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Kronika byla psána od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.  
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Představení kronikářky obce Babice 

Kroniku obce Babice jsem převzala po kronikářce paní Nadě Volencové 

v srpnu 2012. Kroniku jsem poté dopsala zpětně za celý rok 2012, jelikož nebyla 

v první polovině roku 2012 psána. 

Nejsem babická rodačka, do Babic jsem se přistěhovala na sklonku roku 

2009. Pocházím z jižních Čech, z Chýnova u Tábora. Po vysokoškolských 

studiích v zahraničí jsem přesídlila do Prahy a odtud do Babic. Pokud zrovna 

nejsem na rodičovské dovolené, pracuji na ministerstvu vnitra ČR, kde se věnuji 

mezinárodní spolupráci v oblasti migrace, či vyučuji na Filosofické fakultě UK. 

V současné době bydlím v Babicích s manželem Honzou a dvěma dětmi. 

Jaroslava Gahurová 

kronikářka obce 
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Stručný popis obce k roku 2012 

V obci Babice v roce 2012 trvale bydlelo 799 obyvatel. Celkový počet 

obyvatel žijících v Babicích je však z důvodu vysokého počtu nepřihlášených 

obyvatel daleko vyšší. Babice jsou tak stále dynamicky rozvíjející se obcí, do níž 

se stěhují zejména mladé páry či rodiny s dětmi. Počet dětí stále narůstá, v 

současné době v obci žije 223 dětí ve věku 0-18 let.  

Započatý trend rozvoje obce na přelomu tisíciletí pokračoval i v letošním 

roce. Obec již několik let po sobě zaznamenává strmý rozvoj výstavby rodinných 

domů, kdy jsou zastavovány lokality zejména na Mlejnsku a na Bezchlebí. V 

letošním roce obec eviduje obydlených 370 čísel popisných.  

Obec Babice se snaží být moderní, upravenou a občansky vybavenou obcí. 

V obci působí několik pohostinských zařízení, kadeřnických salonů, masérka, 

kosmetička, je zde autoservis či prodejna potravin. V Babicích však chybí celková 

občanská infrastruktura (chodníky, zpevněné povrchy několika ulic) a služby 

(lékárna, lékař, pošta, základní či mateřská školka). Právě příprava pro výstavbu 

mateřské školky je v plném proudu, a pokud bude probíhat vše podle plánu, 

mohla by školka přivítat první předškoláky již ve školním roce 2013/14.  

V souvislosti s realizací nové výstavby se důsledně dbá na dodržování 

stavebního zákona. Obec několikrát zabránila zahájení výstavby v nových 

lokalitách, jež neměly řádnou komunikaci. Rovněž se podařilo donutit developera 

v ulicích Lomená, Větrná a Příčná k dokončení komunikací a veřejného osvětlení. 

Zároveň byla zpracována studie dopravní bezpečnosti v obci doporučující 

výstavbu osvětlených přechodů na nebezpečných místech. V letošním roce však 

nebyl vypsán vhodný dotační titul, o který by obec mohla zažádat. Obec žádala o 

dotace na řadu projektů. Jednalo se například o revitalizaci centra obce, 

rekonstrukci obecní budovy č. p. 76, dětské hřiště s hracími prvky, kontejnerové 

stání na Bezchlebí. Tyto žádosti byly zatím neúspěšné.  
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Hlavní místní události roku 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A DO 

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

V obci proběhly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu 

Parlamentu České republiky, a to v pátek 12. října a v sobotu 13. října. Druhé kolo 

voleb do Senátu se uskutečnilo dne 19. října a 20. října. Volby se konaly 

v Hasičské zbrojnici. Obec Babice evidovala při volbách do krajských 

zastupitelstev 550 registrovaných voličů, z nichž hlasovalo 178 (platných hlasů 

173), což zajistilo volební účast 32, 36 %.  Při volbách do Senátu bylo v prvním 

kole odevzdáno 171 obálek (platných hlasů 157), s volební účastí 31,09. 

V druhém kole přišlo k urnám 54 voličů (platných hlasů 51), což představovalo 

volební účast necelých 10 %. Zvoleným kandidátem za Středočeský kraj se stal 

starosta Vlašimi, pan Mgr. Luděk Jeništa (BEZPP, za STAN). 

PETICE PROTI TRASÁM A A B1 PLÁNOVANÉHO OBCHVATU 

MĚSTA ŘÍČAN  

V první polovině února byla sepsána petice proti plánovanému obchvatu 

Říčan, jenž by zasáhl i poklidný život v Babicích. S peticí seznamovali při 

domovních návštěvách dobrovolníci a místní zastupitelé ostatní občany Babic. 

Tato petice umožnila vznést oficiální námitku na veřejném projednávání změny 

územního plánu dne 14. února. Pro předložení námitky potřebovala petice 

obsahovat nejméně 200 podpisů občanů.    

Existují 3 varianty trasy plánovaného obchvatu města Říčan. Tento obchvat 

je součástí navrhované změny územního plánu města Říčan. Vzhledem k tomu, že 

trasy A a B1 vedou přes katastrální území Babic a narušily by tak poklidný ráz 

obce, rozhodlo se zastupitelstvo obce Babice iniciovat právě tuto petici. Již na 

podzim roku 2011 podala obec Babice oficiální zamítavé stanovisko k výše 

zmíněné záležitosti.  
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Text Petice proti výstavbě obchvatu Říčan - trasa A, trasa B1 

My, obyvatelé obce Babice, vyjadřujeme touto peticí nesouhlas s 

navrženými variantami trasy plánovaného obchvatu Říčan, konkrétně trasou 

A a trasou B1 a uplatňujeme tak věcně shodnou připomínku. Obec Babice 

má charakter klidné obce s masivní zástavbou rodinných domů a dlouhou 

tradicí chatových osad určených k rekreaci. Výstavbou zmíněných tras 

obchvatu by došlo k rozdělení vesnice a narušení dalšího budoucího 

rozvoje. Plánované trasy by vedly v těsné blízkosti rodinných domů, které 

byly v této oblasti vybudovány právě s ohledem na klidnou lokalitu v 

blízkosti lesa. Tato petice je podávána petičním výborem ve složení:  

Miroslav Jež, Za zrcadlem 191, Babice u Říčan, Jan Heřmanský, Honzíkova 

164, Babice u Říčan, Jan Gahura, Polní 298, Babice u Říčan. Zástupcem 

petičního výboru pro jednání s úřady státní správy a samosprávy a 

zmocněncem k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k 

projednání této námitky při veřejném projednávání je Jan Heřmanský, 

Honzíkova 164, Babice u Říčan.   

Schválené zásady územního rozvoje Středočeského kraje, což je jediný 

dokument, který může nařídit strpění severního obchvatu Říčan, zatím obchvat 

neobsahují. V dalším roce by neměla probíhat žádná další změna tohoto 

dokumentu. Pak pravděpodobně ke změně tohoto dokumentu dojde spolu se 

zanesením záměru výstavby zmíněného obchvatu v případě jeho schválení 

Středočeským krajem. 

 

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

V uplynulém roce se zastupitelstvo obce usilovně snažilo pokročit 

s realizací výstavby mateřské školky, což by vyřešilo dlouhodobý nedostatek míst 

ve státních školkách v okolí. Upustilo se od plánované rekonstrukce budovy č. p.  

76 na mateřskou školu, o niž se usilovalo v letech 2008-2010, a byla schválena 

výstavba školky nové. 

Byla navržena realizace výstavby školky, připravily se podklady pro 

výběrové řízení na projekční kancelář, která zpracovala projektovou dokumentaci 
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včetně vyřízení stavebního povolení. Proběhlo výběrové řízení se společností SHS 

architekti jako vítězem. V prvním pololetí nabyla platnost změna územního plánu 

č. 2, která pro výstavbu školky vyčlenila pozemek vedle fotbalového hřiště. Na 

konci roku probíhaly projektové práce a ve stádiu řešení bylo i financování této 

stavby. Byly shromážděny potřebné dokumenty pro registraci školky u školského 

úřadu. Zastupitelstvo dne 12. listopadu odsouhlasilo svým usnesením zřizovací 

listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Babice. Cílem obce bylo, aby 

výstavba školky začala na jaře příštího roku s tím, že by mohla přijmout první 

žáčky v září. 

DISKUZE O VODNÉM A STOČNÉM  

V uplynulém roce došlo k bouřlivé diskuzi ohledně cen vodného a stočného 

v obci, jež nenechala nikoho chladným. Vzhledem ke skokovému zvýšení ceny 

vodného a stočeného probíhalo od června do prosince jednání s majitelem 

vodovodu a kanalizace v obci, firmou Vintex s.r.o. o výši ceny a o změně 

provozovatele vodovodu a kanalizace. Dále obec zažádala Finanční ředitelství 

o cenovou kontrolu ceny vodného a stočného stanovené firmou Vintex s.r.o. Po 

provedené kontrole výše ceny vodného a stočného Finanční ředitelství Praha 

sdělilo, že porušení cenových předpisů nebylo zjištěno. 

Na konci léta obdrželi občané jednostranné výpovědi smluv o dodávce vody 

z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace od firmy 

Vintex. S informací o tom, jak postupovat, byli občané obeznámeni v letácích, jež 

zastupitelé roznesli do schránek. 

Jednalo se o problém s širšími souvislostmi, jenž zastupitelstvo kontinuálně 

řešilo již od konce léta roku 2011. Po volbách v roce 2010 začalo zastupitelstvo 

dbát na dodržování základních podmínek obsažených ve stavebním zákoně a 

územním plánu obce (např. nepovolení výstavby nových lokalit bez zajištění 

výstavby souvisejících komunikací, dodržování velikosti pozemků či jiné zásady 

stavebního zákona). Díky tomu byla např. dokončena silnice v ulici Větrná, Příčná 

a Lomená. S kroky zastupitelstva však nesouhlasila společnost Vintex, jež tvrdila, 

že se ji obec snaží poškodit a že s ní nespolupracuje. Součástí tvrzení Vintexu 

bylo, že po celou dobu dotuje provozování kanalizace a vodovodu, a že pokud 
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nebude obec se společností spolupracovat k jejímu prospěchu, nebude dále provoz 

vodovodu a kanalizace dotovat. V reakci na toto tvrzení se obec v průběhu srpna a 

září 2011 s panem Pedanem ze společnosti Vintex domluvila na kontrole 

stanovení cen vodného a stočného, mimo jiné i na základě toho, že dle smluv na 

odběr pitné vody a odvádění splaškových vod byla obec výši ceny za tyto služby 

oprávněna schvalovat. 

V dubnu se podařilo dojít ke kompromisu, a byla stanovena výše vodného a 

stočného, kterou pan Pedan svým podpisem potvrdil. V průběhu května však 

Vintex vyhlásil výši vodného a stočného na cca 120 Kč včetně DPH. Po tomto 

kroku obec požádala finanční ředitelství v Praze o kontrolu stanovení výše 

vodného a stočného. Firma Vintex s. r. o plánovala změnu provozovatele vody (z 

firmy Vintex na IVK Group) avšak s tím, že cena vody měla být stejně vysoká. 

Občané obdrželi i pozvánku na zastupitelstvo obce konané 17. září v Hasičské 

zbrojnici, kde probíhala živá debata. Nakonec k předání vodovodu a kanalizace 

nedošlo, společnost Vintex poté rozeslala nové smlouvy, cena vodného a stočného 

byla stanovena na 106 Kč/m3, což byl výsledek kompromisu, ve který šňůra 

jednání vyústila. Tuto cenu zastupitelstvo na mimořádném zasedání 17. prosince 

odsouhlasilo. 

V příštím roce bude obec s firmou Vintex dále spolupracovat na snížení 

ceny vstupů provozování vodovodu a kanalizace s cílem snížit cenu vodného a 

stočného. 
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Základní údaje a statistiky obce 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2011  

Údaje jsou uvedeny za rok 2011, neboť údaje za uplynulý rok nebyly v době 

finalizace kroniky známy. Jelikož však ani údaje za rok 2011 nebyly 

v předchozích zápisech kronik zmíněny, je pro názornost uvedena i demografická 

situace v těchto letech, jelikož demografický trend posledních let víceméně 

vystihuje. 

 Z dlouhodobého hlediska lze vypozorovat, že občané Babic „mládnou“. 

V roce 2001 byl průměrný věk obyvatele obce 37, 4 let, v roce 2010 34,5 let 

(čerstvější data Český statistický úřad bohužel nemá). Od roku 2000 čítaly Babice 

177 trvale žijících obyvatel, v roce 2012 již 799. Počet domů se v roce 2012 

vyhoupl na 370. 

Zajímavé zjištění přináší následující tabulka, jež znázorňuje vývoj počtu 

obyvatel a počtu domů od roku 1869 do roku 2001. Sestupná tendence vývoje 

počtu obyvatel započala od roku 1921 a nejméně obyvatel žilo v Babicích na 

počátku 90. let 20. století. Od té doby začal počet obyvatel mírně růst a děje se tak 

doposud. Tabulka vývoje počtu obyvatelstva a domů v Babicích shrnuje 

dlouhodobé trendy. 

Narozeni 12 

Úmrtí 3 

Sňatky 

Rozvody 

3 

5 

Počet trvale bydlících obyvatel k 1. lednu 2012  799 

Přirozený přírůstek 

Migrační přírůstek 

9 

41 

Počet čísel popisných 37 

Pohyb obyvatelstva  117 

Nově přistěhovaní  79 

Odstěhovaní 38 
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Zdroj: Kronikářka na základě dat Českého statistického úřadu, veřejná databáze 

“Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 v obcích vybraného 

SO ORP Říčany”, www.czso.cz. 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 

 Katastrální výměra: 560 ha 

 Územní plán: zpracovaný v roce 2002 Ing. Arch. Ouřeckým 

 Počet rodinných domů: 370 

 Kanalizace (ČOV): Ano 

 Vodovod: Ano 

 Plynofikace: Ano 

 Pošta: Ne 

 Lékařské zařízení: Ne 

 Škola: Ne 

 Školka: Ne 

 Policie: Ne 

Rok Počet obyvatel Počet domů 

1869 452 60 

1880 471 71 

1890 462 76 

1900 394 71 

1910 437 83 

1921 444 88 

1930 391 104 

1950 361 156 

1961 348 102 

1970 288 88 

1980 236 86 

1991 186 110 

2001 264 138 

2012 799 370 
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 Zdravotnické zařízení: Ne 

 Nezaměstnanost:  8,6 % (rok 2011) 

 

OBECNÍ ÚŘAD, ZASTUPITELSTVO OBCE A JEHO ORGÁNY 

 

Adresa a údaje obecního úřadu Babice 

Babice 6, Říčany u Prahy, 251 01 

Telefon: 323 660 994, 323 660 966 

e-mail: oubabice@c-box.cz 

Datová schránka:  vxtaugv 

GPS: 50°0'25.679"N, 14°42'55.649"E 

Bankovní spojení: 9323201/0100 

Identifikační číslo - IČ: 00240028 

 

Obecní úřad byl veřejnosti otevřen v úřední hodiny, a to v pondělí a ve 

středu od 18.30h do 19. 30h. Na obecním úřadě je v provozu i pracoviště 

CzechPoint, a to v úředních hodinách obecního úřadu. V době letních prázdnin 

fungoval Obecní úřad a CzechPoint v omezeném provozu. Úřední den byl pouze 

v pondělí a to od 18.30h do 19.30h.  

V úřední den CzechPointu je vyřízeno 1-10 klientů, zejména se jedná o 

přihlašování občanů k trvalému pobytu. Dále CzechPoint zajišťuje vybírání 

poplatků za komunální odpad, za bioodpad, psy či vyřizuje agendu přihlašování 

psů. V úředních hodinách  se na obci provádí též ověřování podpisů a vidimace 

listin, rozhodnutí o  zrušení trvalého pobytu, rozhodnutí o přidělování čísel 

popisných, vyřizují se dotazy občanů, připomínky a případně stížnosti občanů a 

jiné.  

mailto:oubabice@c-box.cz
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V období výběru poplatků  Obecní úřad vyřizuje cca 25 klientů. Poplatky 

vybírá paní místostarostka, Hana Hušová. Při takto velké návštěvnosti Obecního 

úřadu, kdy občané mnohdy stojí ve fronách před úřadem, začíná být současné 

sídlo nevyhovujcí, a obecní úřad se s tímto v budoucnu plánuje zabývat. 

Obec provozuje svoje webové stránky (www.babiceurican.cz), kde jsou 

k dispozici aktuální informace pro spoluobčany. Zároveň v sekci diskuze mohou 

místní obyvatelé vyslovit otázku na paní starostku, vyjádřit svůj názor či 

komentovat aktuální dění. Webové stránky má v péči webmaster, placený 

zaměstnanec obce. Webmaster odpovídá za výstavbu webových stránek obce a 

jejich doplňování informacemi, které mu předává paní starostka. Návštěvnost 

webu není známa, ale registrovaných obyvatel, jež si nechávají zasílat informační 

zprávy na mail, je přibližně 220. Webové stránky jsou obecně hojně 

navštěvované, a to nejen registrovanými uživateli internetu. 

 

Zasedání zastupitelstva a výborů 

Zastupitelstvo obce se scházelo, s výjimkou letních prázdnin, 

v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí od 19:30h. Jednání 

zastupitelstva trvala průměrně 2 až 3 hodiny. Během roku došlo i k občasným 

mimořádným zasedáním. Na zasedání zastupitelstva jsou občané obce vítáni. 

Několikrát toho také využili - například při debatě o ceně vodného a stočného, 

kdy předmětné zasedání zastupitelstva proběhlo v budově Hasičské zbrojnice. 

Záznam z jednání zastupitelstva zpravidla zapisoval zastupitel pan Jan Gahura, 

v nepřítomnosti ho nahradila Martina Kloubová.  

  

http://www.babiceurican.cz/
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Starosta Iva Kačírková 

Místostarosta Hana Hušová 

Předseda Finančního výboru Ing. Daniel Sladký 

členové Ing. Jan Gahura 

Předseda Kontrolního výboru Ing. Jan Gahura 

členové 
Ing. Martina Kloubová 

Ing. Jan Heřmanský 

Předseda Stavebního výboru  Karel Haluza  

členové 
Ing. Jan Heřmanský  

+ 1 

Předseda komise veřejného pořádku Pavel Rathouský 

členové 
Miroslav Jež 

Ing. Daniel Sladký 

Předseda Kulturního a sociálního výboru Ing. Martina Kloubová  

členové 
Marcela Havlová 

Vladislava Dvořáková 

Předseda Výboru pro životní prostředí a ekologii, 

předseda sportovního výboru 
David Volenec 

členové 

  

Zdeněk Boček 

Ing. Pavel Limberský 

Naďa Volencová 

+ 1  

Předseda Technické komise  Miroslav Jež 

členové 
Pavel Rathouský 

David Volenec 
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Život v obci  

STAVEBNÍ DĚNÍ 

Stavební výbor se při své činnosti věnoval hlavně posuzování žádostí o 

územní rozhodnutí či stavební povolení a stavebních úprav na domech či 

pozemcích v obci Babice. Dbal na dodržení hlavních zásad, zajištění výstavby 

komunikací a tím minimalizaci budoucích nákladů obce Babice. Dbal na správnou 

velikost pozemků, na dodržení povoleného procenta zastavěné plochy pozemku a 

vznášení požadavků na vybudování vsakovacích jímek dešťových vod. Tím se 

snažil předcházet problémům zaplavování okolních pozemků dešťovou vodou. 

Tento problém se již několikrát řešil v lokalitě Mlejnsko, kde k tomuto jevu velmi 

často dochází. Mezi další pravidelnou činnost výboru patřila kontrola majetku 

obce a spolupráce při jeho opravách či údržbě. 

V létě byla na základě podnětů od obyvatel obce a po zvážení finančních 

možností opravena ulice K lesu v úseku od hlavní silnice ke kontejnerům. Nejprve 

byly připraveny podklady pro veřejnou soutěž na dodavatele výstavby části této 

komunikace. Dokumentace pro provedení stavby byla nejdříve upravena pro 

maximální snížení nákladů, poté byla připravena výzva k soutěži, soutěžní 

podmínky a návrh smlouvy pro dodavatele. Soutěž byla vyhlášena na webových 

stránkách obce a informace o soutěži byly zveřejněny také na webových stránkách 

Středočeského kraje. Do soutěže se přihlásilo sedm uchazečů. Vítězem se stala 

společnost Commatel – Uher s.r.o. Vítězná cena byla o cca 25% nižší než odhad 

stanovený na základě rozpočtu. Navíc se ještě v průběhu realizace podařilo snížit 

cenu díla o cca 75.000,- Kč. 

Bylo zhotoveno veřejného osvětlení v ulici Na Ladech za cca 11 000 Kč.  

Vedle toho bylo podáno množství žádostí o dotace na různé stavební 

projekty. Byly připraveny podklady pro žádosti na výstavbu chodníků, částečnou 

rekonstrukci budovy č. p. 76 (bývalá budova školy) a stání na kontejnery v ulici K 

lesu. 
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ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V OBCI 

Během roku docházelo k úpravě porostů a veřejných ploch. Od jara až do 

konce léta byl upravován porost u silnice Starobabická a Mlejnská. Kontinuálně 

bylo zvelebováno okolí návsi. Během listopadu a prosince byly ořezány větve, jež 

zasahovaly do veřejného osvětlení. Specializovanou firmou byl odstraněn 

nebezpečný strom u mostku na návsi. Na návsi došlo také k porážce kaštanu u 

orientační tabule. SDH Babice provedlo během roku čištění kanálů.  

Obec poptávala firmu, která by zajistila údržbu zeleně. Jelikož poptávka 

ukázala, že cena údržby na celém území obce Babice by činila minimálně 150 000 

Kč, usneslo se zastupitelstvo realizovat dílčí zakázky ve spolupráci s hasiči za 

režijní náklady.  

Dne 21. dubna probíhala v obci jarní brigáda. Od odpadků, nalétaných 

obalových materiálů od staveb a starého železa byly vyčištěny lokality u 

fotbalového hřiště, okraj Babického lesa, veřejné plochy v Babicích a silniční 

příkopy směrem na Doubek, Strašín a Mukařov. Brigády se zúčastnil velký počet 

místních obyvatel včetně žáků školy Open Gate. 

Od jara zastupitelstvo obce bojovalo za posekání zaplevelených, 

nezastavěných pozemků v katastru Babic. Zastupitelé obcházeli a poznamenali 

neposekané pozemky a dopisem obce byli majitelé pozemků vyzváni k nápravě. 

Poté obec zaslala podnět na přezkoumání neudržovaných pozemků na Státní 

rostlinolékařskou správu.  

Obec též dlouhodobě zamýšlí revitalizovat centrum obce.  Na revitalizaci 

zatím v uplynulém roce nezískala žádný dotační titul, proto se zvažuje částečná 

realizace formou dobrovolné brigády a veřejné sbírky. 

DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Autobusové spojení s okolními obcemi a Prahou v uplynulém roce 

zajišťovaly linky 364 a 428. Od září došlo k dílčím úpravám některých odjezdů, 

resp. příjezdů, v rozmezí 1 až 4 minuty. Rozsah spojů zůstal zachován. Ve 

večerních hodinách byly zavedeny na tyto linky midibusy (dva poslední spoje z 

Depa Hostivař a poslední spoj z Doubku, resp. z Křenic). O víkendu bylo 
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navýšeno spojení na obou linkách právě díky nasazení midibusů. Ty byly 

nasazeny o víkendu celodenně. Toto navýšení se obecního rozpočtu nedotklo. 

BABICKÝ OBČASNÍK 

Obec Babice vydává třikrát až čtyřikrát ročně Babický občasník. V 

uplynulém roce vyšel občasník celkem třikrát. Občasník obsahuje shrnutí 

nejdůležitějších událostí v obci, informace z Obecního úřadu, zprávy a články 

jednotlivých sdružení, plánované akce či rozhovory se zastupiteli. Členy redakce 

tvoří Martina Kloubová, Vladislava Dvořáková, Daniel Sladký, Marcela Havlová 

a Jarka Gahurová bez nároku na odměnu. Do občasníku přispívá i paní starostka, 

zastupitelé či občané Babic. Babický občasník vychází v nákladu 350 až 450ks 

v závislosti na tom, zda jsou výtisky roznášeny i chatařům (týkalo se květnového 

čísla). 

Obsah Babického občasníku je schvalován na zasedání zastupitelstva obce. 

Při schvalování byl během roku postupně kladen větší důraz na informační 

vyváženost obsahu, tj. důslednější informování občanů o důležitých vyhláškách 

nebo např. změnách místních poplatků a daní. Zastupitelstvo obce tímto 

rozhodnutím reagovalo na stížnosti některých obyvatelů obce, kterým obsah 

občasníku přišel nevyvážený.  

TRESTNÁ ČINNOST V BABICÍCH 

V létě opět došlo k několika vloupání a odcizení předmětů z aut. V ulici 

Okružní bylo vykradeno auto zaparkované na zahradě u rodinného domu. V 

listopadu došlo k vysokému počtu krádeží v rodinných domech. Zloději navštívili 

obec opakovaně. Jednalo se např. o domy ve Větrné a Okružní ulici. Ke krádežím 

docházelo zejména v noci, ale i přes den. Paní starostka v této souvislosti požádala 

policii, aby v obci prováděla noční hlídky. 

 

PEJSCI, ZTRACENÍ A ZABĚHNUTÍ MAZLÍCI 

Tak jak tomu bývá, i v uplynulém roce se ztratili či se nakrátko zaběhli 

pejsci. Dne 17. srpna se našel malý bílý bišonek. Ze Škvorce se zaběhla černo-bílá 
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fenka francouzského buldočka. Někteří zaběhlí pejsci či volně pobíhající psi 

občany Babic, zejména maminky s dětmi, potrápili. Komise pro veřejný pořádek 

stížnosti na volně probíhající psy prošetřovala. 

Dobrou zprávou však je, že v obci začala tento rok působit veterinářka, paní 

Jana Bohatová z Polní ulice.  
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Hospodaření obce 

ROZPOČET OBCE 

V uplynulém roce obec hospodařila se schváleným rozpočtem 5,53 mil. Kč. 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2013 ve výši příjmů 6,62 mil 

Kč a výdajů ve výši 6,2 mil Kč dne 10. prosince. 

INFO O PLATBÁCH A POPLATCÍCH 

Cena vodného a stočného pro rok 2012 činila 106Kč/m3. Poplatek za psa i 

v tomto roce činil 200,-Kč (pro držitele např. invalidního důchodu a důchodce 

činil 100,-Kč). Poplatek pro majitele chat byl vybírán ve výši 500 Kč. 

Od 12. března se prodávaly známky na bioodpad. Svoz probíhal každý lichý 

týden ve čtvrtek. Ceny za známku byly následující: 240l – 966 Kč, za 120l – 740 

Kč.  Několikrát do roka probíhá svoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bývá 

přistaven na návsi. I tento rok se však obec potýkala s nepořádkem u 

kontejnerových stání. 

NAVÝŠENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z 

NEMOVITOSTI 

Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 16. května 2011 

usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku (č. 2/ 2011) s účinností dnem 1. ledna 

2012, která stanovila místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová 

povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 

nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory. 

Zvýšením koeficientu došlo k navýšení financí v rozpočtu obce, jež se 

využijí pro další rozvoj obce (např. stavba chodníků či oprava komunikací). Pro 

rok 2013 je v rozpočtu plánován příjem z daně z nemovitosti ve výši 700 000 Kč.  

GRANTY 

Obec v roce 2012 podala několik žádostí o grant: Nadace ČEZ - žádost o 

nadační příspěvek Oranžové hřiště; Středočeský Fond sportu, volného času a 
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primární prevence - žádost o poskytnutí dotace na podporu volnočasových a 

sportovních aktivit;  Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - žádost o poskytnutí 

dotace na úpravu návsi a hrací plochy; Středočeský Fond životního prostředí a 

zemědělství - žádost o poskytnutí dotace na údržbu zeleně v obci Babice; dotace 

od Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů; soutěžní formulář v rámci 

soutěže Obec přátelská rodině na Ministerstvo práce a sociálních věcí. V žádných 

těchto žádostech obec bohužel neuspěla. Obec však získala finanční částku 11 800 

Kč využitelnou na lesní hospodářství.  

Obec uzavřela smlouvu o spolupráci s MAS Říčansko (Místní akční 

skupina) na jeden rok. MAS Říčansko je obecně prospěšná společnost pracující 

podle zásad evropské iniciativy Leader +. Sdružuje obce, města, soukromé firmy, 

podnikatele a neziskové organizace. Díky členství v MAS má obec mimo jiné 

přístup k informacím týkající se vypisovaných grantů, možnost konzultací k 

vyplnění zvolených žádostí. Do této doby byla v Babicích prostřednictvím MAS 

financována výstavba komunikace Ke hřišti. Tato smlouva zavázala obec zaplatit 

členský příspěvek 12 000 Kč ročně. Pro úplnost je nutno uvést, že již v roce 2009, 

kdy obec ještě neměla s MAS uzavřenou smlouvu, podala žádost o dotaci na 

výstavbu místní komunikace u MAS Říčansko. Státní zemědělský intervenční 

fond pak žádosti, která byla MAS podpořena, vyhověl a v roce 2009 obec 

obdržela dotaci ve výši 1 800000 Kč.  
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Kulturní a společenské dění v obci 

OBECNĚ 

Kulturní a společenské dění v obci zajišťovala obec a kulturní a sociální 

výbor ve spolupráci s občanským sdružením Babický drak. Zástupci kulturního a 

sociálního výboru gratulovali seniorům k významným životním jubileím (70 let, 

75 let, 80 let atd.) a předávali drobný dárek s finančním obnosem ve výši 400,- 

Kč. Během roku bylo dohodnuto, že počínaje 76. narozeninami bude blahopřáno 

každý rok. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BABICKÝ DRAK 

Po celý rok, vyjma letních prázdnin, bylo v provozu rodinné centrum 

občanského sdružení Babický drak. Každou středu dopoledne se schází 

v prostorách školy Open Gate místní maminky s ratolestmi. V herně si děti 

pohrají, zacvičí, maminky posedí u čaje či kávy. Zároveň několikrát proběhly 

besedy o aktuálních tématech. Na podzim pak v těchto prostorech zahájil 

dopolední provoz i Montessori klub pro předškolní děti (3-6let). 
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    Dopolední cvičení v herně Open Gate 

 

     Zdroj: Babický drak, www.babickydrak.cz 

 

KNIHOVNA ŠKOLY OPEN GATE 

Občané Babic využívali služby knihovny místní školy Open Gate. Pro 

občany Babic je knihovna otevřena každou středu od 15h do 18.30 hod. Pro 

registraci je potřeba mít trvalé bydliště v Babicích a zaplatit registrační poplatek 

(50 Kč). Knihovna disponuje cca 21 000 tituly, ročně jich přibude kolem 3000. 

Jedná se o učebnice, odbornou literaturu a beletrii v různých jazycích - kromě 

češtiny je velká část v angličtině, dále němčině, španělštině, francouzštině atd. 

Dále je zde více než 600 nejen výukových DVD a taktéž CD nosičů. Je možné 

pročíst denní tisk a časopisy, kterých je přibližně 30 druhů v různých jazycích.  

 

 

 

http://www.babickydrak.cz/
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AKCE 

Dětský karneval  

Dne 5. února od 14h proběhl v prostorách divadla v Open Gate dětský 

karneval. Soutěžilo se o nejhezčí masky, probíhaly hry o ceny, děti si mohly 

zatančit na diskotéce a celým odpolednem provázel kejklíř Pet.  

 

Děti s kejklířem Petem 

 

Zdroj: Babický drak, www.babickydrak.cz. 

 

Masopust 

V sobotu 18. února pořádala obec Babice od 8.30h již podruhé Masopust. 

Sešlo se asi deset masek. Na poslední chvíli onemocněl “Masopust”, ale obratem 

byl nahrazen. Horší to již bylo s muzikanty, kteří taktéž z důvodu nemoci v den 

Masopustu hraní odřekli. Doprovázeni Martinem Vokáčem hraním na kytaru, se 

masopustní průvod odebral na pochod Babicemi. 

 

http://www.babickydrak.cz/
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Pozvánka na Masopust 

 

Zdroj: webové stránky obce Babice, www.babiceurican.cz 

 

Vítání občánků 

V sobotu dne 17. března proběhlo v pořadí již druhé vítání občánků 

narozených v uplynulém roce. Akce začala v 10h v místním divadle školy Open 

Gate. Místostarostka paní Hana Hušová přivítala deset narozených dětí s trvalým 

pobytem v Babicích. Rodiče těchto dětí obdrželi předem pozvánky. Vítání 

http://www.babiceurican.cz/
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občánků svým vystoupením zpříjemnili žáci ZŠ Open Gate, maminky obdržely 

květiny a děti malé pozornosti. Došlo i na focení v kolébce.  

 

Společná fotka z vítání občánků 

 

Zdroj: archiv kronikářky. 

 

Velikonoční tvoření pro děti 

V úterý 3. dubna proběhlo v herně rodinného centra v Open Gate 

velikonoční tvoření pro děti. Děti si mohly vyzdobit velikonoční vajíčka, malovat 

sádrové velikonoční figurky či uplést pomlázky.  

Čarodějnice 

Oslava čarodějnic proběhla dne 30. dubna na návsi od 16h pod patronátem 

SDH Babice. Na návsi se sešli čarodějnice a čarodějové, nechyběly soutěže a 

sladké odměny.  
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Rej hasičů, čarodějů a čarodějnic 
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Zdroj: http://babicesdh.rajce.idnes.cz. 

 

Drakiáda 

I přes nepřízeň počasí se v neděli 21. října sešlo pár babických, aby se 

zúčastnili podzimní drakiády. Jelikož nefoukalo, byla zahájena alespoň 

„bublinkiáda“.  

Pozvánka na Drakiádu 

 

http://babicesdh.rajce.idnes.cz/
http://www.babickydrak.cz/wp-content/uploads/drakiada_2012.jpg
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Drakiáda

Zdroj: Babický drak, www.babickydrak.cz 

 

Loutkové divadlo Honzy Hrubce 

Dne 24. listopadu zavítalo za hojné účasti místních dětí a dospělých do 

Babic loutkové divadlo Honzy Hrubce s pohádkou pro nejmenší, “Vánoční příběh 

aneb cesta do Betléma”. Před pohádkou proběhla předvánoční dílna, v níž si děti 

mohly vytvořit papírový řetěz na stromeček, vánoční svícen, ozdoby na sklo či 

další výzdobu na Vánoce.   

Havelské posvícení 

I přes nepřízeň počasí se uskutečnilo v Babicích na návsi 21. října Havelské 

posvícení, kdy byl umístěn v centru obce kolotoč, houpačky, trampolína, střelnice 

a další atrakce pro děti. 

 

http://www.babickydrak.cz/
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Adventní věnce 

Asi deset babických žen přišlo před začátkem adventu 30. listopadu na 

tradiční dílnu do Hasičské zbrojnice, kde si mohly vytvořit vánoční výzdobu a 

adventní věnce.  

Mikuláš  

Dne 5. prosince přišel babickým dětem rozdat dárečky do divadla Open 

Gate Mikuláš, spolu s andělem a dvěma čerty. Děti odrecitovaly Mikuláši říkanku 

„Náš, náš Mikuláš“, a pak s napětím očekávaly, až budou vyzvány na podium a 

zazní Mikulášova chvála i mírné pokárání z knihy hříchů.   

 

 

 

 

 

 

Mikulášská besídka v divadle OG 

 

Zdroj: Babický drak, www.babickydrak.cz. 

http://www.babickydrak.cz/
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Vánoční setkání na návsi 

I v uplynulém roce, konkrétně 16. prosince, proběhlo již tradiční vánoční 

setkání občanů Babic. Akce započala setkáním v divadle školy Open Gate, kdy 

bylo žáky školy připraveno do 15h vystoupení v podobě zpěvu vánočních koled. 

Toto představení přednostně pro seniory se však setkalo s malým zájmem. Od 16h 

se pak již začali místní scházet na návsi, aby ochutnali svařené víno, čaj či teplý 

džus. Po jablečných či jiných štrúdlech, které mohli občané hodnotit v soutěži, se 

brzy slehla zem. Soutěž vyhrála již poněkolikáté paní Vávrová. Martin Vokáč 

doprovodil při zpívání koled na kytaru, děti si zapálili prskavky a zazvonili na 

Ježíška. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře. 

 

Pozvánka na Vánoční setkání 

 

Zdroj: webové stránky obce Babice, www.babiceurican.cz 

http://www.babiceurican.cz/
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Vánoční setkání na návsi 

Zdroj: Babický drak, www.babickydrak.cz.  

http://www.babickydrak.cz/
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Sportovní a jiné dění  

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 

Hřiště spravuje správce pan Boček, který dbá na to, aby byla posekaná 

tráva, upraveno okolí hřiště, tekoucí voda na toaletách, fungující zázemí pro malé 

i velké sportovce. Kromě fotbalistů sloužil areál hřiště i k jiným aktivitám. V 

pátek a v neděli se na hřišti hraje volejbal, přes léto využívaly prostory hřiště v 

dopoledních hodinách maminky na setkávání s dětmi. Přes letní prázdniny 

probíhalo v areálu hřiště cvičení žen. Cvičilo se ve čtvrtek od 18.45h za každého 

počasí, vyjma deště. 

Během měsíce července a srpna byla uzavřena hrací plocha fotbalového 

hřiště z důvodu rekonstrukce.  

V babickém lese se kousek od hřiště pohybovalo v létě stádo divokých 

prasat, v letošním roce naštěstí hřiště prasata tak jako v roce loňském neponičila. 

SK BABICE 

Občanské sdružení SK Babice pořádá pro občany Babic rozličné sportovní 

aktivity. V tělocvičně bývalé školy (Ke Skále č. p. 76) se cvičí pod vedením paní 

Nadi Volencové jóga. Lekce probíhaly v úterý a čtvrtek. Od půlky září začali na 

místním fotbalovém hřišti trénovat malí rugbisté ze školy Open Gate, z Babic a 

blízkého okolí. Na tréninky chodí okolo 25 dětí, jež jsou rozděleny do třech 

družstev: do 6, 9, 11 let. Přes zimu děti trénovaly v hale školy Open Gate. 

Tréninky probíhaly týdne pod vedením Davida Volence a Ruperta Marxe. SK 

Babice pořádá každé úterý od 17h společné běhy Babickým lesem. Největší akcí s 

přesahem daleko za hranice Babic však má Babický ¼ Maraton.  
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Podzimní trénink Babických bulldogů 

Zdroj: Rugby Babice, www.rugbybabice.cz. 

 

 ¼ MARATON 

 Dne 16. září proběhl na fotbalovém hřišti a v Babickém lese druhý ročník 

babického trail ¼ maratonu.  Běžci se mohli účastnit několika kategorií. Hlavní 

závod, tedy ¼ maraton s délkou 10 549 metrů, si zaběhlo 302 běžců. Celkem 

běželo téměř 450 běžců. Dále se běžely štafety (2 x 5 km), nově hobby běh pro 

děti (12-15 let) s délkou 3 000 km a 800 m pro děti do věku 12 let. Na nejmenší 

(kategorie do 6 let) čekala trasa 400m. Odměněni byli také nejlepší běžci 

v kategoriích s knírem, na Krupičku, minimalista a na boso. Vítězem se v hlavní 

kategorii stal Jan Mrázek s časem 35:58. 

Sportovní dopoledne nabídlo i bohatý společenský program (šperkařský 

workshop, dětský koutek či výstavu fotek z činnosti Výboru dobré vůle). 

Zajištěno bylo i bohaté občerstvení. Výtěžek z registrace čtvrtmaratonu (přes 27 

tis. Kč) šel na konto Nadace Olgy Havlové na zakoupení invalidního vozíku. 

http://www.rugbybabice.cz/
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Letošní ¼ trail maraton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Babice SK, www.babice.sk. 

 

 

http://www.babice.sk/
https://www.dropbox.com/sh/7fm2i5h1sy5pgtx/ZPPD5HcyLI
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SOKOL BABICE 

Družstvo mužů hraje domácí soutěž ve fotbale Praha - východ – IV. třída 

oddělení B. V sezóně 2011/2012 uhráli Babice 23 bodů a umístili se na 11. místě 

ze 14. První je Sibřina B, druhý Doubek a třetí Škvorec. Za Babicemi zůstává 

Vyžlovka B, Radošovice B a Řež B. Celkem se hrálo 26 zápasů (6x výhra, 5x 

remíza, 15x prohra). (Převzato z Babického občasníku). 

PLAVÁNÍ 

Občané Babic mohou každou středu plavat v bazénu školy Open Gate, a to 

od  17.30h do 19h. Bazén je otevřen celoročně vyjma letních prázdnin. 

TENIS 

V prostorách Variant Klubu jsou k dispozici dva tenisové kurty, a to denně 

od dubna do října od 8h do 21h. K dispozici je dětský koutek s trampolínou 

a kuželkovou dráhou.  

VOLEJBAL 

Každý pátek a neděli probíhal i v roce 2012 rekreační volejbal pro babické 

nadšence v areálu fotbalového hřiště v Babicích. V zimním období pak 

volejbalisté hráli ve sportovní hale školy Open Gate.  
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Sbor dobrovolných hasičů čítal v uplynulém roce 32 členů. Sbor 

dobrovolných hasičů jako každý rok pořádal několik akcí, společných výletů, 

brigád, příprav a účasti na soutěžích. 

Zároveň došlo k několika zásahům. Dne 23. března hořel v ulici Topolová 

travnatý pozemek a ve Slušticích vzplála stráň. Co se Topolové ulice týká, díky 

rychlému zásahu nebyly požárem zasaženy domy bezprostředně sousedící s 

pozemkem, na kterém hořelo. 28. dubna v ulici Krátká opět hořela tráva, křoviny, 

část plotu a umělé trubky. V noci z 11. na 12. července vyprošťovali hasiči osobní 

auto po nehodě v ulici Starobabická. 15. - 16. července proběhlo v Babicích a 

jejím širším okolí úspěšné pátrání po pohřešované osobě za účasti sborů okrsku č. 

5 a Policie ČR.  

Hasiči provedli čištění obecní kanalizace, čištění příkopu dešťové 

kanalizace na Vršovce, které způsobily zaplavení pozemků v této lokalitě, 

generální úklid hasičské zbrojnice, natřeli zde fasádu a v jejím okolí vysekali 

náletové křoviny.  

Při dni čarodějnic ukázali zásah v zakouřeném prostředí, při akci „Stanování 

na fotbalovém hřišti“ pomohli ukázkou hasičské techniky. Svým fanděním 

podpořili starostu okrsku č. 5 M. Šafránka při jeho účasti na „Železném hasiči“ v 

Říčanech. Nejmenovaný člen SDH Babice pak obsadil druhé místo v letošním 

ročníku „Listonošova běhu“. 

Koncem května několik členů a členek vyzkoušelo své řidičské umění na 

motokárách v Hronově. V červenci byl uspořádán několikadenní výlet do 
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východních Čech a v září se jelo ve velkém počtu na každoroční oblíbenou 

turisticko-sportovní akci do Tříman.  

Soutěžně byl pro babické hasiče tento rok opět úspěšný. V květnu obsadili 

muži 2. místo v Doubku, v červnu se sbor zúčastnil soutěžního klání v 

netradičních disciplínách při oslavě 115. výročí založení doubeckých hasičů. Ve 

Všestarech se muži umístili opět na 2. místě a ženy obsadily 4. příčku. 

„Memoriálu Míly Dlabače“ v Tehovci letos nepřálo příliš počasí a tak za 

občasného deště - v hasičském útoku, následném balení techniky a jízdě na 

raftech, muži skončili na 7. místě a ženy získaly pohár za 3. místo.  

Hasičům se podařilo získat finanční dar od společnosti Metrostav a. s. ve 

výši 50.000,- Kč. Dále společnost CZRING s.r.o. poskytla dary (reklamní 

předměty) pro děti.  

(Částečně zpracováno dle článku p. Rathouského, Babický občasník č. 

3/2012). 

Kácení rizikových stromů na návsi 

 

Zdroj: http://babicesdh.rajce.idnes.cz 

 

http://babicesdh.rajce.idnes.cz/
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KAPR CUP 2012 

V sobotu 25. srpna proběhl na babické návsi již 6. ročník rybářské soutěže 

Kapr Cup. Po soutěžení o nejvíce chycených ryb zahrála kapela Bizoni, která se 

setkala s velkým ohlasem. Ač se pro soutěžící změnilo bodové hodnocení, zvítězil 

opět Daniel Pešout, vítěz minulých ročníků. Druhé místo opět jako loni získal Petr 

Kovář a na třetím místě skončil Pavel Kešner. Cenu za první chycenou rybu dostal 

mladý rybář Michal Kešner. Akci pořádali jako každoročně Petr a Hana Hušovi. 

Celkem soutěžilo kolem třiceti rybářů. 

 

Kapr Cup 

 

Zdroj: Babiceurican.cz 

 

 

VÝLOV RYBNÍKA 

V sobotu 3. listopadu proběhl na návsi výlov rybníka.  
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Počasí, příroda, živelné pohromy 

POČASÍ  

Leden - únor 

Ke konci ledna začalo pořádně mrznout. Rybník v Babicích zamrzl a 

bruslaři mohli nazout brusle. Ani únor nebyl teplejší, ranní teplota z 12. února – 

21,5 stupňů C byla zajisté nejnižší této zimy. Teploty přes den se pohybovaly pod 

-10 C, v noci kolem -18 C. Tuhé mrazy byly způsobeny vpádem sibiřského 

vzduchu na naše území.  

Začátkem února také začíná padat konečně sníh, výška sněhové pokrývky je 

oproti minulé zimě nízká, kolem max. 10 cm. Od 13. února se začíná oteplovat, 

teploty se pohybují přes den kolem -5 C směrem k nule.  

Březen – duben 

Po tuhých únorových mrazech a následné výrazné oblevě přišlo v prvním 

jarním měsíci příjemné oteplení.  Prodlužující se dny byly spíše oblačné až 

polojasné, s teplotami kolem 6 - 10 stupňů.  

Květen – červen 

V polovině června padaly teplotní rekordy na celém území Čech, v Babicích 

naměřeno 31 stupňů C. 

Červenec - srpen 

Červenec přinesl velké množství bouřek. Srpen si pro nás připravil 

proměnlivé počasí s pěknými slunečnými dny na konci prázdnin. 

 20. srpna bylo v Babicích naměřeno 35 stupňů C. 

Září -říjen 

Začátek září pak probíhal ve znamení léta, kdy se teploty šplhaly mnohdy i 

k 25 stupňům, jako by léto ani nechtělo skončit. V druhé polovině září se však 

znatelně ochladilo, naopak teploty klesly až k 7 stupňům Celsia. V říjnu napadl 

první sníh, který však dlouho nevydržel. 
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Listopad - prosinec 

Konec listopadu přinesl dětem spoustu sněhu a také silný mráz. Prosincové 

závěje na silnicích přinesly starost nejednomu řidiči. Na silnicích mezi Strašínem 

a Pacovem zapadlo v příkopu několik aut. Někteří babičtí se nedostali do práce, či 

jim cesta trvala o pár hodin déle než obvykle. Největší radost ze sněhu měly děti. 

Kočárky vystřídaly boby a sáně.  Před Vánoci se oteplilo. Na Štědrý den pak bylo 

rekordně teplé počasí (až 13 stupňů C), přišla mírná obleva a po sněhu ani 

památky. Ke konci roku opět přituhlo. 

PŘÍRODA  

Odstřel černé zvěře  

Ve dnech 8. prosince a 29. prosince proběhl v Babickém a Březském lese 

odstřel černé zvěře.   
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Postřehy z domova i blízkého okolí  

STŘÍPKY Z DOMOVA 

Předvolební klání historicky první přímé volby prezidenta ČR  

Ke konci roku proběhlo předvolební klání historicky první přímé volby 

prezidenta České republiky. Samotné volby pak proběhnou v první polovině ledna 

2013. Mezi kandidáty na prezidenta jsou: Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Vladimír 

Franz, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka, Miloš Zeman, 

Jana Bobošíková a Táňa Fischerová. Na konci prosince vysílala jejich předvolební 

spoty Česká televize. 

Letní olympijské hry 

Letní olympijské hry 2012 se konaly v anglickém Londýně. Slavnostní 

zahájení proběhlo 27. července, hry skončily 12. srpna. Čeští olympionici v 

Londýně získali celkem 10 medailí. Zlaté medaile vybojovali Miroslava 

Knapková (skif), Barbora Špotáková (oštěp), David Svoboda (moderní pětiboj, 

zavítal i na babický ¼ maraton) a Jaroslav Kulhavý (horská kola). 

Nové rozpočtové určení daní 

V srpnu byla schválena vládní novela rozpočtového určení daní, která 

posílila příjmy menších sídel na úkor čtyř největších měst. Menší města a obce by 

měly dostat navíc celkem asi 12 miliard Kč, naopak čtyři největší města (Praha, 

Brno, Ostrava, Plzeň) přijdou asi o 1,1 miliardy. Menší obce a města dosud 

dostávají v průměru 6800 Kč na jednoho obyvatele. Změnou zákona má dojít ke 

zvýšení v průměru na zhruba 9000 Kč. Obce by měly získávat 20,83 % z vybrané 

daně z přidané hodnoty proti vládou navrhovaným 21,93 %. Z daně z příjmů 

zaměstnanců by měly dostávat 22,84 %. Obci Babice by tato novela mohla do 

rozpočtu přinést až 800 000 Kč. 

 

 

http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-jiri-dienstbier-dyr-/domaci.aspx?c=A121122_141853_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-jan-fischer-d5e-/domaci.aspx?c=A121113_164855_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-vladimir-franz-d89-/domaci.aspx?c=A121203_121000_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-vladimir-franz-d89-/domaci.aspx?c=A121203_121000_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidatka-na-prezidentku-zuzana-roithova-f2d-/domaci.aspx?c=A121203_112421_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-karel-schwarzenberg-fk4-/domaci.aspx?c=A121126_111900_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-premysl-sobotka-d96-/domaci.aspx?c=A121121_134436_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/profil-kandidata-na-hrad-milose-zemana-dx3-/domaci.aspx?c=A121112_102048_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidatka-na-prezidentku-jana-bobosikova-fi3-/domaci.aspx?c=A121203_102607_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidatka-na-prezidentku-tana-fischerova-fiq-/domaci.aspx?c=A121203_100110_domaci_jw
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslava_Knapkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslava_Knapkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_%C5%A0pot%C3%A1kov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Svoboda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kulhav%C3%BD
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STŘÍPKY Z OKOLÍ 

Zatčení hejtmana Středočeského kraje Mudr. Davida Ratha 

Dne 14. května zadržela policie Davida Ratha v Rudné u Prahy. V krabici 

od vína si nesl sedm milionů jako úplatek za předražení rekonstrukce 

Buštěhradského zámku. Ve vazbě čeká na soud, který by měl s ním a s dalšími 

obviněnými začít v polovině roku 2013. 

Zatčení Davida Ratha a jeho odchod z postu hejtmana i krajského 

zastupitele zkomplikovalo obcím ve středních Čechách čerpání dotací 

z Regionálního operačního programu. Současně jeho tvář zmizela i z 

propagačních materiálů Středočeského kraje.  

 

Kapacita základních škol na Říčansku 

V budoucnu se rodiče občánků z Babic mohou potýkat s problémem umístit 

své děti do základních škol na Říčansku. V letošním roce, tak jako v minulých, 

platí dohody obce Babice s Mukařovem a s Říčanami, o vytvoření společného 

školského obvodu. Na konci listopadu se pak konala v Říčanech strategická 

porada ke kapacitě základních škol v regionu. Říčany sice disponují novou 

školou, přesto by za 4 roky měla chybět místa na základních školách až pro 470 

dětí. Dle demografické studie nastane kritický bod po roce 2015, kdy školy v 

Říčanech budou muset odmítat uchazeče ze sousedních obcí z kapacitních 

důvodů, což se může týkat i Babic. Řešením by mohla být dřevostavba, 

kontejnerová přístavba či vytváření odloučených pracovišť. Říčany jsou 

zadluženy nedávnou stavbou Základní školy u lesa a bez pomoci okolních obcí je 

například stavba nové školy v Říčanech vysoce nepravděpodobná. Zastupitelstvo 

obce tyto skutečnosti ke konci roku diskutovalo, bylo navrženo koncentrovat 

budoucí investiční aktivity obce do školy v Mukařově, kde již některé investice 

obec má. 
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Omezení na Černokostelecké silnici (křižovatka v lese na Vojkově) 

V období od 24. října do druhé poloviny listopadu byla prováděna 

Ředitelstvím silnic a dálnic oprava propustku na křižovatce silnic I/2 a III/1011, tj. 

na křižovatce v lese na Vojkově. V místě opravy došlo k omezení provozu, byla 

uzavřena pravá polovina vozovky ve směru na Prahu. Provoz na Černokostelecké 

byl střídavě řízen světelným signalizačním zařízením. Současně byla uzavřena 

odbočka ve směru Strašín a objízdná trasa vedla přes Mukařov a Babice, Pacov a 

Březí. V souvislosti s tím stoupl provoz aut a především kamionů skrz Babice. 

Některá auta nerespektovala povolenou rychlost v obci. Kamiony nadto 

nerespektovaly zákaz vjezdu přes můstek na návsi, jež je omezen na 9t.  

 

Dostavba Pražského okruhu (část k Běchovicům) 

Již několik let se odsouvá dostavba Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a 

hradeckou dálnicí D11. Dostavba okruhu by velmi pomohla dopravě na Říčansku 

a jihu Prahy (Spořilov), jež jsou zatíženy zejména kamiony. V listopadu 

ministerstvo dopravy potvrdilo, že stavba bude zahájena v roce 2016 a dokončena 

pravděpodobně v roce 2019. V současné době chybí peníze i povolení. 

 

Výstavba kruhového objezdu v Mukařově 

V srpnu byl dokončen kruhový objezd na Kutnohorské ulici vedoucí 

dopravu Mukařovem. V Mukařově tak vznikla nová a bezpečnější varianta velmi 

frekventované křižovatky "Na Budech" a rozdělující silniční tah od Říčan do 

Louňovic, od Srbína na Žernovku a dva slepé sjezdy k rodinným domům či 

nákupnímu středisku.  
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Nový kruhový objezd 

 

Zdroj: www.ricansko.info 

  

http://www.ricansko.info/
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Zpráva kronikáře 

Kronika, stejně jako předchozí svazky, je k nahlédnutí v úřední hodiny na 

obecním úřadě. 

Jako kronikářka obce jsem se účastnila školení dne 26. října s názvem 

“Kronikářská praxe”, jenž bylo pořádáno Vzdělávacím centrem pro veřejnou 

správu ČR, o.p.s. na Praze 8. 

V posledním čísle Babického občasníku jsem o kronice Babic napsala 

článek “Zpátky do minulosti aneb Kronika obce”: 

ZPÁTKY DO MINULOSTI ANEB KRONIKA OBCE 

Jak se žije v Babicích dnes? Na to snad každý nalezneme odpověď. 

Ale jak se žilo v minulosti, kam paměť mnohých z nás ani nesahá? Stačí 

nahlédnout do místní kroniky. Ponořením se do starých, tehdy ručně 

psaných stránek o historii naší obce, doprovázených kresbami i dobovými 

fotografiemi, se před vámi otevře dávná i téměř zapomenutá historie obce, v 

níž žijeme. 

Pamětní kniha - kronika Babic - čítala celkem tři svazky. První kniha, 

jež obsahovala záznamy od pana Václava Famíry do roku 1916 a dopsané 

zápisy o letech 1926-36 od pana „řídícího učitele“ místní obecné školy, 

Matěje Hausera, se bohužel nedochovala. Druhá kniha byla založena 

panem řídícím Hauserem roku 1937 a popisuje zpětně nejen období 1916-

1926, ale i dobu samotné první světové války. „Když zbraně mají svou žeň“, 

jak kronikář poznamenává, „umlká zpěv a veselí.“ Popis špatné úrody, 

zabírání plodin a jejich ukrývání místními obyvateli v lesích, smutné zprávy 

z fronty na přiložených lístcích polní pošty, to vše vystupuje v kronice jako 

svědectví tehdejší kruté doby. Válkou byla zasažena i místní obecní škola. 

Na počátku první světové války do ní chodilo 170 dětí, avšak „návštěva 

školy krajně trpěla.“ Některé děti zameškali i přes 80% docházky. A 

vysvětlení? Byla přece válka, i dospělejší děti „museli pracovati doma i v 

polích“.  
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Kronika zároveň odkrývá i osudy ukryté za jmény na pomníku padlým 

na návsi. Až půjdete příště kolem, zkuste se zastavit a vzdát památku. 

Například Stanislavu Müllerovi, kameníkovi z Babiček. Tomu bylo pouhých 

28 let, „když po první mobilisaci odjel na východní frontu a již 28. října 

1914 nepřátelská střela do čela zničila jeho mladý život.“ Po válce obec 

čítala 444 obyvatel a 85 obydlených domů, život v obci se začínal 

probouzet. V roce 1921 vznikla v hostinci u Pánků tělocvičná jednota Sokol, 

v roce 1924 pak začal působit Hasičský sbor s 13 aktivními členy. Úsměvně 

se dnes jeví historka o tom, jak hasiči získali svoji první stříkačku. Sbor 

zaslal žádost do Nuslí, „aby mu byla prodána vyřazená stříkačka. V Praze 

měl svědomitého přímluvce ing. Pozděna a v Babicích úředníka Jaroslava 

Pekárka, jenž pro letní pobyt zvolil naši obec. Náš letní host byl úředníkem 

pojišťovny. Nusle žádosti vyhověly a stříkačku prodaly sboru za 2000 Kčs.“ 

Úředník se pravděpodobně v Nuslích přimluvil, aby babičtí mohli stříkačku 

odkoupit, o podrobnostech však kronika mlčí. O dva roky později již v 

Tehovci poprvé babičtí hasiči hasili oheň, a jak zaznamenala kronika, „když 

přijel sbor k požáru, bylo tam již několik okolních sborů. Tehovečtí 

pozorovali novou stříkačku se zvoláním: „Už jsou tu také z Nuslí.“ Na 

stříkačce z Babic totiž zůstal původní nápis „Nusle“. Výše zmiňovaný 

„babický host“ byl pravděpodobně ubytován v kdysi vyhlášeném místním 

hotelu „Lesní pension - hotel“ na návsi s vyhlídkou na černokostelecké lesy, 

s ovocným parkem či vlastním koupalištěm „pro plavce i neplavce“.  

Od roku 1939 převzal kroniku nový ředitel obecní školy, pan Otakar 

Brenner. Kronika popisuje osudové dny poníženého národa po Mnichovské 

dohodě i život v obci ovlivněný mobilizací. V roce 1940 jsou však záznamy 

přerušeny, kronikář je zřejmě umlčen. Poválečná léta jsou pak 

zaznamenána ředitelem tehdejší místní národní školy, pan Františkem 

Vrbovcem, v letech 1963-1967 pak záznamy od roku 1957 dopisoval 

předseda národního výboru v Babicích, pan Český. Dovídáme se o 

statečném boji s prchající německou armádou, kdy přímo u obce bojovali 

občané asi s deseti SS Manny, „kteří na dvou selských vozech projeli obcí. 

Dva byli zastřeleni a ostatní pomocí revoluční gardy ze Strašína a Březí 

zajati.“ Další záznamy kroniky jsou věrným zrcadlem doby. Popisují 
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kolektivizaci (v Babicích vzniklo jedno z prvních JZD v celém „pražském“ 

kraji) či zabírání majetků občanům. Příkladem je zábor hotelu a pozemků 

paní Marie Kestlerové, protože, slovy kronikáře, „jmenovaná vlastnila 

nadměrný majetek.“  

Třetí svazek začíná rokem 1965. Od roku 1971 do roku 1979 zapisoval 

pan Miroslav Dolejš. Obnovena byla kronika po revoluci v roce 1989 a do 

roku 2010 (z toho do roku 2006 ručně) je kniha psána paní starostkou, Ivou 

Kačírkovou. V roce 2011 zapisovala paní Naďa Volencová. Pokud byste se i 

Vy chtěli ponořit do historie, neváhejte! Svazky kroniky jsou k nahlédnutí na 

obecním úřadě.  

Nezbývá než popřát vám inspirativní počtení. 

(Zdroj: Babický občasník č. 3/2012). 
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Kronika byla psána od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.  
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Stručný popis obce k roku 2013 

V naší obci bydlelo v roce 2013 trvale 864 obyvatel. Oproti loňskému 

roku, kdy bylo trvale přihlášeno 799 obyvatel, se jedná o mírný nárůst. V loňském 

roce se přihlásilo k trvalému pobytu 85 osob, několik osob se z Babic 

odstěhovalo. Celkový počet obyvatel žijících v Babicích však i nadále zůstává z 

důvodu vysokého počtu nepřihlášených obyvatel daleko vyšší, přibližně se počet 

žijících osob odhaduje na 1 400. Strmý nárůst obyvatel v letech 2008-2010 se 

však uplynulý rok již neopakoval, přesto jsou Babice dynamickou obcí, do níž se 

stěhují zejména mladé páry či rodiny s dětmi. Počet dětí již několik let narůstá, v 

současné době v obci žije 240 dětí ve věku 0-18 let. V uplynulém roce se narodilo 

13 dětí. Celkový počet rodinných domů v uplynulém roce byl 382. 

 V obci působí několik pohostinských zařízení (restaurace Na Kopečku, 

Variant, který rovněž v uplynulém roce změnil provozovatele), kadeřnický a 

masérský salon, autoservis či prodejna potravin s bistrem. K občanské 

vybavenosti by měla přispět i mateřská školka, jejíž výstavba započala na podzim 

2013 a jejíž otevření se očekává ve školním roce 2014/2015.  Existuje rovněž 

záměr pronajmout místnosti v budově č.p. 76 pro účely provozování služeb 

občanům (např. kavárna s večerkou a obchodem se zdravými potravinami).  
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Hlavní události roku 

PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY ČR 

V České republice proběhla přímá volba prezidenta České republiky, a to 

v pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna. Druhé kolo voleb se uskutečnilo o dva 

týdny později, ve dnech 25. a 26. ledna. Jednalo se o historicky první přímou 

volbu prezidenta, jelikož doposud byl prezident volen nepřímo Parlamentem 

České republiky. Zvítězil Miloš Zeman, jenž dne 8. března, den po skončení 

druhého volebního období Václava Klause, složil slavnostní slib a stal se tak 

třetím prezidentem České republiky. Vedle Miloše Zemana se voleb účastnilo 

dalších 8 kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťana 

Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka a Karel 

Schwarzenberg. Volby vyvolaly mimořádný zájem mezi obyvateli naší země, 

vedla se dlouhá a občas i útočná kampaň mezi jednotlivými kandidáty. 

V obci se volby prezidenta konaly v Hasičské zbrojnici. Obec Babice 

evidovala při volbách 567 registrovaných voličů, z nichž hlasovalo 395 voličů. 

V druhém kole bylo evidováno 573 voličů, z nichž hlasovalo 390 osob. Tento 

počet voličů zajistil volební účast přes 70 %. Všechny hlasy byly platné. Pro 

zajímavost lze uvést, že volební účast byla takřka dvojnásobná než při volbách do 

krajských zastupitelstev loňský rok, kdy bylo vhozeno „pouze“ 173 platných 

hlasů. Celorepublikově přilákala první přímá volba prezidenta republiky velký 

zájem a pozornost. Do druhého kola se dostal Miloš Zeman a Karel 

Schwanzerberg. Přestože v druhém kole zvítězil Miloš Zeman, pro babické 

občany zvítězil s 274 hlasy Karel Schwarzenberg nad Milošem Zemanem, který 

obdržel 116 hlasů.  

 

POLITICKÁ KRIZE A PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY ČR 

Letos proběhly rovněž předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, a to v pátek 25. října a v sobotu 26. října. Poslanci 

přijali usnesení o žádosti o rozpuštění sněmovny již v létě a prezident Miloš 

Zeman Poslaneckou sněmovnu dne 28. srpna rozpustil. Předčasnými volbami 

vyvrcholila politická krize, kterou odstartoval červnový zásah Útvaru pro 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Bobo%C5%A1%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Dienstbier_mlad%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%A5ana_Fischerov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%A5ana_Fischerov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Franz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Roithov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Sobotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg
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odhalování organizovaného zločinu na Úřadu vlády a dalších místech. Klíčovou 

postavou celé kauzy se stala bývalá ředitelka Kabinetu premiéra Petra Nečase, 

Jana Nagyová, která měla využívat tajné služby pro sledování tehdejší manželky 

premiéra.  Tato aféra položila vládu a vedla ke jmenování úřednické vlády Jiřího 

Rusnoka. Té se však nepodařilo získat důvěru Poslanecké sněmovny, a 

úřadovala v demisi ještě dva měsíce po předčasných volbách.  

Ve volbách zvítězila ČSSD (20, 45% hlasů). Na druhém místě skončila 

překvapivě strana ANO (18, 65%). Třetí byla KSČM, dále pak TOP 09 a ODS.  

Do sněmovny se ještě dostala nová strana Tomia Okamury (Úsvit přímé 

demokracie) a po odmlce rovněž KDU-ČSL. 

Obec Babice evidovala při volbách 603 registrovaných voličů, z nichž 

hlasovalo celkem 391 občanů. Až na 4 hlasy byly všechny platné. Celkem se tak 

jednalo o volební účast téměř 65%, která byla vyšší než celostátní průměr (59, 

48%). Při minulých volbách do Sněmovny v roce 2010 činila účast 62,6%, vůbec 

nejméně lidí přišlo k volbám v roce 2002 (58 %). S přehledem získala nejvíce 

hlasů v Babicích TOP 09 (108 hlasů), ČSSD obdržela 31 hlasů a ODS o jeden 

hlas méně, tedy 30. 

 

PŘÍPRAVA A VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

V uplynulém roce se tak jako v předchozích letech snažilo zastupitelstvo 

obce pokročit s realizací výstavby místní mateřské školky. Mateřská školka by 

vyřešila palčivý problém nedostatku míst v okolních státních školkách.  Obec 

plánovala školku otevřít v září, avšak samotná příprava projektu (příprava 

dokumentace, výběr projekční kanceláře, změna územního plánu) zabrala hodně 

času a výstavba školky nabrala zpoždění. 

Pro samotnou organizaci výstavby se zastupitelstvo rozhodlo tuto investiční 

akci rozdělit do několika menších celků, což mělo přinést úsporu finančních 

prostředků a rychlejší průběh prací. V jarních měsících roku proběhla příprava na 

vyhlášení výběrového řízení na dodavatele infrastruktury – prodloužení řadů 

vodovodu, kanalizace a plynu včetně vybudování nové příjezdové komunikace. 

Byla vybudována příjezdová komunikace s parkovištěm. V průběhu letních 

měsíců došlo i k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele budovy mateřské 

školy, které však muselo být zopakováno. Vítězem se stala společnost 
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Rentcentrum s.r.o. I výběrové řízení na poskytovatele bankovního úvěru muselo 

být vyhlášeno podruhé s upravenými podmínkami. Vítězem se stala Česká 

spořitelna, která poskytla úvěr ve výši 10 mil Kč. Obec bude splácet tuto částku 

po dobu 20 let. Přestože si obec vzala úvěr, bude zároveň podávat žádost o dotaci 

na projekt Mateřská škola Babice ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro 

rok 2014, čímž se zároveň zavazuje spolufinancovat uvedený projekt ve výši 

minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. 

 Firma Rentcentrum s.r.o. postavila základovou desku, po určitých 

komplikacích ve výstavbě však byla s firmou rozvázána smlouva o dílo a následně 

byla vysoutěžena nová firma, což však oddálí otevření školky, které se plánuje na 

1. září 2014. V souvislosti s výstavbou mateřské školky bylo na podzim vyhlášeno 

rovněž i výběrové řízení na ředitelku mateřské školy. 
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POVODNĚ 

Na počátku června zasáhly Českou republiku povodně. Povodně Česko 

decimovaly celkem ve třech vlnách, a to od 29. května do 5. června, od 10. do 12. 

června a také od 24. do 27. června. Vláda České republiky vyhlásila z důvodu 

vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu 

ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy dne 2. června nouzový 

stav. 

Při záplavách bylo zachráněno přes 600 lidí a evakuováno více než 26 tisíc 

lidí. Do záchranných a následně i likvidačních prací se zapojilo více než 28 tisíc 

profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří řešili téměř 10 tisíc událostí. Policie 

nasadila 21 tisíc mužů a žen, armáda pak poskytla téměř deset tisíc vojáků a 1 500 

kusů techniky.  Povodně si vyžádaly celkem 15 obětí. Desítky lidí přišly 

 o domovy. Krizová situace spojená s evakuací byla vyhlášena na mnoha 

místech republiky, zatopeny byly domy, silnice, železnice i celé ulice, povodně 

zasáhly celkem 970 obcí. Nejhorší situace byla na Berounce, Vltavě, Sázavě, 

Blanici, Úpě, Metuji a Labi. Škody byly vyčísleny v desítkách miliard korun.  

I naší obec povodně zasáhly. 2. června Spolek dobrovolných hasičů uvolnil 

můstek v chatové oblasti Hujara poté, co byl poničen a ucpán naplaveninou a 

hrozilo, že by voda zaplavila okolní chatky.  Hasiči zajistili odtok vody. Poté 

rovněž zasahovali v odříznuté části chatové oblasti, kde zachránili starší občanku, 

která díky zničenému mostku nemohla chatku opustit.  Můstek byl poté opraven.  

Někteří obyvatelé Babic měli rovněž zaplavený pozemek, jelikož čerpadla 

vody sice jela na plný výkon, ale nestačila na nápor při dlouhotrvajících 

červnových deštích. Rovněž musela být provedena oprava kanalizační šachty 

v ulici Sportovní tak, aby voda lépe odtékala. Došlo ke snížení šachty a obnažení 

kanálu na dešťovou kanalizaci. 

Sbor dobrovolných hasičů se rovněž zapojil do povodňových pracích v 

Terezíně.  Ve dnech 6. - 9. června hasiči pomohli při čerpání vody v zaplavené 

firmě Dyntec v Terezíně, která byla postižena povodněmi. Na čerpání se vedle 

Babic podílely i jednotky z Podolánky, Doubku, Žernovky, Veleně, Šestajovic, 

Všestar a Tehova. Díky této pomoci bylo zabráněno škodám ve výši několika 

desítek milionů Kč, podařilo se rychle obnovit dodávky elektrické energie a pité 

vody a obnovit výrobu léčiv (mimo jiné vakcíny pro novorozené děti).  
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ZRUŠENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU S ŘÍČANY A PŘÍSTAVBA ZŠ MUKAŘOV 

Naší obci se sice podařilo vyřešit problém s mateřskou školkou, avšak nyní 

před námi stojí další nelehký úkol. Říčany totiž vypověděly Babicím i dalším 

obcím v okolí smlouvu o školském obvodu. Říčanské základní školy mohou 

přijmout příští rok pouze děti z Říčan a to z důvodu vyčerpané kapacity 

kmenových tříd v třech říčanských školách. Tato výpověď vstoupí v platnost na 

konci školního roku 2013/2014. Letos ještě k zápisu děti mohly a do říčanských 

základních škol přišlo v lednu celkem 6 dětí z Babic.  

Říčany vypověděly dohodu celkem s 19 obcemi ze spádové oblasti (jednalo 

se o obce Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Dobřejovice, Herink, Křenice, Kunice, 

Louňovice, Modletice, Nupaky, Popovičky, Sluštice, Světice, Svojetice, Štíhlice, 

Tehovec, Tehov a Vyžlovka). Největší nárůst dětí v základních školách 

představovaly děti právě z těchto okolních obcí. I v samotných Říčanech se 

předpokládá příští rok další nárůst prvňáčků, pro které město musí najít 

alternativní učební prostory. 

Nedostatek míst ve školách je připisován fenoménu okolí Prahy, kam se v 

posledních letech stěhují mladé rodiny s dětmi. Školou povinné jsou nyní i děti z 

období tzv. babyboomu. Ani vize na příští roky není moc pozitivní.  Podle 

statistických údajů bude počet dětí stále stoupat.  

Do té doby je potřeba zajistit umístění dětí v jiné škole  pro děti s trvalým 

pobytem v Babicích. Pro obec je nepravděpodobné obnovení učeben ve staré 

škole (budova č. 76). Mezi okolními obcemi panuje shoda nad přístavbou 

základní školy v Mukařově, v níž obce včetně Babic mají investiční podíl. Paní 

starostka s okolními obcemi řešila alternativní možnosti, jak zařídit babickým 

dětem základní školní docházku. Uplynulý rok probíhala jednání ohledně dotací a 

financování přístavby mukařovské školy, jelikož je opět nutno navýšit i kapacitu 

této školy. Mukařov měl přislíbenou dotaci ve výši 30 000 000,- Kč, avšak tato 

dotace nakonec nebyla alokována. Další dotaci se bude obec Mukařov snažit 

získat i v následujícím roce do března 2014. Pokud se nepodaří získat ani tuto 

dotaci, zvažuje se kontejnerová přístavba nového traktu základní školy Mukařov. 

Tuto přístavbu by financovala i naše obec (cca 1 mil. Kč), právě z důvodu 

vlastnického podílu na škole a z důvodu vypovězení smlouvy z Říčan. 
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Mezi některými rodiči však panují obavy a nedůvěry z kvality výuky 

v kontejnerové přístavbě. Tato varianta byla v mukařovské škole zvolena již při 

posledním rozšíření, a to z důvodů jak finančních, tak časových. Dle vyjádření 

paní ředitelky mukařovské školy však kontejnerová přístavba splňuje všechny 

požadavky, včetně těch hygienických. 
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Základní údaje a statistiky obce 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2013 

Zdroj: autorka na základě dat Českého statistického úřadu. 

Statistické údaje jsou většinou zaznamenány s ročním zpožděním, jelikož 

všechny stavy a čísla za rok 2013 nejsou v této době známy.  I tak je však pohled 

na tabulku a do dalších čísel Statistického úřadu zajímavý. V současné době je 

počet trvale hlášených 864 obyvatel (k 1.1.2013). Nejméně obyvatel za posledních 

40 let v Babicích žilo v roce 1997, a to pouze 141. V roce 2012 se rovněž narodilo 

nejvíce dětí za posledních 40 let, a to 16, uplynulý rok to již bylo méně, pouze 13. 

Nejvíce osob zemřelo v roce 1984 (celkem 24). Co se týká přirozeného pohybu 

obyvatelstva, nejméně lákavé byly Babice mezi léty 1995 a 1997, kdy se 

Narozeni 16 

Úmrtí 3 

Sňatky 

Rozvody 

3 

5 

Počet trvale bydlících obyvatel k 1.1.2013  864 

Přirozený přírustek 

Migrační přírustek 

13 

52 

Počet čísel popisných 382 

Pohyb obyvatelstva (přistěhovalí + vystěhovalí)  126 

Nově přistěhovaní  89 

Odstěhovaní 37 
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nepřistěhoval ani človíček. Za to v letech 2008 – 2010 přišel největší boom, kdy 

se přistěhovalo celkem téměř 340 obyvatel. Tento trend však pomalu ustupuje, 

počty nově přistěhovalých se pohybují kolem 80 – 90 za rok. Za poslední tři roky 

se z Babic rovněž odstěhovalo nejvíce obyvatel v historii, celkem 115. V roce 

2012 byl uzavřen jeden sňatek a došlo ke třem rozvodům. 

 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 

 Katastrální výměra: 560 ha 

 Územní plán: zpracovaný v roce 2002 Ing. Arch. Ouřeckým 

 Počet rodinných domů:  

 Kanalizace (ČOV): Ano 

 Vodovod: Ano 

 Plynofikace: Ano 

 Pošta: Ne 

 Lékařské zařízení: Ne 

 Škola: Ne 

 Školka: Ve výstavbě. 

 Policie: Ne 

 Zdravotnické zařízení: Ne 

 

OBECNÍ ÚŘAD, OBECNÍ ZASTUPITELSTVO A JEHO ORGÁNY 

 

Adresa a údaje obecního úřadu Babice 

Babice 6, Říčany u Prahy, 251 01 

Telefon: 323 660 994, 323 660 966 

e-mail: oubabice@c-box.cz 

Datová schránka:  vxtaugv 

mailto:oubabice@c-box.cz
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GPS: 50°0'25.679"N, 14°42'55.649"E 

Bankovní spojení: 9323201/0100 

Identifikační číslo - IČ: 00240028 

 

Obecní úřad byl tento rok veřejnosti otevřen v úřední hodiny, a to 

v pondělí a ve středu od 18.30h do 19. 30h. Na obecním úřadě je v provozu i 

pracoviště CzechPoint, a to v úředních hodinách obecního úřadu. Obec provozuje 

svoje webové stránky (www.babiceurican.cz), kde jsou k dispozici aktuální 

informace i úřední deska pro obyvatele Babic. K dispozici je i diskuzi, v níž se 

mohou obyvatelé vyjádřit k aktuálnímu dění či podat dotaz na paní starostku či 

zastupitelstvo. Nejčastěji občané diskutovali na téma školky či na téma 

nefungujícího veřejného osvětlení. Zastupitelstvo se scházelo v pravidelných 

čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí od 19:30h. Jednání zastupitelstva 

trvala průměrně 2 hodiny. Během roku zasedalo zastupitelstvo celkem 25x.  

Z důvodu narůstajícího počtu obyvatel Babic byl vyhlášen konkurz na pozici 

referentky, administrativní pracovnice Babice, na poloviční pracovní úvazek. 

Tento pracovník by se měl věnovat žádostem místních obyvatel. Zároveň je 

v plánu i rozšíření úředních hodin Obecního úřadu tak, aby byly úřední hodiny v 

pondělí a ve středu i v dopoledních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.babiceurican.cz/
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Starosta Iva Kačírková 

Místostarosta Hana Hušová 

Předseda Finančního výboru Ing. Daniel Sladký 

členové Ing. Jan Gahura 

Předseda Kontrolního výboru Ing. Jan Gahura 

členové 
Ing. Martina Kloubová 

Ing. Jan Heřmanský 

Předseda Stavebního výboru  Karel Haluza  

členové 
Ing. Jan Heřmanský  

1 

Předseda komise veřejného pořádku Pavel Rathouský 

členové 
Miroslav Jež 

Ing. Daniel Sladký 

Předseda Kulturního a sociálního výboru Ing. Martina Kloubová  

členové 
Marcela Havlová 

Vladislava Dvořáková 

Předseda Výboru pro životní prostředí a ekologii, 

předseda sportovního výboru 
David Volenec 

členové 

  

Zdeněk Boček 

Ing. Pavel Limberský 

Naďa Volencová 

1 

Předseda Technické komise  Miroslav Jež 

členové 
Pavel Rathouský 

David Volenec 
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Život v obci  

STAVEBNÍ DĚNÍ 

Stavební výbor, jenž má na starosti stavební agendu, se tento rok věnoval 

zejména přípravě a realizaci stavby mateřské školky. O stavbu se velké míře 

zasloužil člen výboru, Jan Heřmanský, který ve svém pracovním i volném čase 

připravoval dokumentaci, smlouvy a všechny náležitosti, které s takto náročnou a 

důležitou investicí obce souvisí. 

Dále výbor posuzoval žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení a 

stavební úpravy na domech v obci Babice. Tak jako v předchozích letech dbal na 

dodržení hlavních zásad, zajištění výstavby komunikací a tím minimalizaci 

budoucích nákladů obce Babice. Například nebyla povolena výstavba za ulicí Pod 

Lomem, jelikož v této lokalitě není vybudovaná řádná komunikace a veřejné 

osvětlení. I mnoho dalších stavebních záměrů bylo nevyhovujících a 

zastupitelstvo s jejich realizací nesouhlasilo. Pokud totiž obec nedonutí k výstavbě 

komunikace investora dotyčných pozemků, na nichž se má stavět, již na počátku a 

povolí se výstavba rodinných domů bez řádné technické a dopravní infrastruktury, 

komunikace již nebude poté nikdy vybudována, jelikož obec na takto rozsáhlé 

investiční náklady nemá finance a dotace se zřídkakdy podaří získat. To se stalo 

již v mnoha případech v minulosti. 

Obec rovněž plánovala opravit komunikaci Pod Skálou. Byla 

zrekonstruována část místní komunikace Topolová, dále pak ulice Sportovní a 

Honzíkova. 

Obec rovněž dbala na dodržení všech zákonných parametrů a obecních 

vyhlášek, např. zabránila v ulici Lomená stavbě domu s plochou střechou, jelikož 

obecní vyhláška povoluje pouze střechy pultové a sedlové. 

Stavební výbor rovněž posuzoval žádosti o zahrnutí nestavebních pozemků 

do územního plánu pro účely stavby rodinného domu. Obec je však přesvědčena, 

že další výstavba rodinných domů není v souladu s udržitelným rozvojem Babic. 

Neuvažuje se proto o změně územního plánu, který by umožnil další, živelnou 

výstavbu. Stavební výbor rovněž dbal, aby byla dodržena maximální 

zastavitelnost pozemku dle zákona (40%), plněny minimální vzdálenosti od hranic 
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pozemku (2,5m od sousedních pozemků a 5m od komunikace) či řešena likvidace 

dešťových vod.  

 

Vodovodní řád 

Od 1. 7. je společnost IVK Group s.r.o. provozovatelem vodovodu a 

kanalizace v obci na základě nájemních smluv za účelem správy a provozování 

majetku s majitelem kanalizace, obcí Babice a majitelem vodovodu a kanalizace, 

společností Vintex, s.r.o. Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu nového čerpadla. 

Oprava starého čerpadla by oproti nákupu nového vyšla nevýhodně. Zatím se 

nepodařilo snížit cenu vodného a stočného, která je daleko nad průměrem v ČR. 

Snížení ceny ze strany Říčan, kde je voda nakupována, zatím není možné. Další 

snahy se v budoucnosti budou upínat k vybudování vlastních zdrojů vody na 

území obce. 

 

ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V OBCI, VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

Babice byly během roku zkrášlovány. Průběžně se upravovaly zelené 

plochy, menší porosty a stromy. Byly prořezány větve v ulici Pod Lomem a 

v ulici Osadní.  Byla rovněž posekávána zeleň kolem silnice Starobabická a 

Mlejnská.  

Již několik let se obec snaží zvelebit náves. V květnu byla odevzdána žádost 

o grant na úpravu návsi u MAS Říčansko o.p.s. Peníze na revitalizaci se však 

nepodařilo získat.  

Obec rovněž rozhodla o umístění nehořlavého koše k pomníku na návsi. 

Umístnění koše bude financovat Open Gate. Vyřeší se tak nepořádek z nedopalků 

cigaret tamních studentů, kteří chodí za brány gymnázia kouřit. 

Dne 11. května proběhla již tradiční úklidová brigáda. Na hřišti se sešly 

desítky občanů Babic, kteří vyčistili celou obec a části lesa od odpadu a jiného 

nepořádku. Pro brigádníky bylo připraveno v prostoru fotbalového hřiště i 

občerstvení.  

Pozvánka na úklidovou brigádu 
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Zdroj: www.babice.sk 

I letos zastupitelstvo obce brojilo za posekání zaplevelených, nezastavěných 

pozemků v katastru Babic. Některé pozemky byly značně zarostlé vysokou trávou 

a bodláčím, což obtěžovalo ostatní obyvatele v podobě náletů plevele na jejich 

udržované zahrady. Jednalo se zejména o lokalitu v ulici Slunečná, v níž některé 

pozemky nebyly posekány ani v loňském roce a o to byla situace horší. V Polní 

ulici se někteří pustili do sekání trávy i na vedlejším, zarostlém pozemku, aby tak 

http://www.babice.sk/
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předešli nechtěnému náletu zejména pampelišek. Zastupitelé provedli kontrolu, 

obešli obec, zaznamenali katastrální čísla neposekaných a zanedbaných pozemků, 

pořídli fotodokumentaci. Následně byli majitelé pozemků vyzváni k posekání. 

Jednalo se téměř o čtyři desítky výzev týkající se posekání pozemků. Obec i letos 

zaslala podněty na přezkoumání neudržovaných pozemků na Odbor životního 

prostředí MÚ Říčany. MÚ na základě podnětů zaslal stanovisko, že z velké části 

byly dotčené pozemky posekány, vyjma několika. Odbor životního prostředí MÚ 

Říčany s těmito vlastníky jedná. 

 Některé občany rozezlilo i pálení trávy na sousedních pozemcích.  V 

zimních měsících pak někteří spoluobyvatelé spalují veškerý možný materiál v 

kamnech, což značně “zamořuje” celou obec kouřem. 

Koše na psí exkrementy se osvědčily, přestože očekávání byla trošku vyšší. 

Náklady na sběr psích exkrementů však nepřevyšují vybrané poplatky za psy, 

proto zatím nebyly poplatky za psa v obci navýšeny.   

S úpravou veřejných ploch souvisí i stav fotbalového hřiště, které se občas 

ocitlo ve špatném stavu (znečištěné WC, nepořádek a odpad na hřišti). Kolem 

hřiště byl rovněž umístěn dočasný plot, jelikož ten stávající byl z důvodu 

výstavby mateřské školy demontován. Nepořádek se občas vyskytuje i kolem 

kontejnerových stání v obci, zejména neutuchající nepořádek se vyskytuje u 

kontejnerů v Babičkách. V příkopech kolem Babic se v době po přezutí pneumatik 

z letních na zimních vyrojilo množství použitých pneumatik i pohozených pytlů 

se stavebním materiálem. 

 

DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, DOPRAVNÍ NEHODY 

Autobusové spojení s okolními obcemi a Prahou v uplynulém roce 

zajišťovaly linky 364 a 428.  

Byla vydána veřejná vyhláška o stanovení provozu na místních 

komunikacích. Byla schválena instalace značek na omezení průjezdu vozidel 

delších než 10m. Obec rovněž žádala o častější kontroly dodržování rychlosti 

v obci ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR. Paradoxem však zůstává, že 

několikrát bylo spatřeno vozidlo Policie ČR projíždějící Babicemi, a to vyšší než 

povolenou rychlostí! 
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V oblasti Mlejnsko řidiči často překračují maximální povolenou rychlost 

v obci. Zastupitelstvo obce deklarovalo záměr vybudovat chodník podél 

komunikace Mlejnská od ulice Větrná až na zastávku MHD - Babičky. Po trase by 

mělo být vybudováno také veřejné osvětlení. Obec podala žádost k Nadaci ČEZ 

na dotaci na zklidnění dopravy v obci. Tato žádost bohužel nebyla úspěšná. 

Rovněž byla podána neúspěšně žádost o dotaci na výstavbu bezpečných přechodů 

u Státního fondu dopravní infrastruktury. Obec se bude snažit opětovně žádost 

podat i v následujícím roce.  

 Dopravní situace se v Babicích zhoršila zejména na jaře, kdy z důvodu 

uzavírky na silnici ve směru do Říčan volila trasu přes Babice většina řidičů 

včetně řidičů kamionů a těžké techniky. Tato těžká technika způsobovala nemilé 

dopravní situace, nadměrnou zátěž a prašnost v obci. Velmi trpěl rovněž můstek 

na návsi. Občané Babic si na tuto situaci stěžovali u paní starostky. Nešlo však 

průjezdu kamionů obcí zabránit. 

V dubnu proběhla rovněž krátká uzavírka Strašína z důvodu opravy 

komunikace.  

Z důvodu výstavby kanalizace byla od března do září plně uzavřena ulice 

Mírová v Pacově. Po dobu uzavírky nebyla obsluhována autobusová zastávka 

„Horní Pacov“ v obou směrech, v provozu byla pouze zastávka u návsi. Objízdná 

trasa byla stanovena přes Březí a Křenici, což prodloužilo trasu do Říčan o 10 

minut. Tato uzavírka značně zkomplikovala dopravu pro občany Babic, kteří za 

prací dojíždějí do Říčan či do Prahy, jelikož trasa přes Mukařov a Říčany po 

Černokostelecké silnici bývá v ranních a podvečerních hodinách značně zatížena. 

V únoru se dva babičtí občané srazili v ulici Starobabická u zrcadla, když 

jeden z nich brzdil z důvodu protijedoucího autobusu. Druhé auto již nestačilo 

zabrzdit a nehoda byla na světě. Naštěstí se nikomu nic nestalo a oba zúčastnění 

se domluvili na vypořádání nehody. 

 

BABICKÝ OBČASNÍK 

Místní časopis, Babický občasník, vyšel tento rok dvakrát.  Členy redakce 

tvořila Martina Kloubová, Vladislava Dvořáková, Marcela Havlová a Jarka 

Gahurová. Daniel Sladký z pracovních důvodů dočasně z redakce odstoupil. 
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Kromě redakce, zastupitelů či občanů Babic přispěli do občasníku pan Jirák a pan 

Hlaváč, kteří sepsali článek o lichtenštejnském památníku v Babicích. Tito pánové 

rovněž provozují webové stránky http://jubilejnikameny.euweb.cz, kde se lze 

dočíst o podobných památkách v okolí (např. u Louňovic, na Vojkově a či ve 

Voděradských lesích). 

 

TRESTNÁ (A JINÁ) ČINNOST V BABICÍCH, DOPRAVNÍ NEHODY 

Ani letos se Babicím nevyhnulo řádění několika lapků a zlodějů, kteří šli 

zejména po odcizení předmětů z aut. Zloději navštěvovali obec zejména v letních 

a podzimních měsících.  

V červenci bylo odcizeno zaparkované auto za plotem v ulici Větrná. 

I samotnou kronikářku vyrušily v noci ze dne 5.8 na 6.8. zvláštní zvuky na 

ulici. Z okna (kolem 01.30h) jsme spatřili muže, který se zvláštně pohyboval v 

Okružní a Polní ulici. S největší pravděpodobností se jednalo o zloděje.  Muž si 

obhlížel domy a auta, významně pokukoval po všem, “motal se” zejména kolem 

aut v Okružní, poté zamířil Mlejnskou ulicí z Okružní ulice směrem do Polní, kde 

se rovněž rozhlížel, a celou ulici prošel. Zavolali jsme policejní hlídku, která 

přijela, avšak dotyčný stačil předtím, než policejní auto přijelo, zmizet v dolní 

části Okružní ulice. Muž měl na sobě bílou mikinu, světlé kalhoty a čepici 

leninku. 

Kronikářka byla rovněž v jednu letní noc svědkem noční dopravní nehody. 

Dva silně podnapilí mladíci nabourali své auto nejprve do značky v Mlejnské 

ulice a poté do plotu souseda v Okružní ulici. Ohlušující náraz zazněl kolem jedné 

hodiny noční. Sousedy kronikářka telefonicky ihned informovala a celou věc se 

podařilo s mladíky vyřešit. Plot to naštěstí ustál, zda dotyční mládenci, to už 

nevíme, jelikož se poté odehrávalo tragikomické divadlo. Za chvíli po nehodě 

přijel otec s matkou jednoho z řidičů a značně a hlasitě lamentovali, když se 

snažili přibližně dvě hodiny auto vytáhnout z příkopu a zprovoznit.  

Dne 25. února byl několika obyvateli Babic spatřen v ulici Polní, Větrná a 

Okružní pomalu se pohybující, cizí muž, a to v odpoledních hodinách mezi 15h-

16h. Prohlížel si každý dům velmi podrobně. Několik obyvatel Babic pojalo 

podezření, že se může jednat o zloděje, který si v tuto denní dobu (kdy jsou lidé 

http://jubilejnikameny.euweb.cz/
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obyčejně ještě v práci) a v období, kdy je spousta lidí vyjeta mimo Babice na 

prázdninách, tipuje opuštěné domy. Jaké bylo rozuzlení, když paní starostka 

informovala, že se pravděpodobně jednalo o pána, který ověřoval petici občanů z 

Babice ohledně internetu. I tak je však důležité být obezřetní a informovat se 

navzájem, pokud spatříme v obci podivné chování neznámých lidí.  

 

PEJSCI, ZTRACENÍ A ZABĚHNUTÍ MAZLÍCI 

I letos se ztratilo či zaběhlo několik pejsků, včetně jedné nemocné 

kočičky. V říjnu se ztratily dvě feny retrívra. Svůj domov rovněž opustil černý 

kříženec labradora. Našel se také yorkšírský teriér.  
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Hospodaření obce 

ROZPOČET OBCE 

V uplynulém roce obec hospodařila s rozpočtem   6 620 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2014 ve výši 7 

934 000 Kč. Případné změny se budou řešit vydáním rozpočtových opatření. 

 

GRANTY 

Obec i v tomto roce podala několik žádostí o dotace. Vedle žádosti o 

revitalizaci návsi nevyšla bohužel ani dotace u Nadace ČEZ – podpora regionů na 

výstavbu bezpečného přechodu pro chodce. Obec nebyla úspěšná ani při podání 

žádosti u Nadace ČEZ (projekt Oranžové hřiště) na výstavbu dětského hřiště na 

návsi. 
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Kulturní a společenské dění v obci 

OBECNĚ 

O kulturní a společenské dění pečuje obec prostřednictvím Kulturního a 

sociálního výboru ve spolupráci s občanským sdružením Babický drak a dalšími 

aktivními obyvateli obce. Obec finančně podpořila několik akcí pro děti a občany 

Babic. 

Zástupkyně Kulturního a sociální výboru (Martina Kloubová a Vlaďka 

Dvořáková) navštívily tento rok několik babických seniorů a k výročí 70 let, 75 

let a výše. Celkem obec popřála 24 seniorům, kteří obdrželi dárkový balíček 

v hodnotě 100 Kč. Všichni senioři starší 70 let pak obdrželi finanční obnos ve 

výši 400,- Kč.  Celkem Kulturní a sociální výbor obešel 35 seniorů. Nejstarším 

občanem z Babic je paní Marie Blesková, která oslavila 89 let. 

Kulturní a společenské vyžití v Babicích je přes všechny snahy obce a 

dobrovolníků částečně nedostačující. Obec proto na počátku roku rozeslala anketu 

o trávení volného času dětí a mládeže v Babicích. Dotazník vyplnilo celkem 38 

rodin.  Odpovědi na dotazník přinesly zajímavá zjištění. Počet dětí v Babicích k 1. 

lednu byl 224. Nejvíce lidem v obci chybělo sportovní aerobní vyžití, obchod 

s potravinami, zvelebení rybníku u Hasičárny, kulturní sál, lepší spojení do Prahy 

či chodníky v Babičkách. Sportovní vyžití v Babicích bylo na přední příčce. 

Rodiče s dětmi navštěvovali zejména středeční herničku Babického draku v Open 

Gaate i herničky a kroužky pro děti v Mukařově, Tehově, Říčanech či Škvorci. 

Téměř 2/3 dotazovaných jezdilo do školy/školky autem, zbytek autobusem. Z 

průzkumu rovněž vyplynuly, že by občané rovněž uvítali kyvadlovou dopravu na 

vlak do Říčan. 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BABICKÝ DRAK 

Babický drak zajišťoval rozličné akce ať už pro děti či dospělé. S určitými 

obtížemi se potýkal provoz pondělní herničky. Členové sdružení jsou již často v 

pracovním procesu a bylo nutné sehnat spolehlivou maminku, která by herničku 

pro nejmenší děti vedla. Dobrovolnice se nakonec našla. V herně byl rovněž 
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provozován až do listopadu i Montessori klub, do něhož chodilo 3-5 dětí. Pro 

malý počet dětí byl poté provoz klubu ukončen.  

 

Hernička 

 

Zdroj: www.babickydrak.cz 

 

Kulturní vyžití v okolí 

Možnosti kulturního vyžití se letos rozšířily o akce pořádané spolkem ve 

Strašíně (např. angličtina či divadélka) a v Doubku (divadélka v Hostinci). V 

Doubku například přednášel známý sexuolog Radim Uzel či vystoupilo známé 

duo Eva a Vašek. Několik koncertů se odehrálo i v pivovaru v Kostelci na 

Černými Lesy. I nově vzniklé kulturně-sportovní centrum Na Fialce v Říčanech 

nabízí rozličné kulturní (i sportovní) aktivity pro děti, mládež i širší veřejnost, 

které babičtí občané využívají. 

 

 

AKCE 
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Dětský karneval  

Dne 10. února se konal již počtvrté dětský karneval v divadelním sále 

kulturního domu Open Gate. Děti se schovaly do rozličných masek, zábavným 

odpolednem provázel kouzelník a kejklíř. Dospělí i děti mohli využít taneční 

parket k tanci i soutěžím. Došlo i na vyhodnocení nejkrásnějších masek, již 

tradičně byly hodnoceny domácí kostýmy. Tentokrát zvítězil zubní kartáček 

s pastou. Dále se na stupních vítězů ukázala indiánka, kovbojská rodina, kuchař 

Pohlreich, malý lvíček, kočička, pirátská rodina a rodinka včelky Máji. Mezi další 

skvělé převleky patřil pavouk, chobotnice, víly, kouzelníci, zástup princezen a 

kupa spidermanů. Dětský karneval byl finančně podpořen obecním úřadem 

Babice, základní školou Open Gate (spoluorganizovala karneval a poskytla 

prostory) a soukromými firmami, které poskytly věcné dary a občerstvení.   

Pozvánka a fotky z dětského karnevalu 

 

 

Zdroj: www.babickydrak.cz 

 

 

 

http://www.babickydrak.cz/
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Vítání občánků 

V sobotu dne 16. března proběhlo v pořadí již třetí vítání občánků 

narozených v uplynulém roce. Akce začala v 9. 30h v místním divadle školy Open 

Gate.  

 

Čarodějnice 

Oslava čarodějnic proběhla dne 30. dubna na návsi pod patronátem 

Sdružení dobrovolných hasičů z Babic. Sešel se velký počet malých i dospělých, 

někteří přišli v kostýmu čarodějů a čarodějnic. Bylo zajištěno občerstvení, 

klobásy, párky v rohlíku, limonády, čaj i pivo. Obecní úřad zřídil infostánek 

k připravované výstavbě školky, kde si občané mohli prohlédnout návrh školky a 

informovat se o celé přípravě projektu. Připraveny byly i rozličné úkoly pro děti.  

Menší i větší děti si mohly rovněž vyzkoušet hašení hořícího domečku v akci. 

Úsměvný moment nastal, když hořící domeček děti díky velkému proudu vody 

v hadici uhasily hned záhy, proto domeček hasiči opět zapálili a děti mohly opět 

hasit a u hadic se tak všechny děti vystřídaly. 

 

Čarodějnice  
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Zdroj: http://babicesdh.rajce.idnes.cz 

 

Den matek 

http://babicesdh.rajce.idnes.cz/
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Babický drak zorganizoval příjemné posezení na bowlingu ve Vojkově ke 

dni matek, kterého se účastnilo na 13 babických bab. Ženy a matky si zahrály a 

poklábosily nad chutným jídlem.  

 

Babická veselá náves 

Babická veselá náves se bohužel nekonala z důvodu špatného počasí. 

Přestože byla akce naplánovaná a všichni se na přátelské setkání těšili, 

neustávající a vytrvalý déšť všechny plány zhatil. 

 

Drakiáda 

V neděli 20. října se konala již tradiční drakiáda. Na rozdíl od předchozího 

roku vyšlo počasí, foukal vítr a tak se draky mohly vznést do povětří.  

 

Lampionový průvod v Babicích 

V neděli 17. listopadu prošel Babicemi lampionový průvod. Na návsi se 

sešel  neočekávaně velký počet dětí a rodičů (téměř 50!). Chvíli se čekalo na 

setmění a poté se průvod vydal z návsi myší dírou, Mlejnskem do Variantu. 

Lampiony krásně svítily. Škoda jen, že byla hustá mlha. Ve Variantu se sešlo 

opravdu velký počet dětí a dospělých, někteří se nevešli do nekuřácké vinárny. Po 

koláčích a štrúdlech se jen zaprášilo. Ti, kteří zůstali, si mohli vytvořit malé 

strašidýlko či složit kostru kostlivce.   

 

 

 

 

 

Pozvánka na lampionový průvod 
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Zdroj: archiv kronikářky. 

 

Předvánoční dílnička a divadélko pro děti v Open Gate 

Dne 30. listopadu od 14h proběhla v divadelním sále Open Gate 

předvánoční dílna spojená s tvořením pro děti. Děti si mohly s pomocí rodičů i 

bez nich vytvořit vánoční výzdobu, řetěz, zkusit korálkování a nažehlování a jiné 

aktivity. Poté shlédly divadélko "Kašpárkova cesta do Betléma". Akce se konala 

za finančního přispění obecního úřadu.  

 

Adventní věnce 

Asi dvanáct babických žen se sešlo před začátkem adventu na konci 

listopadu na tradiční dílnu do Hasičské zbrojnice, kde si mohly vytvořit vánoční 

výzdobu (věnce na dveře, ozdobné větvičky) a adventní věnce. Největší úspěch 

mělo ozdobené “ramínko” Marcely Havlové. Nejmladší účastnici tvoření bylo 8 

let. Při tvoření panovala příjemná atmosféra, popíjel se čaj, svařák i víno. 

 

Pozvánka na vánoční tvoření  
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www.babickydrak.cz 

 

Věnce šikovných babických žen 

 

http://www.babickydrak.cz/
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Zdroj: babickydrak.cz 

 

 

 

 

Mikuláš  

Dne 5. prosince se v divadle Open Gate konala Mikulášská besídka. Krásné 

kulisy, skvělé ozvučení, podmanivá hudba ze známé pohádky S čerty nejsou žerty 

a především výkony třech čertů, dvou andělů a Mikuláše formou divadelního 

představení uchvátily nejen děti, ale i rodiče. Děti zarecitovaly Mikulášovi 

společně naučenou básničku, byly rovněž přečteny prohřešky i pochvaly z knihy 

hříchů a dobrých skutků. Děti si poté od Mikuláše osobně převzaly odměnu v 

podobě balíčků sladkostí. Letošní Mikuláš zajisté potěšil všechny přítomné!  

 

 

Pozvánka a fotky z Mikuláše v Babicích 
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Zdroj:babickydrak.cz 
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Vánoční setkání na návsi 

I v tomto roce, konkrétně 16. prosince, proběhlo již tradiční vánoční setkání 

občanů Babic. Nalévaly se horké nápoje, ochutnávaly sladké i slané záviny a 

především se občané Babic mohli zastavit v předvánočním shonu a popřát si 

vzájemně krásné vánoční svátky. 
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Sportovní a jiné dění  

SK BABICE 

Občanské sdružení SK Babice zajišťuje pořádání sportovních aktivit: jóga, 

pravidelné běhy Babickým lesem, tréninky Rugby a ¼ Trail maraton.  

Cvičení jógy probíhá v tělocvičně bývalé školy. Společně vyběhnout 

s běžeckým týmem se mohlo opět každé úterý v podvečer. Tréninky rugby 

babických dětí, dětí z okolních vsí a dětí ze Školy Open Gate ve věku 4 – 12 let se 

konaly každé úterý a čtvrtek pod vedením Davida Volence, Martina Elise, Ruperta 

Marxe a Jana Frydrycha. Celkem hrálo na 30 dětí, z toho jedna třetina dětí 

pochází z Babic. Babičtí buldoci trénují a hrají ve třech týmech a tento rok 

odehráli 15 oblastních přeborů, regionálních i celostátních turnajů (na každém 6 – 

8 zápasů). V tomto roce byl team rugbystů z Babic přijat za člena České rugbyové 

unie. Někteří hráči chodili pravidelně na tréninky, někteří to měli s docházkou 

slabší. Nedbalý přístup k tréninkům a malé nasazení ve hře se samozřejmě 

projevily i na výsledcích turnajů. V obecné rovině se však pro babické ragbysty 

jednalo o úspěšný rok, kdy vyhráli několik turnajů a došlo k prohloubení nejen 

hráčské základy, ale rovněž k vzbuzení zájmu o hru ze strany dětí i rodičů.  

 

Babičtí rugbysté v akci 

 



36 

 

 

Zdroj: www.skbabice.cz 

 

 ¼ Trail maraton 

 Dne 21. září se konal na kraji Babického lesa již třetí ročník babického ¼ 

Trail maratonu. Přestože několik dní předem pršelo a počasí nepřálo, v den běhu 

se příroda umoudřila a až na místy trošku bahnitou trať nic běžcům nezkazilo 

jejich běh. Naopak panovala velmi příjemná atmosféra, sportovní den byl doplněn 

aktivitami pro děti, doprovodným programem, bohatým občerstvením a hudbou. 

Celý závod byl rozdělen do několika kategorií. Mohly si zaběhnout i nejmenší 

děti (nejmladší běžec byl ročník 2012!). Hlavní závod s délkou 10 549 metrů 

vyhrál Jan Havlíček z ASK Slavia Praha s časem 36 minut 14s, o necelých 

30s později doběhl jako druhý člen SK Babice Radek Brunner. 

 

Babický ¼ Trail maraton 

https://plus.google.com/photos/100838966229998579293/albums/5936027462522358545?authkey=CKqmquyHxc3eKw
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Zdroj: Babice SK, www.babice.sk. 

 

KAPR CUP 

V sobotu dne 24. srpna se odehrál již 7. ročník rybářské soutěže Kapr Cup. 

Zkušení i méně zkušení – mladší - rybáři si mohli poměřit své síly při „výlovu“ 

obecního rybníka. Zvítězil Pavel Vokál, jako druhý skončil Daniel Pešout a třetí 

místo obsadil Jakub Píštěla. Zároveň byl v rámci celé akce připraven doprovodný 

program pro děti (skákací hrad), bohaté a chutné občerstvení a hudební zábava 

v podobě kapely Byzoni až do pozdních hodin. Celý den přálo krásné slunečné 

počasí. Akci pořádali jako každoročně Petr a Hana Hušovi za přispění obce 

Babice a velkorysých sponzorů. 

 

 

 

http://www.babice.sk/
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PLAVÁNÍ 

I tento rok si mohli babičtí jít zaplavat do bazénu místní školy Open Gate. 

Další možnosti plavání nabízel od podzimu i kulturně-sportovní areál Na Fialce 

v Říčanech. 

 

VOLEJBAL 

Hráči volejbalu trénovali každý pátek v tělocvičně a přes léto dokonce 

dvakrát týdně na venkovním hřišti.  Během roku přibylo 6 aktivních hráčů, tým se 

posílil, a o to hráči hráli s větším nasazením. Jejich nasazení si jako daň vzalo 

jedny rozbité brýle od smeče a 2 nešťastně vyvrknuté kotníky. Volejbalisté rovněž 

sehráli zápas na Hujaře, jehož atmosféru ve své básni vystihla Helena Ministrová. 

 

 

Kmotrova smeč – Hujara 14.9.2013 – pohár a básnička zaznamenávající 

atmosféru turnaje 

 

 

 

V sobotu 14. září byl krásný den, 

babičtí Draci si chtěli splnit svůj sen 

a dokázat všem, že už nejsou outsiderem. 

 

http://www.babickydrak.cz/wp-content/uploads/Pohar_Volejbal_2misto_20137.jpg
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Na Hujaře sešli se hráči pěti týmů, 

aby tu na turnaji změřili svoji obratnost a sílu. 

Dan, Helča, Honza, Marcela, Michal a Richard, 

mohli si na vítězství začít rychle zvykat, 

hned první zápas dopadl totiž skvěle, 

2:0 jsme z hřiště smetli nepřítele. 

 

Tím pádem začali jsme si věřit 

a v dalších zápasech směle svoje síly měřit. 

Hrálo se celý den, sluníčko svítilo nám k tomu, 

pivo i limo teklo proudem a nikomu nechtělo se domů. 

 

Nakonec přišlo vyhlášení výsledků a předávání cen 

a Draci zajásali sborem „moc vám děkujem“, 

stříbrný pohár a s ním druhé místo, 

těší nás moc, to každému je jisto, 

od teď budeme se snažit, trénovat a věřit, 

že třeba příští rok si zlato přijdeme převzít. 

 

 

AEROBIK 

Každé pondělí probíhalo cvičení aerobiku a kondiční posilování v tělocvičně 

Open Gate. Některé hodiny proběhly i v tanečním sálu se zrcadlem přes celou 

stěnu. Dívky a ženy tak mohly na vlastní oči vidět, jak jim aerobní cvičení 

v kombinaci s posilováním za nekonečné podpory cvičitelky Evy mizí bříška a 

rostou svaly. Cvičení probíhalo pod záštitou Babického draka. 

 

CVIČENÍ S DĚTMI 

Na podzim letošního roku mohly maminky s dětmi navštívit i hodiny cvičení 

s dětmi, které probíhaly rovněž v tělocvičně Open Gate. Malé děti si za dozoru 
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svých maminek mohly zaběhat ve velké hale a zvládnout například opičí dráhu 

z nářadí. 

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Babičtí hasiči se v tomto roce účastnili velkého množství akcí, společných výletů, 

brigád, prováděli opravy, účastnili se soutěží a samozřejmě zasahovali při 

několika výjezdech. Co se úprav a oprav týká, začalo se vestavbou dřevěného 

patra v „Hasičárně“, údržbou přilehlého okolí a instalací alarmu do garáže v 

hasičárně. Byla rovněž opravena požární stříkačka PS 8. Sbor zavítal na lednový 

okrskový ples, či se zúčastnil jarní úklidové brigády obce. 

SDH Babice se rovněž poprvé účastnili soutěže “Žernovská 8”. Muži byli 

úspěšní a obsadili 2. místo. Dalším soutěžním úspěchem bylo 2. místo mužů, 3. 

místo žen a 1. místo smíšeného družstva na okrskové soutěži v Tehově. 

Babičtí hasiči taktéž zorganizovali Den čarodějnic, kterému přálo počasí a 

pobavili se jak malé děti při hašení domečku, tak dospělí. Hasiči se rovněž 

účastnili sportovního soustředění ve Třímanech a letního soustředění na Sázavě.  

V červnu Českou republiku zasáhly silné přívalové deště a velká voda 

prověřila nejen nasbírané zkušenosti hasičů, ale zároveň i jejich techniku. Došlo 

ke stržení mostu na osadě Hujara a bylo odstraněno několik stromů v katastru 

obce, které byly poničeny vodou a hrozilo jejich vyvrácení. Jednalo se například o 

strom mezi Babicemi a Březí, další vyvrácený strom se nacházel pod hotelem v 

Babicích. Při odčerpávání vody ze sklepů, garáží, studní i pozemků došlo bohužel 
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k poškození stříkačky PS 8 a kalového čerpadla. V době povodní požádala obec 

Terezín sbory dobrovolných hasičů o pomoc s likvidací následků po povodních. 

Při zásahu však selhal chladicí systém stříkačky PS 12 a k přečerpávání musel být 

použit babický hasičský vůz. Ihned po návratu byly podniknuty kroky k opravě 

PS 12 a jejímu dalšímu vylepšení. Stříkačka PS 8 však čeká na sehnání nových 

oběžných kol čerpadla, což vzhledem k jejímu věku (r. v. 1956) není jednoduché.  

V červenci hasiči vyjeli k požáru na lesní cestě mezi Babicemi a 

Mukařovem, v listopadu byl hašen požár černé skládky směrem na Strašín. V 

listopadu došlo rovněž na prořez stromů na Hujaře a na Černé hoře. 

(Částečně zpracováno dle Babického občasníku č. 2/2013). 

Povodně Babice 2013 

 

 



43 

 

 

 

 

Závody Tehov 2013 
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Zdroj: http://babicesdh.rajce.idnes.cz 

 

  

http://babicesdh.rajce.idnes.cz/
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Počasí, příroda, živelné pohromy 

Tento rok byl teplotně průměrný, s průměrnou teplotou 7,8 stupně Celsia. 

 

leden/únor 

Začátek roku byl velmi studený, nízké teploty kolem 10 stupně Celsia pod nulou 

nebyly výjimkou. V lednu rovněž vydatně nasněžilo, v Babicích byly i metrové 

závěje od shrabaného sněhu. Mrzlo i v druhé polovině ledna. Leden i únor byly 

rovněž značně „zamračené“ měsíce. 

 

březen/duben 

Jaro přišlo tento rok trošku opožděně a sluníčka jsme si ani tyto měsíce příliš 

neužili. Přestože se březnové teploty vyhouply nad nulu, nadílka sněhu 

pokračovala i v březnu. Pravé jaro začalo až v dubnu. Duben byl oproti minulým 

rokům překvapivě suchý. 

 

květen/červen 

Pomalý nástup jara pokračoval i v květnu, květen byl chladný a zatažený. Na 

konci května začalo vydatně pršet, srážky neustaly ani na konci května a vyústily 

v rozsáhlé povodně na počátku června. Rovněž na konci června přišly velké 

srážky. 

 

červenec/srpen 

Léto se však vydařilo, červenec i srpen byly velmi teplé a slunečné. V červenci 

dosahovaly několik dní v řadě teploty přes 30 stupnů Celsia. Zároveň však foukal 

i prudký vítr, který jedné paní sousedce odfoukl bazének (naštěstí bez dítěte) ze 

zahrady na pole za Babice. I počátek srpna byl ve znamení vysokých teplot. 

V neděli 4. srpna pak přišel silný vítr a bouřka, kvůli níž opadalo ze stromů 

spousta listí.   
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září/říjen 

Září bylo poněkud chladné a deštivé, avšak celkově se podzim vydařil – v druhé 

polovině září se počasí umoudřilo, deště ustaly a bylo příjemné, teplé počasí. I 

říjnové teploty dosahovaly dokonce 18 stupňů Celsia.  

 

listopad/prosinec 

Poslední dva měsíce v roce byly nadprůměrně teplé. Skoro vůbec nemrzlo, místo 

sněhu pršelo. Déšt v druhé polovině listopadu na jeden den vystířdal sníh, ten 

však dlouho nevydržel. Prosinec byl překvapivě slunečný a bez sněhu na horách i 

v nížinách. V druhé polovině prosince bylo naměřeno i 10 stupnů Celsia. 



 

KRONIKA OBCE BABICE 

ČÍSLO SVAZKU: V. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronika byla psána od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Představení kronikářky obce Babice 

 

Funkci kronikářky jsem získala od ledna 2014, po paní Jarce Gahurové, která se z Babic 

odstěhovala. 

Do Babic jsem přišla s manželem a dvěma dětmi v červenci roku 2008, přestěhovali jsme se 

z Přerova, protože jsme se rozhodli pořídit si vlastní bydlení a získat práci v Praze. Vystudovala 

jsem Gymnázium v Karlových Varech a poté začala pracovat jako mzdová účetní. Tato práce mě 

velmi zaujala, a proto se jí věnuji dosud. 

         Helena Ministrová 

           Kronikářka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUČNÝ POPIS OBCE K ROKU 2014 

Počet trvale hlášených obyvatel k 1.1.2014 je 926, z toho je 231 dětí do 18-ti let. Oproti 

loňskému roku, kdy bylo v naší obci trvale hlášeno 864 obyvatel se jedná o nárůst o 7 %.  

V letošním roce se narodilo 19 dětí, zemřeli 2 občané. Celkový počet rodinných domů v obci je 

394, oproti loňskému roku došlo opět k mírnému nárůstu jejich počtu. 

Občanská vybavenost se postupně zlepšuje, v červenci byla v budově bývalé školy slavnostně 

otevřena kavárna a prodejna zdravých potravin „Stará škola“. Od září zahájila svoji činnost nově 

postavená mateřská škola Dráček, která má kapacitu 48 dětí. K dalším zařízením patří hostinec 

Na Kopečku, vinárna a penzion Variant, kadeřnické služby, masérský salón, autoservis a prodejna 

potravin s bistrem, v dubnu bylo otevřeno zahradnictví Pod ořechem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 

Volby do Evropského parlamentu 

V termínu 23. a 24.5. se konaly volby do Evropského parlamentu. V obci bylo evidováno 596 

voličů, voleb se jich zúčastnilo celkem 147, což představuje účast 24,66 %. Vítězem voleb se stala 

strana ANO 2011 (30,61 %), jako další se umístila Koalice TOP 09 a STAN (29,25 %). Na třetím 

místě skončila Strana svobodných občanů s 8,84 % hlasů.  

 

Volby do zastupitelstev obcí 

Ve dnech 10. a 11. října proběhly volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu 620 

oprávněných voličů hlasovalo 366 občanů. Všechny hlasy byly platné. Celková volební účast činila 

59,03 %. Nejvíce hlasů získala strana Doma v Babicích s celkovým počtem 2353 hlasů. Na druhém 

místě skončila strana Společně pro Babice s výsledkem 1494 hlasy. Absolutním vítězem se stal 

pan D.V., který byl následně zvolen starostou obce. 

 

Výstavba mateřské školy  

Výstavba MŠ Babice začala již v roce 2013, bohužel byla provázena řadou problémů a stavební 

práce se začaly zpožďovat. Do konce roku 2013 tak byla vybudována pouze základová deska a 

práce byly na sklonku roku pozastaveny. Ještě před koncem roku 2013 bylo vyhlášeno nové 

výběrové řízení, počet nabídek však klesl pod zákonné minimum a bylo třeba soutěž znovu 

opakovat. 6. března bylo vyhlášeno tedy v pořadí již čtvrté výběrové řízení na dodavatele MŠ. 

Hodnoceny byly tři firmy a jako nejlepší byla vybrána nabídky firmy Haas Fertigbau Chanovice 

s.r.o. za cenu 9,251.185,56 Kč včetně DPH. Tato společnost je jedním z největších dodavatelů 

dřevostaveb v ČR a velkou část své produkce vyváží také do evropských zemí.  

Dne 14.4. zastupitelstvo obce Babice vyhodnotilo veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se 

dodávky a montáže gastrotechnologie pro MŠ. Bylo hodnoceno osm nabídek a vybrána byla 

nabídka Ing. Štefana Mika, cena včetně DPH 480.316 Kč. 

Dne 24.4. mělo proběhnout výběrové řízení na čisté terénní úpravy a sadové úpravy - bohužel se 

nepřihlásila žádná firma, takže zastupitelstvo rozhodlo tak, že výběr na dodavatele sadové 

úpravy a čisté terénní úpravy proběhnou samostatně. 

28.4. byly hodnoceny nabídky na dodávku a montáž hracích prvků pro MŠ. Hodnoceny byly tři 

nabídky, vybrána byla firma Tewiko s.r.o., cena vybrané nabídka je 381.768 Kč včetně DPH. 

V květnu začaly práce na vlastní montáži dřevostavby a v červnu již byla výstavba MŠ dokončena.  

7.5. proběhlo výběrové řízení na dodavatele nábytku. Dodávku a montáž zajistila firma Makra 

Didakta s.r.o. za cenu 386.723 Kč včetně DPH. 



Dne 16.7. proběhl všemi očekávaný den otevřených dveří. Ke slavnostnímu otevření školky došlo 

30.8. za účasti starostky obce a zástupců médií.  

4. srpna proběhl zápis dětí, od 1. září zahájilo školní docházku ve školním roce 2014/2015 celkem 

48 dětí, čímž byla plně naplněna kapacita. Celkové náklady na výstavbu mateřské školky ve výši 

10 mil. Kč byly zajištěny formou úvěru od České spořitelny.  ROP pro Střední Čechy poskytl dotaci 

na stavbu MŠ ve výši 8,774.352 Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 25. července.  

Ve školce fungují dvě třídy, pro děti od 3 do 4 let a od 4 do 6-ti let. Stravování zajišťovala firma 

Scolarest ze ZŠ U Říčanského lesa, pro obědy bylo nutné jezdit do Říčan. Od října pak došlo ke 

změně dodavatele a jídlo dováží firma Almed servis, s.r.o. ze Škvorce. Součástí areálu školky je 

také dětské hřiště s pískovištěm, pérovými houpačkami a prolézačkou.   

 

Zrušení školského obvodu Říčany, přístavba ZŠ Mukařov 

Vzhledem ke skutečnosti, že k 31.8. vstoupila v platnost výpověď smlouvy o školském obvodu 

Říčan pro spádové obce, a tedy také pro Babice, bylo třeba řešit otázku týkající se povinné školní 

docházky místních dětí. Z tohoto důvodu se okolní obce rozhodly situaci řešit příspěvkem na 

kontejnerovou přístavbu nového traktu základní školy v Mukařově. Finanční příspěvek naší obce 

činil 1,810.528,10 Kč.    

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A STATISTIKY OBCE 

Základní statistické údaje za rok 2014 na základě dat Českého statistického úřadu 

Narozeni      19 

Úmrtí       2 

Počet trvale bydlících obyvatel k 1.1.2014  926 

Přirozený přírůstek     17 

Migrační přírůstek     51 

Počet čísel popisných     394 

Pohyb obyvatel (přistěhování + odstěhování) 123 

Nově přistěhovaných     87 

Odstěhovaných     36 

Nejstarší obyvatel/ka     Marie Blesková 



Základní údaje o obci 

- Katastrální výměra: 560 ha 

- Územní plán: zpracovaný v roce 2002 Ing. Arch. Ouřeckým  

- Počet rodinných domů: 394 

- Kanalizace (ČOV): Ano 

- Vodovod: Ano 

- Plynofikace: Ano 

- Pošta: Ne 

- Lékařské zařízení: Ne 

- Škola: Ne 

- Mateřská škola: Ano, kapacita 48 dětí 

- Policie: Ne 

- Zdravotnické zařízení: Ne 

 

 

Obecní úřad, obecní zastupitelstvo a jeho orgány 

 

Adresa a údaje OÚ Babice 

Babice 6,  251 01 Říčany u Prahy 

Telefon: 323 660 994, 323 660 966 
e-mail: oubabice@c-box.cz 

Datová schránka: vxtaugv 12 
GPS: 50°0'25.679"N, 14°42'55.649"E 

Bankovní spojení: 9323201/0100 
Identifikační číslo - IČ: 00240028 

 

Obecní úřad byl v letošním roce otevřen pro veřejnost v pondělí a ve středu od 18:30 do 

19:30 hodin. Pokladna, Czech point a hlášení trvalého pobytu měla úřední hodiny 

v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 12:00 hodin a od 16:30 do 19:30 hodin. V loňském 

roce bylo vyhlášeno výběrové řízení na referentku – administrativní pracovnici obce, 

která by vyřizovala žádosti občanů také v dopoledních hodinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizační struktura 

 
 

Stávající – před volbami Nově zvolení – po volbách 

Starosta 
 

Iva Kačírková David Volenec 

Místostarosta 
 

Hana Hušová Marcela Marks 

Finanční výbor 
     - předseda 
     - člen 

 
Ing. Daniel Sladký 
Ing. Jan Gahura 

 
Marcela Havlová 
Hana Káralová, Josef Rozsíval 

Kontrolní výbor  
     - předseda 
     - člen 

 
Ing. Jan Gahura 
Ing. Martina Kloubová 
Ing. Jan Heřmanský 

 
Iveta Košťálová 
Ing. Martina Kloubová 
Ing. Jan Heřmanský 

Stavební výbor  
     - předseda 
     - člen 

 
Karel Haluza 
Ing. Jan Heřmanský 
Jan Chadraba 

 
Karel Haluza 
Ing. Jan Heřmanský 
Josef Rozsíval, Jan Hlavnička 
Jan Chadraba 

Komise veřejného pořádku  
     - předseda 
     - člen 

 
Pavel Rathouský 
Miroslav Jež  
Ing. Daniel Sladký 

 
Pavel Rathouský 
Karel Haluza 
Miroslav Jež 

Školský výbor  
     - předseda 
     - člen 

 
Nebyl zřízen 

 
Ing. Martina Kloubová 
Marcela Havlová  
Jan Chadraba 

Výbor pro životní prostředí, 
ekologii a sport  
     - předseda 
     -člen 

 
 
David Volenec 
Zdeněk Boček 
Ing. Pavel Limberský 
Naďa Volencová 

 
 
Daniel Kufner 
Zdeněk Boček, Michal Kloub 
Kamila Barabášová 
Miroslav Černohorský 

Kulturní a sociální výbor  
     - předseda 
     - člen 

 
Ing. Martina Kloubová 
Marcela Havlová 
Vladislava Dvořáková 

 
Nebyl zřízen 

Technická komise  
     - předseda 
     - člen 

 
Miroslav Jež 
Pavel Rathouský  
David Volenec 

 
Miroslav Jež 
Pavel Rathouský 
Radek Hauf 

 

 

 

 



ŽIVOT V OBCI 

 

Zastupitelstvo obce v letošním roce zasedalo celkem 24 krát, z toho byla 3 zasedání mimořádná. 

 

Stavební dění 

V letošním roce se zastupitelstvo zabývalo stavem místních komunikací, bylo rozhodnuto, že 

dojde k opravě výtluků vzniklých po zimě a dosypání děr na místních komunikacích např. v ulici 

Topolová, K lesu, Koblasovna a dalších. Oprava chodníků v ulici U Výmoly byla naplánována na 

další volební období, na vstup do lesa bude umístěna dopravní značka s omezením rychlosti a 

pozor děti. 

Bylo rozhodnuto o vyhlášení veřejné soutěže na výstavbu chodníků, jedná se o vybudování 
zpevněné krajnice od ulice Spojovací směr Doubek a dále pokračování chodníku od Výmoly 
směrem na Březí k odbočce do lesa. Jako nevhodnější byla vybrána nabídka J.T.L. – stavební 
společnosti Jesenice - cena 881.170 Kč včetně DPH.  Výstavba chodníků směrem na Doubek 
musela být pozastavena z důvodů kolize se starými inženýrskými sítěmi. Zastupitelstvo se shodlo 
na pozastavení výstavby v této lokalitě a na dalších zasedáních podnikne konkrétní kroky k řešení 
této situace.  
Na základě podnětu ze strany místních občanů byla prověřována možnost zřízení autobusové 
zastávky Černohorská, ale po posouzení celé situace bylo konstatováno, že varianta umístění u 
křižovatky s místními komunikacemi Černohorská a Studentská v současné době není možná. 
Dalším záměrem bylo zastřešení autobusové zastávky U hřiště, které zajistila společnost 

Wemaspol. 

 

Úprava veřejných ploch 

V rámci revitalizace návsi došlo dne 17.5. k úpravě plochy u restaurace Na kopečku. 

Dobrovolníci, především z řad členů a pomocníků občanského sdružení Babický drak zde 

společně natřeli dřevěné části skluzavky, vyměnili písek v pískovišti, umístili dvě dřevěné lavičky 

a instalovali kovovou konstrukci s houpačkou. Akce byla finančně podpořena obecním úřadem. 





 



Doprava a dopravní obslužnost 

Koncem března došlo k plánované uzavírce z důvodu rekonstrukce komunikace II/101, což je 

jedna z hlavních dopravních tepen vedoucích do Říčan. Došlo k výměně živičných vrstev vozovky, 

včetně zlepšení únosnosti spodních podkladních vrstev, tzv. recyklace za studena. Zároveň byla 

rozšířena komunikace z důvodu bezpečného odbočení na obec Voděrádky ve směru od dálnice 

D1 a také byl částečně zrekonstruován mostní objekt za tímto odbočením. Stavební práce se 

týkaly úseku od dálnice D1 až po křižovatku s ulicí Lipanskou v Říčanech a trvaly přes 2 měsíce. 

Opravu ve výši přes 28 milionů korun financoval Středočeský kraj s podporou Regionálního 

operačního programu Střední Čechy. 

Dopravní obslužnost obce Babice zajišťuje společnost Ropid autobusovými linkami 364 a 428. 

V prosinci byl občanům představen návrh na posílení autobusové linky 364 ve všední dny ve 

směru z Prahy i zpět, k jehož realizaci však nakonec nedošlo.  

 

Babický občasník 

Místní časopis, Babický občasník, vyšel tento rok pouze jednou, a to v dubnu. Obsahem byly 
informace týkající se výstavby naší mateřské školy, příspěvku na kontejnerovou přístavbu ZŠ 
Mukařov, nechyběly pozvánky na akce pořádané spolkem Babický drak, Sokolem Babice a 
informace SDH Babice. Také jsme si mohli přečíst slovo ředitelky MŠ a názory maminek na 
zrušení školského obvodu Říčany a jejich starosti a obavy spojené se zápisem prvňáčků.  
 

Trestná činnost 

V srpnu docházelo v obci ke zvýšenému výskytu krádeží včetně věcí ze zahrad. Také byly 

zaznamenány případy otravy psů, vyšší výskyt se týkal Doubku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOSPODAŘENÍ OBCE 

Rozpočet obce 

Celkové příjmy obce činily 10,190.098,05 Kč, celkové výdaje pak 19,199.499,99 Kč. Vyšší výdaje 

byly kryty z dlouhodobého úvěru. 

 

Granty 

Obec v letošním roce podala několik žádostí o granty a dotace. V rámci projektu Oranžový 

přechod bylo požádáno o vybudování osvětleného přechodu na ulici Starobabická u MŠ. 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti Oživení návsi – fáze 1 na základě MAS Říčansko a 

souhlasilo s podmínkami financování.  V rámci titulu Stromy pro rok 2014 bylo požádáno o 

výsadbu aleje u hřiště – topoly. V oblasti kultury – podpory obnovy a rozvoje venkova – bylo 

rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kapličky u ZEA Světice.   

 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI 

 

Občanské sdružení Babický drak 

Toto občanské sdružení bylo založeno v roce 2010 a organizuje nebo pomáhá při organizaci akcí 

a aktivit pro občany Babic a děti všech věkových kategorií. Jeho členové se aktivně účastní 

kulturního, společenského a sportovního dění v obci a pomáhají také při zvelebování obce. Jedná 

se o spolek neziskový, založený na dobrovolné účasti členů a ostatních pomocníků. 

 

Babický lesopark 

Babický lesopark je projekt, který vznikl jako nápad místních občanů pro využití části lesa u 

fotbalového hřiště k setkávání dětí a dospělých a pro jejich aktivní trávení volného času. Součástí 

je motorkářská dráha pro závody dětí na odrážedlech, koloběžkách nebo kolech, opičí dráha, 

houpačky nebo lesní divadlo. Instalovány budou naučné informační tabule s obrázky zvířat a 

rostlin, místo oživily dřevěné sochy zvířat, jako např. moudrá sova či veverka, mašinka s vagonky 

nebo formule. Model lesoparku byl poprvé představen veřejnosti 30.4. na čarodějnicích a začaly 

se vybírat dobrovolné příspěvky dárců na realizaci. Zastupitelstvo obce celý projekt schválilo a 

odsouhlasilo také příspěvek ve formě materiálu – obec poskytla dřevo na jednotlivé prvky. 

V květnu proběhla schůzka se správcem lesa, diskuse o umístění plánovaných prvků a 

odsouhlasení finančního rozpočtu. 



26.7. se dobrovolníci sešli na první brigádě a začaly první přípravné práce. Byla založena 

motorkářská dráha se stupni vítězů a první část opičí dráhy. Práce zahrnovaly také terénní 

úpravy, hrabání listí a úklid větví. Sluníčko svítilo a všichni pracovali s velkým nasazením. 

16.8. proběhlo 2.kolo příprav a prací. Počasí bylo deštivé, ze začátku to vypadalo, že účastníků 

bude opravdu málo. Nakonec přestalo pršet a postupně se sešlo více dobrovolníků. Vznikly 

houpačky pro děti i dospělé, poopravila se opičí dráha, připravil se divadelní koutek a základy na 

pákové houpačky a probíhaly další práce. Přibyla také dřevěná socha moudré sovy Hlídačky a 

závodní formule. K obědu byl pro všechny připraven buřtguláš a kromě něj další sladké i slané 

dobroty na posilnění. 

20.9. - 3.kolo příprav lesoparku, opět se sešli dobrovolníci a pokračovaly dokončovací práce a 

finální úpravy 

12.10. slavnostní otevření - ukončení I.etapy tvoření lesoparku 

Tato akce byla setkáním všech příznivců a tvůrců lesoparku, oslavou dokončení I. etapy a zároveň 

poděkováním všem dobrovolníkům za realizaci. Připraveny byly drobné dárečky dětí, loutkové 

představení Červená Karkulka a nechybělo občerstvení pro všechny zúčastněné. Neplánovaným 

zpestřením akce byl úraz jezdce, kterého v lese shodil kůň a příjezd záchranné služby. Nakonec 

vše dopadlo dobře, jezdec byl ošetřen zdravotníky a odvezen do nemocnice, kůň Richard, který 

se splašil byl zklidněn a odchycen majitelkou a dopraven v pořádku domů.  

Projekt babického lesoparku byl vybrán do grantového programu Era pomáhá regionům!  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce 

Dětský karneval 

16.2. se v divadle Open Gate konal tradiční dětský karneval – tentokrát již 5. ročník. K vidění bylo 

opět velké množství masek, většina domácí výroby, což zajistilo velkou originalitu a hodnocení 

tak pro porotu nebylo vůbec jednoduché. Mezi vítězi byl například šašek, dýně, čertík, pirát, tygr 

nebo beruška, nejlépe vyšňořenou rodinou byli tentokrát klauni, kteří zároveň bavili přítomné 

společně s moderátorem. Na akci také proběhla bezpečnostní akce BESIP, kdy děti řešily testy 

z bezpečnosti silničního provozu. 

 



 

 

 

Kurs první pomoci 

21.2. pořádalo občanské sdružení Babický drak kurs první pomoci pro rodiče. Akce se konala 

v prostorách kavárny Open Gate pod vedením zaměstnanců výjezdových skupin záchranné 

služby. Školení bylo speciálně zaměřené na poskytování první pomoci dětem od narození do 

období konce školního věku. Součástí výcviku byl také nácvik resuscitace dítěte na trenažéru a 

základy resuscitace dospělých. Po ukončení školení účastníci obdrželi osvědčení o proškolení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vítání občánků 

Vítání občánků proběhlo dne 15.3. ve spolupráci s obcí a školou Open Gate. Sešlo se 10 rodin a 

podle názoru účastníků to bylo opět velice příjemné dopoledne. Přítomní rodiče a jejich děti si 

vyslechli krátké pásmo básniček a písniček v podání dětí ze Základní školy Open Gate, nové 

občánky přivítala paní starostka. Vzpomínkou na tuto událost budou nejen společné fotografie 

rodin u ručně vyřezávané kolébky, ale také pamětní list, hračka a knížka z nakladatelství 

v Říčanech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čarodějnice 

30.4. od 16 hodin se na návsi konal oblíbený slet čarodějnic. Připraveny byly soutěže pro děti, 

ukázka hašení požáru a práce SDH Babice a samozřejmě rej masek u táboráku. Vyhlášení soutěže 

o nejlepší masku vystřídalo opékání špekáčků a volná zábava. 

 

 

 

Jarní brigáda 

12.4. se konala jarní brigáda na úklid obce. Sešel se opět velký počet dobrovolníků, kteří se vydali 

ve skupinkách po silnicích, aby uklidili odpadky v příkopech a podél cest. Celkem se podařilo 

naplnit 2 velkoobjemové kontejnery. Po práci na všechny čekalo občerstvení na hřišti.  

Den matek 

Již třetí setkání nejen maminek, ale všech žen či slečen proběhlo tentokrát 10.5. v restauraci Na 

kopečku. 

 

 



Listonošův běh 

17.5. se na Hujaře konal již 42. ročník této akce. Počasí nám bohužel nepřálo, vytrvale pršelo, ale 

přesto se na startu sešlo 16 závodníků. Diváci viděli několik hrozivě vypadajících pádů, při kterých 

naštěstí nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění. Po závodě se všichni sešli v chatě Osadka, kde 

bylo připraveno  občerstvení. 

 



 



Sraz motorek a skútrů 

24.5. se sešli nadšení vlastníci motocyklů a skútrů všech značek, aby po zimě opět provětrali své 

nablýskané stroje a absolvovali spanilou jízdu po okolí. 

 

Babická veselá náves 

V neděli 15. června se konala již po páté tato oblíbená akce. Tentokrát byly na návsi postaveny 

stánky, jednalo se o tvořivé dílničky pro děti. Každý si mohl vyzkoušet zatloukání hřebíku, přišití 

knoflíku nebo chůzi na chůdách. Součástí dopoledne bylo také divadelní vystoupení umělců D21 

s pohádkou Ferda mravenec – práce všeho druhu. Nechyběl ani oblíbený kejklíř Pet. 

 



 

 

 

Drakiáda 

19.10. na fotbalové hřiště dorazili účastníci letošní drakiády. Počasí se vydařilo, bylo slunečno, 

skoro jasno a vítr foukal tak akorát. Draci létali hodně vysoko, někteří se utrhli a svým majitelům 

dokonce uletěli. Byly připraveny diplomy pro nejkrásnějšího draka, pro toho, kdo vydržel létat 

nejdéle, ale také pro nejvýš vypuštěného draka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampionový průvod 

2.11. v 17 hodin vyšel z návsi lampionový průvod. Trasa vedla ulicí Ke Skále, „myší dírou“, 

Okružní, přes Mlejnsko ulicí Za Zrcadlem zpět na náves. Celý průvod byl ukončen u restaurace Na 

kopečku, kde bylo připraveno malé občerstvení. 

 

 

Pokračovací kurs první pomoci 

7.11. opět v kavárně Open Gate byl připraven další kurs první pomoci. Únorový kurs se setkal 

s velkým úspěchem, proto bylo zajištěno jeho pokračování. Zájemci se dozvěděli o správné 

komunikaci se záchranáři, jak poskytnout první pomoc při dopravní nehodě, jaké jsou nejčastější 

chyby při poskytování první pomoci a vyzkoušeli si praktický nácvik život zachraňujících výkonů. 

Na závěr opět účastníci obdrželi osvědčení o proškolení.   

 

 

 

 

 



Předvánoční tvoření a divadelní představení pro děti 

22.11. s v divadle Open Gate proběhlo vánoční tvoření pro děti následované loutkovým 

divadelním představením. Děti si za pomoci rodičů mohli ozdobit perníčky, vyrobit papírový 

řetěz, vánoční svícen a další dekorace a vánoční ozdoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventní věnce 

28.11. od 20 hodin se v hasičské zbrojnici sešli zájemci o výrobu adventních věnců, věnců na 

dveře a dalších vánočních dekorací. Zajímavým zpestřením byla tentokrát krátká beseda o 

bezpečnosti pohybu po komunikacích v rámci informačního koutku „Buďte vidět“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulášská nadílka 

5.12. v 17 hodin se v divadle Open Gate sešli děti na Mikulášskou besídku. Tentokrát bylo 

připraveno divadelní vystoupení, při kterém se představila celá třída neposedných čertíků přímo 

z pekla. Nakonec mezi ně přišel Mikuláš s anděly a s pomocí všech nadělil hodným dětem 

dárečky, na oplátku mu děti společně přednesli předem naučenou básničku: 

Mikuláši, Mikuláši, 
na plášť se ti vločky snáší, 
anděl pod křídla se choulí, 
po čertovi hodil koulí, 
čert si mumlá potichu, 
že má zimu v kožichu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční setkání na návsi 

14.12. od 16 hodin se na návsi konalo již tradiční oblíbené setkání občanů v předvánočním čase 

pořádané OÚ a OS Babický drak za pomoci dobrovolníků. Součástí je oblíbená soutěž o nejlepší 

štrúdl nebo ochutnávka vánočního cukroví či vánočky. Pro zahřátí se podával jako vždy výborný 

svařáček, pro děti svařený jablečný džus, káva nebo čaj. Děti pověsily na stromeček papírové 

ozdoby, zapálily prskavky a za doprovodu basy a kytary si zazpívaly koledy. Letos nám sice 

k pravé vánoční atmosféře možná trochu chyběl sníh a mráz, přesto děti i dospělí odcházeli 

domů spokojení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI 

SK Babice 

Občanské sdružení, jehož cílem je podpora, organizace a propagace sportovních aktivit v obci. 

Zájemcům nabízí několik oddílů – běh, rugby, jóga. 

 

Rugby 

Týmy v kategoriích U7, U9, U11 a U13, tréninky jsou vedené v češtině a angličtině pro děti od 4 

do 12 let a probíhají každé úterý a čtvrtek v časech 16:30 – 17:30 hodin a 16:3é – 18:00 hodin 

podle kategorie. 

 

Jóga 

Kursy hatha jógy probíhaly pravidelně každé úterý, čtvrtek a neděli v budově staré školy na návsi 

pod vedením certifikované instruktorky N.V. Od dubna došlo ke změně rozvrhu a zrušení 

čtvrtečních hodin, od srpna bylo cvičení z důvodu „požehnaného stavu“ lektorky zrušeno úplně. 

 

Běh 

Oddíl určený pro všechny běžce, rekreační i  ambiciózní, bez ohledu na věk. Tradičně organizuje 

každoroční Babický Trail ¼ Maraton, který letos proběhl 13.9. 

 

TJ Sokol Babice 

Od svého vzniku v roce 2004 se specializuje především na fotbalovou činnost. V letošním roce 

čítal 3 fotbalová mužstva – přípravka (ročník 1998 a mladší), mladší žáci (ročník 1994 a méně) a 

družstvo mužů.  

 

 

 

 

 

 

 



Sportovní hry pro děti 

25.5. od 14:30 hodin se na fotbalovém hřišti sešly všechny děti od 3 do 15 let, které si chtěly 

změřit síly při různých druzích sportovních disciplín. Bylo registrováno 5 kategorií podle věku a 

děti se svými skupinovými vedoucími obcházely jednotlivá stanoviště. Připraven byl například 

hod míčkem do dálky, překážkový běh, skok do dálky, házení šipek/míčků na terč, sprint nebo 

vytrvalostní běh. Počasí se vydařilo, sluníčko vesele hřálo a děti si užily příjemné odpoledne plné 

pohybu. Nakonec byly vyhlášeny výsledky každé kategorie, rozdány medaile, diplomy a sladké i 

věcné odměny. Akci pořádalo občanské sdružení Babický drak. 

 

 

Kapr Cup 

16.8. se konal již 8. ročník této rybářské soutěže u rybníku na návsi. Celkem se soutěže zúčastnilo 

21 rybářů, vyloveno bylo 1203 ryb. 

 

Plavání 

Plavecký bazén v OG je možné využívat každou středu od 17 do 19 hodin – platí pro občany 

s trvalým bydlištěm v obci. Poplatek činí 50 Kč a platí se přímo na místě plavčíkovi. 

 



Volejbal 

Také v tomto roce se scházeli volejbaloví nadšenci buď v tělocvičně Open Gate (pátek od 18:30 

hodin) nebo na hřišti Hujara (pátek 18:30 hodin a neděle odpoledne dle domluvy). 

 

Aerobic 

V pondělí v době od 19 do 20 hodin v tělocvičně Open Gate můžete zajít na cvičení na hudbu 

spojené s posilováním kritických partií – především hýždí a břicha. 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi 

Každý pátek od 16 do 17 hodin si maminky, ale také tatínci mohou přijít zacvičit se svými 

ratolestmi do tělocvičny Open Gate pod vedením lektorky Evy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Sbor dobrovolných hasičů pracuje v obci již od roku 1924, v letošním roce tedy oslavil již 90. výročí od 

svého založení.  V roce 2014 měl sbor 35 aktivních členů. Začátkem března absolvovali v Tehovci 

školení  velitelů a strojníků a zúčastnili se 3. ročníku okrskového plesu v Mukařově. V dubnu se 

zúčastnili soutěže na Žernovce, zorganizovali oslavu čarodějnic na návsi, v květnu pak pořádali 

okrskovou  soutěž a oslavy 90. výročí založení.  Kromě toho letos také zasahovali při požáru 4 

dodávek v Úvalech,  při požáru suché trávy ve Slunečné ulici v Babicích a odstraňovali vyvrácené a 

spadlé stromy v obci a blízkém okolí.  

30.3. ples okrsku v Mukařově 

 

 

 

19.4. soutěž Žernovské „osmičky“ 

 

 

 



3.5. oslava a okrsková soutěž požárního sportu na fotbalovém hřišti v Babicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.5. setkání hasičů zasahujících při loňských povodních 7.-8. června 2013 v Terezíně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POČASÍ, PŘÍRODA 

Také v roce 2014 pokračoval teplejší ráz počasí, který jsme mohli pozorovat v posledních letech. 

V lednu byla průměrná teplota 1 oC, v únoru teplé počasí pokračovalo s průměrnými teplotami 

kolem 2-3 oC. Současně byl únor nejsušším měsícem v tomto roce bez sněhu a s téměř žádným 

deštěm. Naopak květen byl na srážky velmi bohatý, průměr srážek dosáhl v úhrnu nejvyšší 

hodnoty za celý rok. V následujících 3 měsících se držely teploty průměrně na 16,5 oC, červenec 

byl opět bohatší na srážky. Září bylo poměrně teplé, měřili jsme hodnoty kolem 15 oC s vyšším 

úhrnem srážek oproti dlouhodobému průměru. V říjnu a listopadu dále pokračoval teplý podzim 

s nadprůměrnými teplotami, na teploměrech bylo 6-10 oC, říjen byl současně také na srážky 

poměrně bohatý. Na začátku prosince došlo v důsledku teplot blížících se nule a dešti, který začal 

namrzat, k ledové kalamitě. Namrzaly nejen silnice, stromy a dráty elektrického vedení, ale také 

troleje. Z tohoto  důvodu došlo k nepříjemným problémům v hromadné dopravě, nejezdily 

tramvaje ani vlaky. Námraza způsobila v okolí obce pád několika stromů, které zablokovaly 

příjezdové silnice a přerušily také dodávku elektřiny. Tento kalamitní stav trval téměř dva dny a 

týkal se celé ČR. Bílých Vánoc jsme se letos opět nedočkali, sníh napadl až 29. prosince a díky 

nízkým teplotám kolem -5 oC vydržel až do konce roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 




