 2 děti: Adina Bartoňková a Tereza Žváčková.
V loňském roce nás navždy opustilo 5 spoluobčanů – pan Pavol
Bobák, pan František Špaček, pan Jaroslav Chrást, paní Jarmila
Vavříková a pan František Ryšánek.
Trvalý pobyt ukončilo 20 osob, do obce se přihlásilo k trvalému
pobytu 8 osob.
Zastupitelstvo obce v loňském roce zasedalo 13x.
Po vypracování závěrečného účtu bude podrobné hospodaření obce vyvěšeno na úřední
desce.
Kultura a akce v roce 2018
Rok 2018 byl na sportovní i kulturní akce velmi bohatý. Největší akcí loňského roku byla
Oslava 790. výročí první písemné zmínky o obci Babice dne 9.6.2018.
V obci působí TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s., SDH Babice, Senior klub
Babice, Kynologický klub Babice, z.s., Rekreační volejbal a spolek Tybys.
Poděkování patří všem zaměstnancům obce, zastupitelům, zaměstnancům
místní školky a školy, všem pořadatelům kulturních, společenských
i sportovních akcí.
Vám občanům děkujeme za účast na těchto akcích a Vaši podporu.
Všichni si zaslouží velký dík!
Informace o dění v obci – prosinec 2018, leden, únor a březen 2019:
→ V úterý 18.12. se paní starostka zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Šternbersko
v Hlušovicích.
→ Ve čtvrtek 20.12. uspořádal Senior klub Babice besedu s názvem „Vánoce očima botanika“ .
→ V sobotu 29.12. TJ Sokol Babice ve spolupráci se spolkem Tybys uspořádali na sále KD
tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise.
→ V úterý 1.1. jsme na místním hřišti oslavili malým přípitkem a Novoročním ohňostrojem
příchod nového roku 2019.
→ Ve středu 2.1. byl zahájen provoz v Mateřské škole.
→ Ve dnech 3. a 4. 1. měly děti ze základní školy ředitelské volno. Do lavic usedly až v pondělí
7.ledna 2019.
→ V sobotu 5. 1. navštívili naši obec koledníci Tříkrálové sbírky pod záštitou Charity Šternberk.
→ Ve středu 9. 1. byli na obecním úřadě rozpečetěny pokladničky z Tříkrálové sbírky za účasti
pracovnic Charity Šternberk a pracovnic obecního úřadu. Vykoledováno bylo 13.237,-Kč. Všem,
kteří přispěli moc děkujeme.
→ Ve čtvrtek 10.1. se paní starostka zúčastnila 4. ročníku konference Samosprávy 2019 pořádané
Sdružením místních samospráv v Brně. Záštitu nad touto akcí převzal ministr zemědělství pan
Miroslav Toman, který se konference osobně zúčastnil.
→ V sobotu 12.1. se v budově KD konala výroční Valná hromada SDH Babice.
→ V pondělí 14.1. přijel na OÚ pan Musil, specialista osvětlení f. ČEZ Energetické služby, s.r.o.
který byl s paní starostkou na stavebním úřadě ve Šternberku podat žádost o kolaudační souhlas
na stavbu „Veřejné osvětlení v obci Babice.“
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→ V úterý 22.1. proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce, které provedli pracovníci
Krajského úřadu Olomouc. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
→ Ve středu 23.1. zasedala rada Mikroregionu Šternbersko. Jedním z členů je i paní starostka,
která se tohoto jednání zúčastnila.
→ V úterý 29.1. se v obci, za účasti zástupců MěÚ Šternberk, odbor stavební a obce Babice,
konala závěrečná kontrolní prohlídka akce „Veřejné osvětlení v obci Babice“.
→ Ve středu 30.1. jela paní starostka do Olomouce na krajské shromáždění SMS ČR.
→ V pátek 1.2. se konal v kulturním domě Babice „Babický košt slivovice a pálenek“. Soutěže
se zúčastnilo deset vzorků, čtyři slivovice a šest ovocných destilátů.
→ V sobotu 9.2. se na sále KD konala členská valná hromada TJ Sokol Babice. Za obec se
zúčastnila paní starostka.
→ V pondělí 11.2. přijela na obecní úřad paní Ing. Irena Čehovská, která projednávala s paní
starostkou podklady ke změně č.2 územního plánu obce Babice.
→ 12.2. se paní starostka zúčastnila výběrové komise – „5. výzva MAS Šternbersko - IROP Bezpečnost dopravy II“, hodnoceno bylo 5 žádostí.
→ Ve středu 13.2. navštívil paní starostku nový ředitel společnosti VHS SITKA, s.r.o. pan Mgr.
Antonín Kostrůnek a jednatel společnosti a starosta Šternberka pan Ing. Stanislav Orság.
→ V pátek 15.2. uspořádala ZŠ a MŠ Babice na sále kulturního domu Školní ples. K tanci
a poslechu hrál pan Jaromír Mrtvý.
→ Ve čtvrtek 21.2. se paní Schneiderová, paní Zdražilová a paní starostka zúčastnily školení
GDPR ve Šternberku, pořádané Mikroregionem Šternbersko.
→ V sobotu 23.2. se na sále KD konal tradiční Sportovní ples.
→ V úterý 26.2. se paní starostka zúčastnila úvodního setkání zástupců spolků a samospráv ve
Šternberku. Jde o česko-polský projekt, který realizuje Mikroregion Šternbersko společně s MAS
Šternbersko. Setkání proběhlo i s účastí polských partnerů z Prudniku.
→ Ve čtvrtek 7.3. proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby podzemní a nadzemní vedení
elektřiny v částech obce Babice v rámci stavby “Babice – stavební úprava NN, IE-128004021“ za účasti zástupce Stavebního odboru MěÚ ve Šternberku a zástupce f. EMONTAS,
s.r.o..
→ Ve čtvrtek 7.3. navštívil paní starostku zástupce f. EKOTAXA s.r.o. Brno s Návrhovou částí
Územní studie Krajiny SO ORP Šternberk. Diskutovali nad problémy a návrhy jejich řešení.
→ V sobotu 8.3. proběhla na sále KD oslava Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hrála
skupina Citrus. S krátkým vystoupením se představila přípravka „Mažoretky Violky“ při Domu
dětí a mládeže Šternberk. Páni karikaturisté celý večer kouzlili krásné obrázky jak návštěvnicím,
tak návštěvníkům oslavy. Na některé příští akci se určitě ještě potkáme.
→ V úterý 19.3. na Výstavišti Flora proběhne konference Den malých obcí. Jde o setkání
zástupců obcí a měst s členy vlády, náměstky rezortních ministerstev a odborníky na oblast
rozvoje venkova, dotační politiku a financování či řešení řady aktuálních otázek v rozsáhlé oblasti
činnosti veřejné správy. Za naši obec se konference zúčastní paní starostka.
→ Ve čtvrtek 21.3. přijede na OÚ technik ze společnosti TRIADA, kdy paní starostka
a pracovnice OÚ se budou dále školit na spisovou službu.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 17.12.2018, 21.1.2019 a 18.2.2019
Zastupitelstvo schválilo:
→ rozpočet obce Babice na rok 2019
→ rozpočet ZŠ a MŠ Babice, p.o. na rok 2019, kde výše příspěvku na provoz od obce Babice
činí 700.000,-Kč
→ rozpočtové opatření č.16
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→ střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Babice, p.o. na roky 2020,2021 vzhledem
k předpokládaným příjmům a výdajům
→ odměňování neuvolněným členům zastupitelstev od 1.1.2019 ve stejné výši jako doposud
tj.: místostarosta ve výši 10.000,-Kč/měsíc, člen zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 1230,Kč/měsíc, předseda výboru ve výši 1520,-Kč/měsíc, předseda komise ve výši 1520,-Kč/měsíc.
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2019 pro ČKS ZKO Kynologický klub Babice ve
výši 35.000,-Kč
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2019 pro TJ SOKOL Babice, fotbalový klub, z.s. ve
výši 50.000,-Kč
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2019 pro SH ČMS–SDH Babice ve výši 50.000,-Kč
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2019 pro Senior klub Babice ve výši 35.000,-Kč
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2019 pro Rekreač. volejbal Babice ve výši 6.000,-Kč
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2019 pro spolek TYBYS ve výši 6.000,-Kč
→ Pracovní řád obce Babice s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2022
→ Plán rozvoje sportu na období 2019-2022
→ ukončení nájmu v obecním chráněném bytě dohodou ke dni 31.12.2018
→ ponechat poplatek na sběr a svoz netříděného odpadu na rok 2019 dle platné OZV č.3/2017
→ dodatek č.13 ke Smlouvě o dílo č.28050005 uzavřený mezi Marius Pedersen a.s. a obcí
Babice
→ dodatek č.4 ke Smlouvě o ukládání odpadu č.119 uzavřený mezi EKO-UNIMED s.r.o.,
Medlov a obcí Babice
→ dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu mezi obcí Babice a panem Tomášem Režnarem, bytem
Jiráskova 2238/48, Šternberk
→ převzetí stavby „Interakční prvek IP9 a lokální biokoridor LBK28 v k.ú. Babice u
Šternberka v částce 1 168 144,00 Kč (s DPH) do účetní a majetkové evidence obce v souladu
s §12 odst.4 zák. 139/2002 Sb.
→ Kupní smlouvu č.27/2019 uzavřenou mezi obcí Babice a O2 Czech Republic a.s., Praha 4
→ uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu č.3/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 4 paní J. Mutlovou, na dobu určitou v trvání 1 roku, tj.
od 1. 2. 2019 do 31.1.2020
→ uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu č.4/2015 v obecním bytovém domě, Babice č.p.
146 se stávajícím nájemníkem bytu č. 8 paní Z. Mondekovou, na dobu určitou v trvání 1 roku,
tj. od 1. 2. 2019 do 31.1.2020
→ uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Babice
č. 1/2019 mezi obcí Babice a Kynologickým klubem Babice, z.s., č. 2/2019 mezi obcí Babice a
TJ Sokolem Babice, Fotbalovým klubem, z.s., č. 3/2019 mezi obcí Babice a SH ČMS – SDH
Babice, č.4/2019 mezi obcí Babice a Senior klubem Babice, č.5/2019 mezi obcí Babice a
Rekreačním volejbalem Babice, č.6/2019 mezi obcí Babice a spolkem TYBYS podle
předložených návrhů
→ uzavření Smlouvy o nájmu v obecním bytovém domě, Babice č.p. 146 s novým
nájemníkem bytu č.3 paní L. Sittovou, na dobu určitou v trvání 1 roku, tj. od 1. 2. 2019 do
31.1.2020
→ cenovou nabídku č. 1337-N-2019-01-14 ATELIERU TSUNAMI s.r.o. Brno (zhotovitel
projektové dokumentace MŠ Sluníčko) v rozsahu prací potřebných k doplnění žádosti o
povolení stavby nové MŠ Sluníčko v obci Babice
Zpravodaj obce Babice/Jaro 2019 * strana č. 5

→ souhlas s vydáním nepatrného majetku zůstavitelky Jindřišky Smrčkové, zemřelé 25. října
2018, když současně vydáním tohoto majetku na základě usnesení o zastavení řízení se nestává
dědicem zůstavitelky a rovněž na obec Babice nepřechází žádné eventuální dluhy zůstavitelky
→ uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu č.5/2015 v obecním bytovém domě, Babice
č.p. 146 se stávajícím nájemníkem bytu č.10 panen Svatoplukem Pokorným, na dobu určitou
v trvání 1 roku, tj. od 1.3.2019 do 29.2.2020
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ komisi pro posouzení „Individuálních žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Babice
na rok 2019“ ve složení: pan Jaromír Vyroubal a paní Dana Haasová
více na www.obecbabice.cz
SENIOR KLUB Babice
Scházíme se každé úterý v kulturní místnosti Pohostinství u Lípy. Již několik
let v zimních měsících vyrábíme panenky pro UNICEF, které již
dokončujeme a připravujeme k odeslání. Mimo jiné jsme navštívili muzeum
v Litovli (vánoční výstava). Nyní tam probíhá výstava „Papírová fauna a
flóra“ kde vystavujeme naše výrobky. Krásné věci pletené z papíru, které
vytvořili naše členky paní Helena Valentová a Františka Dobrovská. Výstava
potrvá do velikonoc a je moc hezká. Stojí za to ji navštívit.
Ve čtvrtek 7. března 2019 jsme navštívili výstavu „Titanik v Brně“ a ZOO papoušků.
Připravujeme:
Koncem března připravujeme besedu s prof. Bronislavem Hlůzou “Jaro očima botanika“.
Zároveň by měla vyjít první kniha o naší obci s názvem „Z minulosti obce Babice u
Šternberka“. Asi v dubnu by proběhla beseda s paní Hlůzovou, kde knihu představíme a
pokřtíme.
Ve čtvrtek 2. května 2019 uspořádáme zájezd do Kroměříže. Navštívíme výstavu „Floria
Kroměříž a květnou zahradu“, dále skanzen Rimice. Přihlášky u paní Podmolíkové nebo paní
Polívkové.
Jsme v jednání s HZS Olomouc o besedě, která by měla být informativní, upozorňující a varující
před riziky plynů v domácnosti a jiným nebezpečím. Termíny všech akcí včas oznámíme místním
rozhlasem a plakáty.
Těšíme se na soutěž o nejlepší koláč, kterou pořádáme v rámci „Obecní veselice“. Tentokrát
budeme soutěžit o nejlepší kynutou buchtu, přeji všem hodně štěstí při výběru toho nejlepšího
receptu.
Zapsala: Marie Polívková
Zprávičky ze školy – listopad, prosinec 2018 a leden, únor 2019
Zprávičky ZŠ – listopad a prosinec
Prožíváme vánoční čas, advent, dobu velice bohatou na různé akce.
Kromě tradičního jarmarku, na který v tomto roce přispěly svou prací i ženy
z klubu důchodců při společné výtvarné dílně (moc děkujeme za spolupráci!),
proběhly i další předvánoční akce – rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka a koncert
žáků ZŠ a MŠ Babice v kostele.
Projekt „Vánoce“, který na naší škole prolíná celou dobou adventu, pak přinesl seznámení
s vánočními zvyky a tradicemi, které mnohé děti už příliš neznají, nácvik vánočních koled
a klasického hraného Betléma. Kromě toho měly děti možnost navštívit baletní
představení „Louskáček“ v olomouckém divadle, které působivě navodilo vánoční
atmosféru, a zároveň se podívat na vánoční výzdobu Olomouce, která je velice ceněná
i v turistických průvodcích pro cizince.
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Koncem listopadu byla zahájena výuka plavání na bazéně v Uničově a do Vánoc proběhly první
čtyři lekce.
Do školy přijelo se svým programem také mobilní planetárium, na které se škole podařilo dostat
dotaci MAS Šternberk a které vhodně doplnilo výuku zábavnou formou.
Zprávičky ZŠ – leden
Začátkem ledna jsme vstoupili do nového kalendářního roku a koncem ledna ukončili první
pololetí školního roku 2018/19. Proběhla pedagogická rada a rodiče se mohli informovat o dění
ve škole na třídních schůzkách. Výsledky své práce pak děti mohly vidět na výpisech
z vysvědčení.
V průběhu ledna také pokračoval plavecký výcvik, který se pomalu přiblížil ke konci.
Proběhl projekt „Slunce – naše energie“, který seznámil žáky hravou formou s tím, jak energie
a schopnost ji využívat ovlivňuje život současných lidí v různých částech světa.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vlastivědné exkurze do Olomouce, kde navštívili významné
kulturní památky a díky paní Kropáčkové také komentovanou prohlídku arcibiskupského paláce
s velice pěkným programem. (Moc děkujeme!)
Proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězka školního kola matematické olympiády
reprezentovala naši školu na okresním kole v Olomouci.
Zprávičky ZŠ – únor
Také únor 2019 byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.
15. 2. proběhl tradiční školní ples s bohatou tombolou a skvělým občerstvením. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě i těm, kteří svou návštěvou plesu podpořili naše děti.
V únoru byl ukončen plavecký výcvik a žáci si odnesli svá „mokrá vysvědčení“.
Proběhly dva projekty – „Vztah člověka k prostředí “, zaměřený na environmentální výchovu, a
„Vztahy ve skupině“, který měl přinést žákům poznatky v oblasti sebepoznání a orientace
v sociálních vztazích.
Žáci 3.-5. ročníku naší ZŠ spolu se žáky ZŠ Žerotín navštívili koncem měsíce Sluňákov –
centrum ekologických aktivit, kde pro ně byl připraven program „Jak se vyrábí papír“. Zde měli
možnost kromě teoretických znalostí vyzkoušet i znalosti praktické a vyrobit si svůj vlastní papír,
který si následně odvezli domů. Program se setkal u dětí s velkým ohlasem.
OZNÁMENÍ-Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhne na naší škole ve středu 10. 4. 2019.
Zprávičky ze školičky – prosinec 2018 a leden, únor 2019
Zprávičky MŠ – prosinec
Celý prosinec pokračovala výuka plavání na bazéně v Uničově.
Děti z MŠ a ZŠ navštívily dne 5. 12. 2018 divadelní představení v Olomouci Louskáček.
Měsíc prosinec se odehrával v duchu příprav na svátky vánoční a čekání na Ježíška. Příjemné
dopoledne děti strávily s Mikulášem, kterého doprovázel čert a anděl 8. 12. 2018. Děti měly
možnost si zazpívat písničky a zahrát hry.
Do MŠ přijel pan Dan Talaba s divadelní představením „Vánoční skřítek“ dne 12. 12. 2018.
Celý týden se děti poctivě připravovaly na vánoční koncert v kostele, který proběhl 14. 12. 2018.
I přes velkou nemocnost se dětem vystoupení moc povedlo.
Ježíšek do mateřinky přišel 17. 12. 2018. Děti měly velikou radost z nových dárečků.
S dětmi jsme vyrazili na výlet do Šternberka 19. 12. 2018, prohlédli jsme si kostel, vánoční
výzdobu Šternberka a na náměstí obdivovali vánoční strom.
22. 12. 2018 začaly vánoční prázdniny a ve školce se opět setkáme 2. 1. 2019.
Jménem všech pracovníků v MŠ Babice Vám všem přejeme mnoho štěstí, zdraví, pohody, krásný
a úspěšný rok 2019.
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Zprávičky MŠ – leden
Měsíc leden probíhal v mateřské škole ve znamení zimy, pracovali jsme dle témat – ,,Tři Králové
přicházejí“, ,,Čarovná zima“, ,, Můj nemocný kamarád“, ,, Sporty v zimě“, „Staráme se o zvířátka
v zimě“.
Počasí nám přálo a sněhu napadlo dost, děti si pořádně zaskotačily. Pozorovali jsme zimní přírodu
a také prováděli pokusy se sněhem a vodou. V prvním týdnu si děti hrály na Tři Krále, vyráběly
si kostýmy a korunky a zpívaly tematické písničky. V druhém týdnu děti vyráběly „Paní Zimu“,
tvořily „Čarovný vločkový strom“ a užívaly bohaté sněhové nadílky. V dalším týdnu jsme si
povídali, co se s námi děje, když jsme nemocní. S paní učitelkou děti vybíraly zdravé a nezdravé
potraviny a také si zahrály na „Nemocnici“. Školka byla plná doktorů a sestřiček, ale také
i pacientů.
MŠ Babice se zapojila do projektu „Dítě a Pes“, který zaštiťuje spolek Neposedné Tlapky, z.s..
Cílem projektu je naučit děti lásce ke zvířatům a naučit je, jak mohou pomáhat zvířátkům
v útulcích. Vychovávat děti k zodpovědnosti a úctě ke všemu živému. Ukázat dětem, že i malá
pomoc má smysl.
Pokračoval plavecký výcvik předškoláků na bazéně v Uničově.
Konaly se třídní schůzky, společné pro mateřskou i základní školu, které byly zaměřeny jak na
dění v mateřské a základní škole, tak na přípravu a organizaci školního plesu.
Zprávičky MŠ – únor
Měsíc únor probíhal v mateřské škole nadále ve znamení zimy. Pracovali jsme dle témat ,,Ve
zdravém těle, zdravý duch“, ,,Jaké je moje povolání?“, ,,Moje tělo“, ,,Masopust“. Děti si osvojily
nové vědomosti a dovednosti, učily se poznávat rozdíly mezi tím, co je našemu zdraví prospěšné
a co není. Získaly a upevnily si poznatky o svém těle, poznávaly různá řemesla a povolání. Děti
se seznámily s tradicemi a zvyky Masopustu. V MŠ proběhl Masopustní rej, kdy děti vyráběly
masky. Děti si užily dopoledne plné her, soutěží a tance.
V únoru měly děti pololetní prázdniny. Po prázdninách je čekal poslední plavecký výcvik
v Uničově, kde děti dostaly Mokré vysvědčení.
ZŠ a MŠ pořádala školní ples. Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci plesu.
Dále byla ukončena sbírka pro neziskovou organizace Neposedné tlapky, z.s.. Vybralo se opravdu
mnoho potřebných věcí pro psy a kočičky z tohoto útulku. Všechny věci budou v nejbližší době
odvezeny zvířátkům do Frýdku Místku. Velké poděkování patří dětem, rodičům, ale i ostatním
pracovníkům ZŠ a MŠ, kteří se zapojili.
Plánované akce na měsíc březen: *MKZ Šternberk –Motani, *Návštěva knihovny, *Vynášení
Morany.
OZNÁMENÍ - Zápis dětí do MŠ Babice proběhne ve středu 15. 5. 2019.

Dotace - V roce 2018 získala naše obec následující dotace:
Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 500.000,-Kč na
částečnou úhradu výdajů na akci "Veřejné osvětlení obce Babice".
Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 245.000,-Kč na částečnou úhradu
výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.
Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 41.203,-Kč na výdaje za odbornou
přípravu, za uskutečněný zásah mimo území zřizovatele, na vybavení
a opravy neinvestiční povahy.
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE v roce 2019 :
Duben – Jarní setkání s občany a Babice čarodějnice dne 30.4.2019
Květen – Oslava osvobození dne 7.5.2019
Květen – Den matek
Červen – Dětský den dne 1.6.2019
Červenec – Srpen – Letní kino a Obecní veselice dne 31.8.2019
Říjen – Společenský večer
Listopad – rozsvícení Vánočního stromečku dne 29.11.2019
Prosinec – Mikulášská nadílka + diskotéka
Jakékoliv náměty na nové kulturní akce jsou vítány.
OBECNÍ ROZHLAS:
Připomínáme, že každý z Vás si může přehrát poslední hlášení zavoláním na
telefonní číslo obecního rozhlasu 603 587 340.
Všichni, kdo máte zájem o zasílání hlášení obecního rozhlasu pomocí SMS zpráv
pošlete na adresu ou@obecbabice.cz nebo nahlaste na OÚ Babice Vaše jméno,
příjmení a telefonní číslo.
Organizace ECCE HOMO Šternberk, z.s. - spolek profesionálních sociálních pracovníků,
nabízí :
- poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Moravském Berouně, kde může
mládež smysluplně trávit volný čas
- základní sociální poradenství v oblastech pracovních, protidluhových a v oblastech dávkového
systému
Více informací a kontakty v informačním letáku na OBECNÍM ÚŘADU.
SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO hřiště
Obec Babice hledá nového správce víceúčelového hřiště. V případě zájmu
se dostavte na obecní úřad, kde vám budou podány bližší informace.
KNIHOVNA - Knihovna je otevřena vždy ve středu v lichý týden v době
od 16.00 - 17.00 hod. v budově Základní školy Babice.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci březen 2019 otevřen pouze po telefonické domluvě
s pracovníky obce. Od dubna 2019 bude stavební dvůr otevřen každý pátek v době
od 17.00-18.00 hod.. První termín otevření 5.duben 2019.
SVOZ BIOODPADU - V dubnu 2019 bude svezen 1x za 14 dní a to ve dnech 4.dubna a
18.dubna 2019. V květnu 2., 16. a 30. , v červnu 2019 bude svážen každý týden.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen každý sudý pátek (co 14 dní) a to:
v březnu 2019 - 8.3. a 22.3., v dubnu 2019 - 5.4. a 19.4., v květnu 3.5., 17.5. a 31.5. a
v červnu 14.6. a 28.6..
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UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2019.
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2017 je každý poplatník povinen ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození a to do 30.4. příslušného kalendářního roku. Pokud poplatník tento
údaj neohlásí, nárok na osvobození zaniká !!!
Cena poplatku za TKO činí 500,-Kč/osoba.
Platba poplatku pouze ve dvou splátkách do 30.4. a 30.8.. Platbu můžete provést
v hotovosti na obecním úřadě nebo poukázat na účet obce: 1823405329/0800.
Úhrada poplatku za psa je splatná k 30. 4. 2018.
Cena za jednoho psa je 120,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč.
KOPANÁ: Jaro 2019 „Muži“
So 30.3.
FS Lužice – Sokol Babice
15.30 hod.
Ne 7.4.
Sokol Babice – SK Červenka
15.30 hod.
So 13.4.
FK Horka nad Moravou – Sokol Babice
15.30 hod.
So 20.4.
Sokol Babice – Sokol Velký Týnec
16.00 hod.
So 27.4.
Sokol Příkazy – Sokol Babice
16.00 hod.
So 4.5.
Sokol Babice – SK Šumvald
16.30 hod.
So 11.5.
FK Přáslavice – Sokol Babice
16.30 hod.
Ne 19.5.
FC Sigma Hodolany – Sokol Babice
17.00 hod.
So 25.5.
Sokol Babice – Sokol Drahanovice
16.30 hod.
Ne 2.6.
Sokol Újezd – Sokol Babice
16.30 hod.
So 8.6.
Sokol Babice – Sokol Dlouhá Loučka
16.30 hod.
So 15.6.
Sokol Babice – Sokol Náklo
16.30 hod.
Změna rozpisu fotbalových utkání je možná.
PŘIPRAVUJEME:
Březen 2019

Duben 2019
✓ Zastupitelstvo obce Babice zve všechny občany na jarní „Veřejné setkání s občany“,
které proběhne v pondělí 15. dubna 2019 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.
✓ Kulturní komise při OÚ Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice srdečně
zve všechny na tradiční akci s názvem „Babice Čarodějnice 2019“, která se
uskuteční v úterý 30. dubna 2019 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 !!!
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Květen 2019
✓ Senior klub Babice pořádá ve čtvrtek 2. května 2019 zájezd do Kroměříže. Navštívíme
Jarní Floria Kroměříž, největší květinovou výstavu v ČR a Květnou zahradu. Dále skanzen
Rimice. Cena 450,-Kč/osoba. Úhrada splatná do 20.dubna 2019, v případě neuhrazení,
bude místo nabídnuto náhradníkům. Odjezd v 7.00 hod. od autobusové zastávky.
Přihlášky u paní Podmolíkové nebo paní Polívkové.
✓ Kulturní komise při OÚ Babice si Vás dovolujeme pozvat v úterý
7. května 2019 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 10. května 2019 od 17.00 hod. na zahradě základní
školy Babice. Na programu bude vystoupení dětí ZŠ a MŠ Babice.
Červen 2019
✓
V sobotu 1.června 2019 od 15.00 hod. proběhne oslava Mezinárodního dne dětí na
místním hřišti. O zábavu se postará MODRÁ PĚTKA, z.s. Šternberk. Pro děti bude připravena
skluzavka, zmrzlina, hasičská technika, v případě hezkého počasí i oblíbená pěna. Kynologický
klub Babice dětem i dospělým umožní svézt se na koloběžkách. Bohaté občerstvení bude
zajištěno. Přijďte s námi oslavit den dětí.
O všech akcích budete včas informováni v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.

FO T O G R A FIE Z d ĚN Í V O B C i
Košt slivovice dne 1.2.2019

Oslava Mezinárodního dne žen dne 9.3.2019
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