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SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou jarní číslo našeho zpravodaje. Dozvíte se v něm
o všem důležitém, co se v naší obci událo za poslední měsíce a také o tom, co
nás čeká. Můžete zavzpomínat na společenské akce, které jsme v obci pořádali,
a samozřejmě zde najdete pozvání i na nadcházející události. Kulturní komise,
pracovníci obce, zastupitelé i místní spolky pro Vás připravují jako každý rok spoustu akcí. Tou
nejbližší bude v úterý 14. dubna 2020 tradiční Jarní veřejné setkání s občany na sále
kulturního domu. Přijďte si společně se zastupiteli promluvit o všem co Vás trápí, co Vás
zajímá. Budeme rádi za každý Váš podnět či nápad, jak udělat naši obec ještě krásnější.
Dále připravujeme Babice čarodějnice 2020, oslavu Dne osvobození, Den matek, oslavu 135.
výročí vzniku Spolku dobrovolných hasičů v obci spojenou s Dnem dětí. Bližší informace
najdete dále ve zpravodaji a aktuálně na webových stránkách naší obce. Ráda bych Vás na
všechny naše společné akce pozvala a těším se na setkání s Vámi.
Malé postesknutí:
při mých procházkách po obci a okolí se velmi ráda „kochám“ krásami přírody. Bohužel
se často stává, že se z čista jasna objeví pohozená pneumatika, odhozené jízdní kolo, vysypaný
pytel oblečení, části a díly aut, ořezané větve tújí, břečťanů a další různé věci. V zimních
měsících je stavební dvůr zavřený, není však žádný problém se přímo na obecním úřadě nebo
se zaměstnanci obce domluvit a nepotřebné věci tam odvézt. Já vím, nepořádek okolo nás
nemusí být dílem našich občanů, ale právě proto Vás chci požádat, nebuďme lhostejní vůči
takovému chování, mějme oči otevřené, chraňme si ten náš kousek přírody, pečujme o něj, je
tady pro nás. Jde o vizitku nás všech, v jakém prostředí žijeme. Moc děkuji.
Jistě jste zaznamenali změnu ve složení zastupitelstva obce. Na vlastní žádost ukončil
mandát pan Jiří Jelínek a na uprázdněný mandát nastoupil pan Bc. Stanislav Motáň, náhradník
z kandidátky „Pro Babice“. Zároveň převzal po panu Jelínkovi „Komisi pro kulturu“. Přeji panu
Stanislavu Motáňovi, aby se mu práce v zastupitelstvu dařila.
Informace k bytovému domu, Babice č.p.146. Již známe vlastníky šesti bytových
jednotek původně ve vlastnictví SAN-JV, s.r.o. Šumperk. Momentálně jsou čtyři z těchto bytů
prázdné a já doufám, že se situace brzy změní a do bytů se nastěhují noví nájemníci či majitelé
bytů.
Veřejnou vyhláškou bylo 14.1.2020 oznámeno společné jednání o návrhu Změny č. 2
územního plánu Babice. Návrh změny byl zveřejněn na webových stránkách obce a webových
stránkách města Šternberka. K nahlédnutí byl vystaven na obecním úřadě Babice a na Městském
úřadě Šternberk, odboru stavebním od 16.1. do 2.3.2020. Každý mohl písemnou formou na
adrese pořizovatele (Měú Šternberk, odbor stavební) uplatnit své připomínky. Společné jednání
o návrhu změny dotčených orgánů proběhlo 12.2.2020, stanoviska dotčených orgánů a také
připomínky sousedních obcí mohly být uplatněny do 13.3.2020. Následně budou veškeré
připomínky vyhodnoceny. O veřejném projednávání Změny č. 2 územního plánu s občany
budete včas informováni.
Na závěr vše nejlepší našim paním učitelkám ke Dni učitelů, hodně
zdraví, spokojených žáčků a ať se jim práce daří. Dále chci popřát Vám
všem krásné a pohodové prožití velikonočních svátků, krásné sluníčkové
dny a mějte se moc hezky.
Dana Haasová
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Malá statistika roku 2019:
K novému roku máme 452 trvale přihlášených občanů. V obci máme 125 čísel popisných.
Narodilo se 8 dětí: Martin Žilka, Olívie Krejčí, David Vyroubal,
Fabián Surovec, Viktorie Laštůvková, Filip Valíček, Teodora
Dokoupilová a Eliška Doleželová.
V loňském roce nás navždy opustili 2 spoluobčané – paní Růžena
Valíčková a pan Zdeněk Straka.
Trvalý pobyt ukončilo 21 osob, do obce se přihlásilo k trvalému
pobytu 21 osob.
Zastupitelstvo obce v loňském roce zasedalo 13x.
Po vypracování závěrečného účtu bude podrobné hospodaření obce vyvěšeno na úřední
desce.
Malé ohlédnutí za rokem 2019
V roce 2019 proběhlo v naší obci mnoho událostí, o kterých jste byli vždy informováni
v našem obecním Zpravodaji.
V obci působí TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s., SDH Babice, Senior klub
Babice, Kynologický klub Babice, z.s. a Rekreační volejbal.
TJ Sokol Babice uspořádal během roku sportovní ples, taneční zábavy a fotbalová
utkání. SDH Babice měl během roku několik požárních zásahů, dále provedl sběr
kovového šrotu. Senior klub Babice připravil pro místní občany tradiční zájezdy
a besedy. Více informací na webu obce v sekci Život v obci/spolky a kluby.
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 2019, leden, únor, březen 2020:
→ V pátek 13.12. proběhl v kostele Všech svatých vánoční koncert s vystoupením dětí
Základní a Mateřské školy Babice a jejich hostů.
→ Ve středu 1.1. jsme přivítali příchod nového roku 2020 Novoročním ohňostrojem na hřišti.
→ V pátek 10.1. proběhla schůzka s projektantem panem Sukem ohledně úprav sociálního
zázemí a kabin v areálu hřiště TJ Sokol Babice.
→ V sobotu 11.1. v dopoledních hodinách proběhla v obci Tříkráloví sbírka pod záštitou
Charity Šternberk. Odpoledne měl SDH Babice výroční členskou schůzi v KD Babice.
→ Ve středu 15.1. přijeli pracovníci Charity Šternberk rozpečetit pokladničky z Tříkrálové
sbírky, vybráno bylo 12. 860,-Kč.
→ Ve čtvrtek 16.1. navštívili obecní úřad pan Pipek a pan Londa ml. z RP Savings, kteří s paní
starostkou a panem místostarostou jednali o výběrovém řízení na dodavatele energií v kategorii
zemní plyn MO a elektrické energie NN.
→ V pátek 17.1. se na sále KD konal Školní ples. Bohužel za malé účasti rodičů a občanů obce.
→ Ve čtvrtek 23.1. byla paní starostka na informativní schůzce ohledně rekonstrukce
komunikace II/444 Šternberk – průtah a s tím spojené objízdné trasy přes naši obec.
→ Ve čtvrtek 30.1. se paní starostka zúčastnila XIV. Setkání starostů a místostarostů
Olomouckého kraje v BEA centru Olomouc.
→ V sobotu 8.2. proběhla na sále KD Výroční členská schůze TJ Sokol Babice.
→ Ve středu 12.2. byla paní starostka na společném jednání o návrhu Změny č.2 územního
plánu Babice na stavebním úřadě ve Šternberku.
→ Ve čtvrtek 13.2. se paní starostka zúčastnila zasedání rady Mikroregionu Šternbersko.
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→ V úterý 18.2. proběhlo firmou ENVI PARTNER s.r.o. školení povodňových komisí ve
Šternberku v Expozici času, za naši obec školení absolvovala paní starostka.
→ V pondělí 24.2. navštívil obecní úřad pan Krejčí, který s paní starostkou řešil možnosti
vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky na stavební dvůr.
→ V úterý 25.2. byla paní Petra Schneiderová v Olomouci na semináři pro územní samosprávní
celky a paní starostka jela do Šternberka na jednání výběrové komise MAS Šternbersko, kde
byly hodnoceny projekty v rámci 8.výzvy Bezpečnost dopravy 3.
→ V sobotu 29.2. uspořádal TJ Sokol Babice tradiční sokolský ples.
→ Ve čtvrtek 5.3. jsme měli na OÚ Babice kontrolu Krajské hygienické stanice Olomouc
státního zdravotního dozoru. Na městském úřadě Šternberk proběhla společná schůzka –
představení nástrojů podpory, jde o projekt University Karlovy o obcích ve správním obvodu
města Šternberka pro Ministerstvo místního rozvoje ČR.
→ V sobotu 7.3. proběhla na sále KD oslava Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hrála
skupina Citrus. Oslavu nám zpříjemnilo vystoupení mažoretek Violek ze Šternberka a
barmanská show Barmani Zlín. Akce byla velmi zdařilá.
→ V úterý 10.3. jela paní starostka do KD Šternberk na zasedání valného shromáždění Sdružení
obcí střední Moravy.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 25.11. a 16.12.2019, 20.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
→ komisi pro posouzení „Individuálních žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Babice
na rok 2020“ ve složení: pan Ing. Pavel Polívka a paní Dana Haasová.
→ Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.1/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Babice s účinností od 1.1.2020.
→ Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.2/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od
1.1.2020.
→ Obecně závaznou vyhlášku obce Babice č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1.1.2020.
→ záměr prodeje částí pozemku par.č. 842/3 v k.ú. Babice u Šternberka.
→ prodej pozemku par.č. 966/48 v k.ú. Babice u Šternberka o výměře 237 m2 a st. pozemku
par. č. 214 o výměře 17 m2.
→ dofinancování rozpočtu ZŠ a MŠ Babice, p.o. na mzdy pedagogickým pracovníkům do
konce roku 2019 ve výši 70. 000,- Kč včetně odvodů.
→ změnu účelu čerpání z rozpočtu příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Babice, p.o., na příspěvek na
investici ve výši 86.000,- Kč a čerpání z investičního fondu ve výši 20.000,- Kč. Celková částka,
investice ve výši 106.000,- Kč bude využita na nákup interaktivní tabule pro potřeby žáků
základní školy.
→ rozpočet obce Babice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu obce Babice na roky 20212023 vzhledem k předpokládaným příjmům a výdajům.
→ rozpočet ZŠ a MŠ Babice, p.o. na rok 2020, kde výše příspěvku na provoz a odpisy od obce
Babice činí 1.399.000,- Kč.
→ střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Babice, p.o. na roky 2021,2022 vzhledem
k předpokládaným příjmům a výdajům.
→ dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2020 pro Kynologický klub Babice, z.s. ve výši
40.000,- Kč, pro TJ Sokol Babice, fotbalový klub, z.s. ve výši 50.000,-Kč, pro SH ČMS – SDH
Babice, ve výši 50.000,- Kč, pro Senior klub Babice ve výši 38.000,- Kč, pro Rekreační volejbal
Babice ve výši 6.000,- Kč.

→ prodej části pozemku 842/3 o výměře 41 m2 v k.ú. Babice u Šternberka
→ prodej části pozemku 842/3 o výměře 51 m2 v k.ú. Babice u Šternberka
→ Smlouvu o poskytování služeb mezi PAULLOU, s.r.o. Lipník nad Bečvou (pojízdná
prodejna) a obcí Babice dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ přípravu rozpočtu na r. 2020
→ příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2019
→ informace starostky a místostarosty
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
Zprávičky ze školy
Listopad 2019
6.11. - Kryštofe neblbni
Beseda zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů při pocitu bezpráví,
které některé děti mohou zažívat dokonce i v domácím prostředí.
7.11. - Šerpování žáků 1. ročníků
Naši letošní prvňáčci byli slavnostně šerpování a uvedeni do řad malých čtenářů. Jejich starší
spolužáci jim zahráli krátkou divadelní pohádku O Červené karkulce a paní starostka pak
předala drobné dárečky a pozornost od Obce.
7.11. - Čtvrtletní pedagogická porada, 7.11. - Třídní schůzky
9.11. - Vystoupení žáků ZŠ a MŠ na vítání občánků
11.11. - 3D kino - Podmořský svět proběhlo v učebně angličtiny v podkroví školy.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a doslova si proplavaly různá tajemná mořská
zákoutí. To vše díky speciálním 3D brýlím, díky nimž je
průvodkyně „vtáhla“ mezi podmořské živočichy, které znají
pouze z učebnic.
12.11. se naši žáci zúčastnili florbalového turnaje a dovezli si
odměnu v podobě krásného 3. Místa v pořadí za ZŠ Dolany
a ZŠ Velký Újezd.
20.11. - Školení bezpečnost
21.11. - Beseda papoušci – Do naší školy za žáčky MŠ i ZŠ
dorazili majitelé papoušků Ara a Kakadu ze záchranářské
stanice Království sov a papoušků Králíky. Děti byly
nadšené, dostaly se tak do bezprostřední blízkosti těchto
nádherných zvířat, a o to více je zaujaly informace, jež se
týkají chovu a každodenního života těchto krasavců.
29.11. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a jarmark mateřské a základní školy
Prosinec 2019
12. 12. - Generální zkouška na vánoční koncert v kostele, 13.12. - Vánoční koncert v kostele
20.12. - Vánoční nadílka letos byla opravdu bohatá. Krom spousty didaktických her, které děti
dostávají pravidelně, se letos dočkaly také molitanové stavebnice. Ta je hojně využívána nejen
o přestávkách.
Leden 2020
10.1. - Plavecký výcvik probíhá letos od začátku ledna do 18. března. Poslední den kurzu bude
završen i fotografováním pod vodou.
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11.1. - Tříkrálová sbírka, 17.1. - Plavecký výcvik, 17.1. - Školní ples
21.1. - Mikroregion DDM Šternberk – pravidelné aktivity pořádané DDM Šternberk, v nichž
děti soutěží a mohou získat samozřejmě diplomy, ale i sladkosti a hmotné odměny.
23.1. - Pololetní pedagogická porada, 24.1. - Plavecký výcvik, 29.1. - Plavecký výcvik
30.1. - Školní kino - Lví král, 30.1. - Ukončení 1. pololetí
Únor 2020
3.2. - 9.2. - Jarní prázdniny
10.2. - Výstava prací výtvarné soutěže „Moje nejoblíbenější kniha“
Naši šikovní malíři se opět úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže "Moje první kniha" a dokonce
pro celou naši školu vyhráli výlet do ekologického centra Sluňákov.
12.2. - Plavecký výcvik, 17.2. - Školní diskotéka
19.2. - Recitační soutěž DDM Šternberk - 1. Místo Jitka Žouželková
Děti naší školy si přijely do šternberského DDM a Jituška Žouželková si odvezla první cenu,
přestože zde bylo mnoho velice silných a zdatných recitátorů.
19.2. - Plavecký výcvik, 26.2. - Plavecký výcvik
Březen 2020
3.3. - Přednáška o cestování – Expedice Borneo, MKZ Šternberk, pro ZŠ ze Šternberka a okolí.
Děti byly z této přednášky velmi nadšené a své dojmy pak sepsaly i v rámci výuky češtiny
formou krátké zprávy z akce.
4.3. - Plavecký výcvik, 9. 3.- Expozice času – Výlet do vesmíru, 10.3.- Pedagogická porada
11.3. - Plavecký výcvik, 17.3. - Mikroregion DDM Šternberk, 18.3. - Plavecký výcvik –
závěrečný kurz
OZNÁMENÍ
ZŠ a MŠ Babice, p.o. Vás srdečně zve na Den otevřených dveří.
Naši školu si můžete prohlédnout v pondělí 30. března 2020 od 15.00-18.00 hod..
ZŠ a MŠ Babice, p.o. srdečně zve k zápisu do 1. třídy. Zápis prvňáčků proběhne
v pátek 3. dubna 2020 od 9.00 do 17.30 hod. v prostorách školy.
Naše škola nabízí rodinnou atmosféru, individuální přístup i moderní vybavení.
Více na stránkách www.skolababice.cz
Zprávičky ze školičky – LISTOPAD 2019
8.11. si děti přinesly slavnostní oblečení,
jelikož dopoledne proběhlo ve školce
fotografování dětí k Vánocům.
11.11. Svatého Martina si děti připomněly
pečením svatomartinských rohlíčků a
legendou o rozťatém plášti.
Jak už je v listopadu zvykem, děti si na vycházce nasbíraly
spadené barevné listí, za kterého tvořily zvířátka.
Ve čtvrtek 21.11. se děti zúčastnily výchovného programu
o papoušcích v tělocvičně školy.
Jarmark a slavnostní rozsvěcování stromečku před školkou
proběhlo v pátek 29.11. Rodiče si s dětmi zazpívali vánoční koledy, zahřáli se teplým punčem
a nakoupili vánoční výrobky vyrobené dětmi. Prosím o dodání fotodokumentace ☺
Na měsíc prosinec plánujeme: v sobotu 7.12. – Mikulášskou besídku v sále a v pátek 13.12.
zpívání koled k místním kostele.
OZNÁMENÍ - Zápis dětí do MŠ Babice proběhne ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020.
Více se dozvíte na stránkách školy www.skolababice.cz

SENIOR KLUB Babice – Pozvánky
V úterý 24. března 2020 pořádá Senior klub besedu s názvem „Ecce homo z nadhledem“.
Přednášet bude paní Mgr. Vlasta Hlůzová. Začátek v 16.00 hod. v kulturní místnosti
v pohostinství u Lípy. Srdečně všechny zveme.
V pátek 1.května 2020 pořádá jednodenní zájezd do vojenského prostoru Libavá. Máme
ještě 5 volných míst. Zájemci se mohou hlásit u paní Polívkové.
PLÁNOVANÉ AKCE na rok 2020 :
Duben – Jarní setkání s občany dne 14.4.2020 a Babice čarodějnice dne 30.4.2020
Květen – Den matek dne 5.5.2020 a Oslava osvobození dne 7.5.2020
Červen – Oslava ke 135. výročí vzniku Spolku dobrovolných hasičů spojená s odpolednem pro
děti dne 6.6.2020
Červenec – Srpen – Letní kino a Obecní veselice dne 29.8.2020
Říjen – Společenský večer spojený s večerem důchodců
Listopad – rozsvícení Vánočního stromečku dne 27.11.2020
Prosinec – Mikulášská nadílka, turnaj ve stolním tenise
Jakékoliv náměty na nové kulturní akce jsou vítány.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany v souvislosti s Mimořádnými opatřeními vlády ČR
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19,
že plánované akce mohou být zrušeny.
Na základě rozhodnutí vlády ČR byla od 11. března 2020 uzavřena naše Základní škola.
Všechna mimořádná opatření a informace o akcích naleznete na webových stránkách
obce a budete o nich včas informováni v obecním rozhlase.
Byl schválen nový projekt pro neziskové organizace!
Neziskové organizace z území MAS Šternbersko se mají na co těšit
Dne 23. 1. 2020 byl společnosti MAS Šternbersko o.p.s. schválen projekt s názvem
„Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“, který je určen
zejména pro neziskové organizace zaměřující se na práci s dětmi a mládeží a působí na území
MAS Šternbersko. Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a napříč
Olomouckým krajem je realizován společně s dalšími 10 místními akčními skupinami.
Realizace projektu bude probíhat v období 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022. Celková výše přidělených
finančních prostředků pro MAS Šternbersko o.p.s. činí 7 717 613,96 Kč.
V rámci projektu budou na Šternbersku realizovány následující aktivity:
− sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, projektové dny v klubovně.
Kontaktní osobou pro podání více informací o projektu i o možném zapojení do projektu je Ing.
Jana Lukešová, mail: lukesova@mas-sternbersko.cz, tel.: +420 774 401 559.
Zájemci z řad neziskových organizací se mohou obracet s žádostmi o informace, či schůzky na
výše uvedeném mailu. Více informací o projektu naleznete také webu http://www.massternbersko.cz/ v sekci NNO OL.
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V následujících řádcích vám přinášíme rozhovor s ředitelem Městské policie Šternberk a
zároveň s druhým místostarostou města Liborem Šumšalou nejen o současné situaci v
městské policii.
Kolik má aktuálně Městská Policie Šternberk strážníků? Jak se počty za poslední roky
měnily?
Aktuálně máme ve službě celkem čtrnáct strážníků. Když se podíváme do minulých let, tak se
počty strážníků pohybovaly v plných stavech kolem jednadvaceti lidí. Ale například v roce
2015, kdy jsem přišel do funkce velitele městské policie, bylo počet strážníků devatenáct. Toto
číslo bylo v té době dostačující pro zajištění bezproblémového výkonu služby. Současný
aktuální stav je tedy až o třetinu nižší oproti ideální situaci, a to už je, při organizaci činnosti a
plánování směn nebo bezpečnostních akcí, znát.
Jaká omezení s sebou snižující se stav strážníků přinesl?
Bohužel jsme byli nuceni přistoupit k opatřením, ze kterých já osobně radost nemám, nicméně
byla nutná a nevyhnutelná. Opatření, které funguje od 1. února letošního roku je takové, že
v některých dnech v denní nebo noční době na stálé službě v budově městské policie není nikdo
fyzicky přítomen a sloužící strážníci jsou v terénu. Oznámení, která v tuto dobu občané učiní,
jsou přijata na mobilních telefonech, které mají strážníci s sebou na pochůzkách. Nehrozí tedy,
že by se občané nikomu nedovolali, pokud potřebují oznámit nějakou událost. Pouze nemusí
vždy uspět, pokud by na stanici chtěli jít osobně něco řešit. Zdůrazňuji však, že fungování
strážníků není omezeno, jen může být situace méně komfortní pro občany. Skutečně to však byl
jediný schůdný způsob, jak zachovat nepřetržitou službu městské policie ve
dvanáctihodinových směnách od sedmi do sedmi přes den a v noci. Rád bych ještě podotkl, že
se nejedná o nijak neobvyklé řešení – v tomto režimu provádí výkon služby také některá
obvodní oddělení PČR, a to nejen na Olomoucku. Policisté tedy vykonávají službu
v motorizovaných nebo v pěších hlídkách a nejsou přítomni na služebně. Pokud se nám v
budoucnosti stav strážníků podaří doplnit, nepochybně se vrátíme k původnímu modelu – tedy
jedna až dvě hlídky o dvou lidech v terénu a jeden strážník bude přítomen na služebně připraven
k přijetí oznámení občanů a úkolování strážníků v terénu.
Hrozí, že by městská policie ve Šternberku skončila úplně?
To skutečně nehrozí. Pokud by měla městská policie skončit úplně, muselo by o této velmi
zásadní věci rozhodnout zastupitelstvo města, neboť toto jediné vyhláškou zřizuje nebo zrušuje
městskou policii. Myslím si, že v současné době k takovému kroku není důvod. Kdyby
k něčemu podobnému mělo dojít, bylo by to rozhodně špatně. Městská policie a její práce pro
občany města smysl má. I představitelé státní policie jsou kladně hodnotí existenci a fungování
městské policie, která je dnes nedílnou součástí bezpečnostního systému.
Pro zajištění bezproblémového výkonu služby v našem městě bychom považovali za ideální
stav, kdybychom dokázali na jednu směnu postavit dvě hlídky – jedna by například jezdila řešit
oznámení od občanů a druhá by působila preventivně na obchůzkách v ulicích města. I to je
nezanedbatelný smysl strážníků – jejich každodenní preventivní působení v ulicích města. Není
naším cílem dávat jen pokuty za nezaplacené parkování ve zpoplatněných zónách, i když toto
rovněž spadá do činnosti městské policie, primární je zajišťování veřejného pořádku a normální
úrovně občanského soužití.
Strážníci se navíc při své činnosti nezaměřují pouze na město Šternberk samotné, ale mají ve
své gesci místní části a na základě veřejnoprávních smluv působí také v několika okolních
obcích – například v Babicích, Štarnově, Lužicích a Dolanech. S posledně jmenovanou obcí
máme smlouvu o poskytování služeb a činností městské policie uzavřenu řadu let, ale s ohledem
na aktuální personální situaci a nasmlouvaný rozsah činností v této obci budeme muset
v nejbližší době smlouvu ukončit.
Celý rozhovoru si můžete přečíst na webových stránkách obce v sekci aktuality.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky –
svým koledováním, finančním darem nebo jakoukoliv jinou
pomocí. Díky ní totiž můžeme i my pomáhat dalším lidem, kteří
se na nás obracejí v různých životních situacích.
Ve Vaší obci se při Tříkrálové sbírce 11. 1. 2020 vykoledovalo 12 860,-Kč.
Za všechny, kterým Váš dar pomůže, děkuje Charita Šternberk.
Pojízdná prodejna PAULLA s.r.o.
Dvakrát týdně, vždy ve středu a v pátek před bytovým domem v Babicích nabízí pojízdná
prodejna PAULLA své pekařské výrobky a další základní suroviny. Místní občané tak mají
možnost si v těchto dnech nakoupit nejen čerstvé pečivo. Za poskytování této služby hradí
naše obec 1.210,- Kč za kalendářní měsíc.
UPOZORNĚNÍ – UZAVÍRKA + OBJÍZDNÁ TRASA ve Šternberku
V souvislosti s plánovanou akcí rekonstrukce komunikace II/444 Šternberk – průtah a s tím
spojené objízdné trasy přes naši obec budete včas informováni místním rozhlasem a na
webových stránkách obce.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny občany, kteří nemají zájem dostávat letáky od běžných obchodních
řetězců do svých poštovních schránek, aby si je řádně označili nápisem např. nevhazujte
reklamu, nevhazujte letáky. Pokud schránka nebude označena, letáky budou vhozeny
automaticky. Děkujeme za pochopení.
OZNÁMENÍ
Pracovníci Povodí Moravy, s.p. provedli kácení dřevin na hrázi rybníka a na břehové hraně
babického potoka.
V souvislosti se stavbou „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov(včetně) – Olomouc“ bylo
provedeno kácení dřevin podél železniční trati.
OBECNÍ ROZHLAS
Připomínáme, že každý občan si může přehrát poslední hlášení zavoláním na
telefonní číslo obecního rozhlasu +420 603 587 340.
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.
Důležité – 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, každý lichý týden vždy ve středu v době
od 16.30 – 17.30 hod. v budově Základní školy Babice.
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STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci březen 2020 otevřen pouze po telefonické domluvě
s pracovníky obce. Od dubna 2020 bude stavební dvůr otevřen každý pátek
v době od 17.00-18.00 hodin. První termín otevření 3.duben 2020.
SVOZ BIOODPADU – V březnu 2020 bude svezen 19.3.. Od dubna 2020 bude svážen co
14 dní vždy ve čtvrtek a to 2.4., 16.4. a 30.4., dále bude svezen 14.5., 28.5., 11.6. a 25.6.2020.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen vždy v sudý týden v pátek a to: 20.3., 3.4.,
17.4., 30.4.(nahradí 1.5.), 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 24.12. (nahradí za 25.12.)
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2020.
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2019 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 550,-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 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Cena za jednoho psa je 120,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč. Osoba
starší 65 let platí za jednoho psa 100,-Kč a za každého dalšího psa téhož majitele 120,-Kč.
KOPANÁ: Jaro 2020 „Muži“
So 21.3.
Sokol Babice – Sokol Mladeč
15.00 hod.
Ne 29.3.
Sokol Pňovice – Sokol Babice
15.00 hod.
So 4.4.
Sokol Babice – SK Králová
15.30 hod.
Ne 12.4.
SK Chválkovice „B“ – Sokol Babice
15.00 hod.
So 18.4.
Sokol Babice – FK Slavonín „B“
16.00 hod.
So 25.4.
Sokol Příkazy „B“ – Sokol Babice
13.30 hod.
So 2.5.
Sokol Babice – SK Štarnov
16.30 hod.
So 9.5.
FC Hraničné Petrovice – Sokol Babice
16.30 hod.
Ne 17.5.
Sokol Bouzov – Sokol Babice
14.30 hod.
So 23.5.
Sokol Babice – SFK Nedvězí
16.30 hod.
So 30.5.
SK Slatinice „B“ – Sokol Babice
17.00 hod.
So 6.6.
Sokol Babice – FK Odrlice
16.30 hod.
So 13.6.
SK Těšetice – Sokol Babice
17.00 hod.
So 20.6.
Sokol Babice – FK Hlubočky „B“
16.30 hod.
Změna rozpisu fotbalových utkání je možná.
POZVÁNKY
Duben 2020
✓ Zastupitelstvo obce Babice zve všechny občany na jarní „Veřejné setkání s občany“,
které proběhne v úterý 14. dubna 2020 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.
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✓ Kulturní komise při OÚ Babice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Babice srdečně
zve všechny na tradiční akci s názvem „Babice Čarodějnice 2020“, která se
uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2020 v 17.00 hod. na hřišti v Babicích. Bude se
skákat, házet, běhat a jinak dovádět. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás !!!
Květen 2020
✓ Senior klub Babice pořádá v pátek 1. května 2020 jednodenní zájezd do vojenského
prostoru Libavá. Cena 200,-Kč/osoba. Odjezd v 7.00 hod. od autobusové zastávky.
Přihlášky u paní Polívkové, Ulmonové nebo Rabenseifnerové.
✓ Kulturní komise při OÚ Babice srdečně zve všechny maminky
(i nastávající), babičky i prababičky na oslavu ke „Dni matek“, která
proběhne v úterý 5. května 2020 od 17.00 hod. na sále KD Babice.
Na programu bude vystoupení dětí ZŠ a MŠ Babice.
✓ Kulturní komise při OÚ Babice si Vás dovolujeme
pozvat ve čtvrtek 7. května 2020 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!
Červen 2020
✓
Kulturní komise při OÚ Babice ve spolupráci s SDH Babice připravuje na sobotu
6. června 2020 od 15.00 hod. na místním hřišti oslavu ke 135. výročí vzniku Spolku
dobrovolných hasičů spojenou s odpolednem pro děti.
DOTACE - V roce 2019 získala naše obec následující dotace:
Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 50. 000,- Kč na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 16. 616,- Kč na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů.
V roce 2020 podala obec žádost na Olomoucký kraj z programu obnovy venkova na podporu
přípravy projektové dokumentace a na Revitalizaci zázemí areálu fotbalového hřiště v obci
Babice. A z programu na podporu JSDH Olomouckého kraje 2020 žádost na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Babice.

FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Oslava Mezinárodního dne žen dne 7.března 2020
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