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Stejně jako předešlé tři roky jsme i letos uvítali nové občánky Babic. Těší nás, že rodiny, které mají trvalé bydliště v Babi-
cích, mají zájem o to, aby je obec přivítala. 
Sešlo se 10 rodin a dle názoru účastníků to bylo velice příjemné dopoledne. 
Díky spolupráci se Základní školou Open Gate si rodiče i děti vyslechli krátké pásmo písniček a básniček. Maminky byly 
podarovány květinou, pamětním listem a děti hračkou a knížkou z nakladatelství v Říčanech. Vzpomínku na celou událost 
zachovají rodinám společné fotografie u ručně vyřezávané kolébky zapůjčené od pana Rathouského. 
Podle počtu kočárků, které v naší vsi potkávám, to vypadá, že tuto nově zavedenou tradici zachováme i pro příští rok.
Děkuji všem, kteří celou akci připravují ve svém volném čase.

(mk)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Registrujte se na webu obce www.babiceurican.cz k odběru novinek na Váš email 
– budete včas informováni o změnách, vyhláškách a platbách.

Nová otevírací doba Obecního úřadu  

Úřední hodiny:
Pokladna, Czech Point, přihlášení k trvalému pobytu:  
Po + St         8–12 h  16.30 –19.30 h
Obecní úřad:      
Po + St               18.30 –19.30 h
kontaktní údaje: kontaktní údaje: 
Obecní úřad Babice
Na Návsi 6
251 01  Babice u Říčan
Tel.: 323 660 994, 323 660 966
e-mail: czechpoint@babiceurican.cz
Datová schránka: vxtaugv
Svozy budou vyvěšeny na webových stránkách obce Svozy budou vyvěšeny na webových stránkách obce 
a na OÚ:
– svozy bioodpadu probíhají od 10.4. do 4.12. 2014
– od dubna probíhají svozy velkoobjemového odpadu –                  
 Na návsi a Na Ladech (u hasičské zbrojnice)
– v květnu proběhne svoz nebezpečného odpadu
Cena svozu odpadu pro chataře zůstává stejná: 500,- Kč. Cena svozu odpadu pro chataře zůstává stejná: 500,- Kč. 
Platit můžete hotově na OÚ nebo na účet č. 9323201/0100, 
jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo chaty.

Lucie Hrodková

Doplňující informace pro rodiče – přístavba 
kontejnerové ZŠ Mukařov:  

DneDne 14. 4. 2014 byla na OÚ Mukařov schůzka 
ohledně zajištění přístavby 4 tříd ZŠ Mukařov. 
Zahájení montáže stavby bude 16. 5. 2014. Snaha 
všech obcí, to jsou Štíhlice, Doubek, Babice, 
Louňovice, Mukařov, Tehovec, Svojetice a Klo-
kočná je, aby otevření nové přístavby ZŠ Muka-
řov bylo od 1. 9. 2014 a aby děti z naší obce byly 
přijaty do 1. ročníku ZŠ.

Iva Kačírková, starosta; 
Hana Hušová, místostarosta

Úvodem

Vážení čtenáři,
letošníletošní rok já osobně prožívám výstavbou mateřské školy 
a tím, jak dopadnou zápisy do základních škol. Jsem 
matkou budoucího předškoláka, starší dítě již  navštěvuje 
základní školu v Říčanech, což mě řadí do skupiny nejvíc 
motivovaných. 
NěkteříNěkteří z Vás, a myslím, že to není malý počet, tyto dvě 
záležitosti zajímají také. To, co se připravovalo několik 
let, možná i desítek, se letos projevilo naplno.  
V  tomto vydání Občasníku máte příležitost přečíst si in-
formace z Obecního úřadu, představí se paní ředitelka ma-
teřské školy, stavební výbor informuje o její výstavbě 
a dále i dojmy maminek, které prošly zápisy do základ-
ních škol nebo je, jako mne, již příští rok čekají. 
Pro odlehčení zde najdete i informace o činnosti spolků 
a tipy na akce, které se během jara a léta chystají.
K 31.1.2014 dosáhl celkový počet obyvatel Babic 834, 
z toho 230 dětí. I proto doufám, že najdete tu svou infor-
maci a snad i tip, jak smysluplně strávit volný čas tady u 
nás, v Babicích.

Martina Kloubová
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Slovo starostky

Vážení občané,

vychází první vydání Babického občasníku roku 2014 a při této 
příležitosti Vás chci všechny srdečně pozdravit.

V tomto roce budeme pokračovat ve výstavbě tolik očekávané 
a požadované MŠ Babice.    
PodrobnostiPodrobnosti o pokračování stavby se dočtete na straně 4, kde 
Vás bude o stavbě MŠ, o přerušení stavby, o novém výběrovém 
řízení na dodavatele stavby, novém termínu otevření MŠ atd. 
informovat stavební výbor.
VelkýmVelkým a nepříjemným problémem tohoto roku je nedostateč-
ná kapacita v ZŠ Mukařov a Říčany. Tento problém jsme řešili 
s obcí Mukařov již začátkem roku 2009, kdy poprvé došlo k 
tomu, že kapacita ZŠ Mukařov nestačila a již v roce 2009 sta-
rostové z okolních vesnic, to je z Doubku, Louňovic, Tehovce, 
Štíhlic se rozhodli, že společně s obcí Mukařov rozšíří ZŠ Mu-
kařov o čtyři třídy formou kontejnerové přístavby. Děti z 
Babic, ale i z výše uvedených obcí historicky již od osmdesá-
tých let min. století chodí do školy v Mukařově. Přístavba se za 
půl roku zrealizovala a kapacita ZŠ Mukařov byla rozšířena a 
byla zajištěna docházka pro žáky 1. tříd ZŠ již od roku 2009. V 
březnu roku 2009 jsme s obcí Mukařov uzavřeli dohodu o vy-
tvoření společného školského obvodu.
Současnost:
Vzhledem k tomu, že se do obcí Středočeského kraje neustále 
stěhuje velký počet rodin s malými dětmi, opět dochází k tomu, 
že kapacita ZŠ nestačí. Při přijímacím řízení do 1. třídy v ZŠ 
Mukařov pro školní rok 2014 - 2015 však opět došlo k tomu, že 
i po rozšířené kapacitě ZŠ v roce 2009 tato opět nestačí pro při-
jetí všech žáků ze spádových obcí. Nedostatečná kapacita byla 
ze strany ZŠ Mukařov avizovaná již dříve, ale čekalo se, jak do-
padne přijímací řízení. K zápisu do 1. třídy v Mukařově přišlo 
111 dětí, volných míst však bylo pouze 44 a ty byly obsazeny 
žáky z Mukařova. Nicméně obec Mukařov opět spolu s ostatní-
mi spádovými obcemi toto intenzivně řeší a to opět formou 
                         

kontejnerové přístavby, která by měla být zrealizována tak, 
aby všechny děti ze spádových obcí byly od 1. 9. 2014 do 1. 
ročníků přijaty. Začátek budování přístavby čtyř tříd ZŠ Muka-
řov je plánován od května 2014. Znamená to tedy, že po navý-
šení kapacity školy (realizace přístavby plánována začátkem 
léta) vyhlásí ZŠ Mukařov 2. kolo správního řízení, na jehož 
počátku bude vyhlášen termín mimořádného zápisu a následně 
bude rozhodnuto o přijetí dětí ze spádových obcí. 
Mimo kontejnerové přístavby obec Mukařov podala již v mi-
nulém roce žádost o dotaci na zděnou přístavbu ZŠ. O poskyt-
nutí dotace bude rozhodnuto ve 2. čtvrtletí roku 2014. Obec 
Babice spolu s ostatními obcemi, které se budou podílet na pří-
stavbě, chtějí být spoluzřizovateli přístavby, a to proto, aby-
chom mohli rozhodovat o přijímání žáků, vyjadřovat se ke 
schvalování chodu školy, do personálního obsazení vedení 
školy atd. Prostě chceme, aby se takováto situace již neopako-
vala, a aby pro naše děti byla zajištěna povinná školní docház-
ka i v budoucích letech.
Město Říčany v roce 2009 otevřelo novou školu u říčanského 
lesa, a protože se bálo, že nenaplní kapacitu této školy, tak nám 
zaslalo též dohodu o vytvoření společného školského obvodu - 
říjen 2009. V květnu 2013 nám město Říčany dohodu vypově-
dělo, účinnost dohody končí 31. 8. 2014. Na základě výše po-
pisovaných událostí jsme vyzvali Krajský úřad Středočeského 
kraje o řešení nepřijetí dětí k základnímu školnímu vzdělávání. 
Chceme, aby Mukařov plnil dohodu o vytvoření školského 
obvodu (přijetí dětí ze spádových obcí), a aby kraj prověřil 
postup města Říčany při vypovězení dohody o vytvoření škol-
ského obvodu. 
V tomto roce, konkrétně od března jsme rozšířili úřední hodiny 
týkající se zejména pokladny, ohlašovny OÚ (přihlašování 
obyvatel k trvalému pobytu), CZECH POINT. 
Opět máme na úřadě stížnosti na volný pohyb psů bez dozoru. 
Žádáme majitele psů, aby dodržovali OZV vyhlášku obce o 
volném pohybu psů a nenechávali psy volně pobíhat bez 
dozoru. Je třeba, aby i ostatní majitelé psů mohli své miláčky 
venčit tak, aniž by se obávali napadení svého psa a nebo do-
konce napadení majitele psa.

Kačírková Iva
Starosta obce 

Hospodaření obce v roce 2013
V  roce 2013 obec Babice hospodařila s přebytkovým rozpoč-
tem. Příjmy obce činily téměř deset (9,868) mil. Kč a rozpočto-
vé výdaje těsně překročily hranici devíti milionů Kč. 
Nejvyšší částku do rozpočtu obce (3,15 mil. Kč) jsme získali z 
DPH, dále 1,6 mil. Kč z daně z příjmů fyzických osob a 1,5 mil. 
Kč z daně z příjmu právnických osob. Nezanedbatelnou polož-
kou na příjmové stránce je i daň z nemovitosti, kdy jsme v 
uplynulém roce získali částku 750 tis. Kč. 
V kapitole rozpočtových výdajů byly nejvyšší částky uhrazeny 
za výstavbu finálního povrchu místních komunikací (v celkové 
výši 2,1 mil. Kč). Druhá nejvyšší částka (1,2 mil. Kč) byla 
určena na výstavbu základové desky mateřské školy. Předpo-
kládané výdaje na výstavbu mateřské školy ve výši cca 

11 mil. Kč budou čerpány v rámci velmi nízko úročeného 
úvěru se splatností 20 let, který byl poskytnut Českou spořitel-
nou.
Za sběr a odvoz komunálních odpadů uhradila naše obec částku 
509 tis. Kč, z čehož polovina této částky byla uhrazena obyva-
teli Babic. Více než 300 tis. Kč bylo uhrazeno za naše žáky do-
jíždějící do MŠ a ZŠ zejména do sousedního Mukařova a 
Říčan. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu části 
veřejného osvětlení bylo jen za nutné opravy vyplaceno téměř 
185 tis. Kč, celkem částka za veřejné osvětlení včetně oprav 
činila 429 tis. Kč.

Ing. Daniel Sladký, Předseda Finančního výboru



Běh
MámeMáme za sebou samozřejmě otvírák jara, Kbelskou desítku, 
která tradičně ukazuje, kdo přes zimu makal a kdo se flákal. Ba-
bická účast byla i přes rozsáhlou marodku rekordních 17 kusů 
a tým mužů ve složení Brunner, Václavík, Gášek vybojoval do-
konce v soutěži týmů druhé místo. Na spoustě běžců se začíná 
ukazovat odborný dohled našeho trenéra Honzy Havlíčka a 
sklizeň osobáků na 10km je toho důkazem. A jak víme, od de
sítky se u vytrvalců odvíjí všechno ostatní. 
Sezóna je teprve na začátku a bude plná dalších individuálních 
výzev - blíží se mistrovství republiky v půl i celém maratonu, 
rozbíhá se i seriál ultra a skyrunningových běhů, kde budeme 
určitě doufat i v nějaké ty placky. Radek Brunner se sice teprve 
rozbíhá po zranění, ale o prsa už vede žebříček bodování na Bě-
hej.com, a kdoví, čeho se letos můžeme dočkat od vítězky 
loňské Pražské stovky a čtvrté ze zimní čtyřiadvacetihodinovky 
nana Lysé hoře Kristýny Hájkové. Na “kratších” distancích 
budeme asi spoléhat hlavně na Jirku Václavíka a v ženách na 
Kláru Jakešovou.
Máme za sebou také první ročník nového závodu - Hubáčkovy 
dvacítky, která za pořadatelství naší “pražské buňky” proběhla 
v mrazivém a větrném počasí 16. března. U sousedů se zase už 
připravují na Pošuk, tedy Pošemberský Ultra Kros, který se 
letos poběží 26. dubna.
JakJak už jsem zmínil, dobře se rozběhl systém tréninkových 
plánů od našeho dvorního trenéra a skyrunningového reprezen-
tanta Honzy Havlíčka. Pokud běháte a chcete se zlepšovat, in-
formace o trénincích stejně jako o všem, co se běžeckého 
oddílu týká, naleznete vždy na adrese www.babicerunning.cz. 
Reálné jsou i pravidelné tréninky dětí a mládeže pod vedením 
stejného trenéra nejpravděpodobněji na dráze v OG. Pokud 
máte někdo zájem, ozvěte se na níže uvedenou adresu.
Držíme palce všem šampiónům, ale hlavně se těšíme na společ-
ná setkání v přírodě při výbězích všeho druhu. Tak ať vám to 
letos běhá.

Rugby
VíceVíce či méně úspěšně jsme zakončili sérii přípravných zimních 
halových turnajů a završili tak rok od doby, kdy jsme se poprvé 
zapojili do turnajového dění. Obrovský výkonnostní skok za-
znamenaly za tu dobu hlavně děti v kategorii U11, které se po-
stupně vyhrály až do A skupiny republikového přeboru, tedy 
mezi úplnou českou špičku. Trochu problematičtější je naopak 
kategorie U9, kde nás trápí hlavně málo hráčů ročníku 2006. I 
tak ale devítky hrají nyní ve skupině B, tedy zhruba v kvalita-
tivním středu, což je při jejich počtu slušné. Radost nám dělá i 
mladší přípravka, tedy děti do sedmi let, a to hlavně díky 
skvělé práci jejich trenéra Martina Elise.
Od začátku dubna se tréninky znovu přesunuly na hřiště, což si 
i díky počasí užíváme nejen my trenéři a hráči, ale i rodiče, 
kteří se scházejí v nemalém počtu, aby si popovídali a užili si 
příjemnou atmosféru v našem babickém svatostánku :). Do-
konce spřádají plány i na seniorskou rugbyovou partu, takže 
pokud máte zájem zahrát si na rekreační úrovni, ozvěte se nám. 
Od září startujeme také s kategorií U13 a zveme tedy už teď 
novénové adepty především ročníku 2002. Nebojte se a přijďte 
zkusit.
Několik našich hráčů z mladších kategorií má za sebou hosto-
vání v říčanském RC při jejich zájezdu do italského Mogliana. 
My se teď soustřeďujeme především na jarní část Přeboru 
Čech, kde ty mladší čeká ještě pět a starší ročníky šest turnajo-
vých kol. Na poslední prázdninový týden je opět naplánováno 
letní soustředění, tentokrát v rekreačním středisku Úsvit neda-
leko Telče, kam se moc těšíme. Třešničkou na dortu by měl být 
podzimní zájezd na turnaj v anglickém Twickenhamu. 
Více na www.rugbybabice.cz.

Jóga
Vzhledem k „požehnaném stavu“ lektorky jsou nyní lekce ve 
staré škole (Ke Skále 76) omezeny na úterý a neděli. Přijďte se 
protáhnout. Více info na www.jogababice.cz.

Přeji vám zdravé a sportovní jaro.
David Volenec, SK Babice
david@babice.sk
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Mateřská škola - vše je již na dobré cestě...

Nejprve mi dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se 
Ivana Šuranská a těším se, až přivítám jako ředitelka 48 
předškolních dětí v nové mateřské škole v Babicích. 
Jsem velmi ráda, že mi byla dána možnost spolupodílet se na Jsem velmi ráda, že mi byla dána možnost spolupodílet se na 
vzniku úplně nového předškolního zařízení. Dne 2. 4. 2014 
jsem byla přizvána společně s Ing.Heřmanským a Ing.arch. 
Sladkým k setkání s dodavatelem stavby ve firmě Haas Fer-
tigbau s.r o. v  Chánovicích, která vyhrála výběrové řízení na 
výstavbu mateřské školy. Měli jsme možnost domluvit po-
slední změny oproti projektové dokumentaci a vyjádřit se k 
materiálům, které budou použity.
Věřím, že výstavba bude probíhat dle harmonogramu a slav-
nostní zahájení provozu Mateřské školy Dráček proběhne 
1.9.2014. Tento termín bude potvrzen ihned po zařazení MŠ 
do rejstříku škol a školských zařízení. Také termín zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15 bude 
včas oznámen.
Abychom se odlišili od předškolních zařízení v obcích se 
stejným názvem Babice, inspirovali se členové obecního za-
stupitelstva znakem obce, ve kterém je drak a vznikl oficiál-
ní název Mateřská škola Dráček v Babicích. V současné 
době se také pracuje na nových webových stránkách, jejichž 
adresa bude www.msbabice.cz a na kterých budete postupně 
nacházet nové informace.
Děti budou trávit v MŠ většinu dne, a proto bude naší 
snahou: 
• připravit prostředí plné pohody, bezpečí, důvěry a přátel-
ství, kdy základem bude vstřícná a empatická komunikace, 
vzájemná tolerance a ohleduplnost.
• trvale dětem nabízet dostatek příležitostí pro rozvoj tělesné 
zdatnosti, pohybových schopností a dovedností a zajišťovat 
podmínky pro zdravý růst a vývoj.
• vhodně doplňovat rodinnou výchovu a společně zajistit 
dětem bez rozdílu dostatek podnětů k rozvoji a učení, re-
spektovat individuální potřeby, zájmy, zvláštnosti i nadání 
dětí.
• cestou přirozené výchovy se spolupodílet na utváření zá-
kladních životních hodnot a postojů dítěte a na rozvíjení jeho 
citových, sociálních a volních vazeb, které umožní dětem 
projevovat se jako samostatná a jedinečná osobnost se zdra-
vým sebevědomím.

Byla bych ráda, kdyby se Mateřská škola stala součástí 
života celé obce a navázala spolupráci s místními organiza-
cemi i soukromou školou OPEN GATE. Také úzká spolu-
práce s rodiči bude velmi důležitá, proto bych uvítala založe-
ní Klubu rodičů, jehož úkolem bude podporovat činnost MŠ 
a pomáhat při organizaci různých akcí.         (pokr. na str. 5)

Stavební výbor informuje
VV minulém občasníku jsme vás informovali o zahájení prací na 
stavbě mateřské školy v Babicích. V opakované soutěži zvítě-
zila společnost Rentcentrum s.r.o., která si v průběhu září pře-
vzala staveniště a zahájila stavbu. Bohužel, stavební práce po-
stupovaly velmi pomalu, společnost neplnila podmínky smlou-
vy a rovněž kvalita a průběh prováděných prací nebyl uspokoji-
vý. Vzhledem k jasnému prodlení s výstavbou a nemožnosti 
sjednat nápravu, obec Babice s touto společností přerušila spo-
lupráci a došlo k ukončení platnosti smlouvy o dílo. Do konce 
roku 2013 tak došlo pouze k vybudování základové desky     
a práce byly na sklonku roku zastaveny. 
Ještě před koncem roku, ihned, jakmile bylo jasné přerušení 
prací, jsme tedy znovu připravili veškeré dokumenty pro nové 
výběrové řízení. To bylo vyhlášeno ještě v prosinci 2013, aby-
chom na minimum zkrátili zdržení ve výstavbě. Bohužel, opa-
kovala se situace z prvního výběrového řízení, kdy došlo k 
tomu, že počet nabídek klesl pod zákonné minimum a soutěž 
jsme museli opět opakovat. Koncem února  tak došlo k vyhlá
šení již čtvrtého výběrového řízení na dodavatele MŠ Babice. 
Tentokrát byl výběr úspěšný a řízení bylo ukončeno vítězstvím 
společnosti Haas-fertigbau s.r.o. Tato společnost je jedním z 
největších dodavatelů dřevostaveb na území České republiky a 
nezanedbatelnou část produkce vyváží do evropských zemí. 
 současné době je staveniště již předáno, došlo k opětovnému 
zahájení prací na stavbě a dodavatel intenzivně pracuje na pro-
váděcí a dílenské dokumentaci. Vlastní montáž dřevostavby 
bude zahájena v průběhu května a práce by měly být ukončeny 
v průběhu července. 
Harmonogram je velmi nabitý, byl konzultován s ostatními za-
stupiteli a budoucí ředitelkou MŠ, která má na starosti včasný 
zápis do školského rejstříku. 
Pokud se vše podaří stihnout a v průběhu srpna organizačně 
zvládnout, první děti začnou budovu používat již 1.září! Jakmi-
le bylo jasné, že se stavba znovu rozbíhá, bylo nutno začít pra-
covat i na ostatních výběrových řízeních. Urychleně tedy došlo 
k vyhlášení dalších tří výběrových řízení, a to na dodávku gas-
trotechnologie, dodávku a montáž dětského hřiště u MŠ a na  
provedení sadových a čistých terénních úprav. Tato výběrová 
řízení jsou vyhlášena na webu obce a na serveru AAA poptáv-
ky. Doufáme, že tímto způsobem budeme schopni dosáhnout 
minimální ceny stavebních prací.
V průběhu zimy navíc došlo k vyhlášení dotačního programu z  
Regionálního operačního programu za spoluúčasti fondů ev-
ropské unie. Vzhledem ke složitosti těchto dotačních řízení 
bylo nutno urychleně najít poradenskou agenturu, která by nám 
s přípravou podkladů a administrací žádosti o případné dotace 
pomohla. Obec Babice se obrátila na společnost Sigmin, která 
má bohaté zkušenosti s touto činností. Ve velmi krátkém čase a 
zaza velkého úsilí všech zúčastněných se povedlo žádost včas při-
pravit, odevzdat a teď již pouze čekáme na výsledek. Povzbu-
zující je, že těsně před vydáním občasníku jsme se dozvěděli, 
že naše obec je jednou z vybraných žadatelů schválených pro 
čerpání dotace! Její přesná výše dosud není známa a bude zá-
vislá na výsledcích výběrových řízení v ostatních schválených 

obcích. I tak je to velmi příznivá zpráva, která znamená, že naše 
obec nebude platit celou investici, ale část jí bude zpětně pro-
placena z rozpočtu evropské unie.                                                                 

Jan Heřmanský 
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Ve zkratce
Kronika
Obec Babice hledá kronikářku. Zájemci hlaste se na obecním 
úřadě.

Hřiště
SprávuSprávu fotbalového hřiště a kabin převzal nový správce, pan 
Břetislav Ministr. Má na starosti údržbu hřiště a koordinaci 
činností/ akcí, které zde probíhají.

Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností
Připomínáme vyhlášku obce 3/2011, která je v platnosti již od Připomínáme vyhlášku obce 3/2011, která je v platnosti již od 
27. 6. 2011. Vyhláška se týká dodržování nočního klidu, který 
je od 22:00 hodin do 06:00 hodin a dále povinností občanů 
Babic zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovní-
ho klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a pří-
strojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu elektrických 
i s benzínovým motorem, cirkulárek, motorových pil, křovino
řezů, stavebních strojů a podobně. Výjimku ve výše uvede-
ných dnech tvoří časový úsek mezi 10 a 12 hodinou.

Sekání pozemků
Pro omezení výskytu plevele a jiných škodlivých organizmů je 
třeba na neobdělávané půdě provést min. 2 x ročně posečení 
porostu, a to nejlépe do konce května a do konce srpna. Zastu-
pitelstvo provádí kontrolní pochůzky, na jejichž základě kon-
taktuje Městský úřad v Říčanech, odbor Životního prostředí a 
ten zjednává nápravu. Obecní úřad vyzývá majitele pozemků, 
aby se o své pozemky starali. Sousedské vztahy nezačínají na
stěhováním!

Kompletní uzavírka dálniční přípojky v Říčanech. V pon-
dělí 24. března odstartovala I. etapa rekonstrukce jedné z nej-
významnějších dopravních tepen vedoucích do Říčan - komu-
nikace II/101. Stavební úpravy v úseku od dálnice D1 až po 
křižovatku s Lipanskou ulicí budou trvat přes dva měsíce. 
Opravu ve výši přes 28 milionů korun financuje Středočeský 
kraj s podporou Regionálního operačního programu Střední 
Čechy.

pokračování ze str. 4:
Rodiče tak budou mít možnost spolurozhodovat o financová-
ní kulturních, sportovních a jiných akcí MŠ.
Vše je již na dobré cestě… Přejme si, aby se všechno podaři-
lo a Mateřská škola Dráček byla v termínu připravena.

Ivana Šuranská
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Sokol Babice

Družstvo mužů hraje domácí soutěž ve fotbale Praha-východ – IV. třída oddělení B. 1. – 11. kolo se hrálo na 
podzim 2013. K 8. 4. 2014 jsou Babice 8. (z 11 týmů) se 17 body. První je Struhařov se 33 body, poslední Přiši-
masy s 5 body. 

BABICKÝ OBČASNÍK strana 6číslo 1, duben 2014



Spolek Babický drak jede...

…. i po pár letech, kdy hlavní zakládající členové začali již 
naplno chodit do práce. 
Rodinné centrum tak díky ochotě Markéty můžete navštěvovat 
s dětmi každé pondělí v čase 9 - 11:30 v Open Gate.
ZačaliZačali jsme i s cvičením pro děti s rodiči a to díky velice ochot-
né lektorce Evě, která vede tento kurz společně s cvičením pro 
ženy, jako všichni - bez nároku na odměnu. 
Volejbalisté se letos zaměří na vylepšení hřiště na Hujaře, jeli-
kož původní hřiště muselo ustoupit stavbě MŠ.  Pokud máte 
zájem hrát s námi, přijďte!
Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý dramatický kroužek pro 
děti, který se bude konat 25. 4. v 17 hod v herně RC  v Open 
Gate.
A pro ženy již tradičně svátek matek připravovaný na 10. 5. – 
všechny, ženy, matky, ale i slečny jsou srdečně zvány mezi 
nás.
SnažímeSnažíme se tak neustále nabízet nové možnosti trávení volného 
času a využití nabízených prostor v Open Gate.  Né však vždy 
je zájem ze strany rodičů, ať už z časových důvodů nebo prostě 
o této činnosti nevědí.
Usilujeme o opravu prostor ve staré 
škole, aby byla klubovna přístupná 
pro všechny obyvatele Babic, na 
kurzy, setkání apd., bohužel se nám 
doposud nepodařilo získat potřebné 
finance k základním opravám, které 
by umožnily zahájení provozu.
VnitřníVnitřní vybavení jsme již během let 
nastřádali, dokonce jsme získali úžas-
nou zásobu dětských knih díky říčan-
skému nakladatelství.  Zatím vše vyu-
žíváme, díky dlouhodobé spolupráci 
se školou, v pronajaté klubovně v 
areálu Open Gate.
Neváhejte si napsat o informace na 
email babického draka rcbabice@se-
znam.cz nebo sledujte webové strán-
ky www.babickydrak.cz.

Herna pro děti s doprovodem
termín: každé pondělí 9:00 - 11:30
kde: herna Open Gate
s sebou: přezůvky, malá svačinka
cena: 50,- Kč na rodinu
PondělníPondělní dopoledne strávená ve spo-
lečnosti dětí a jejich maminek v herně 
vybavené hračkami, knížkami, tvoři-
vými  pomůckami atd. Od 10h krátký 
blok říkanek, cvičení a písniček. 
Jednou měsíčně besedy na zajímavá 
témata s drobnými dárečky. Za příz
nivého počasí prohlídka malé farmy 
(koně, kozy, ovce) a návštěva hřiště.

Cvičení "Maminky s dětmi"
termín: pátky 16:00 - 17:00
kde: hala Open Gate
s sebou: sportovní obuv a oděv pro dítě i doprovod
cena za jedno cvičení: 50,- Kč na rodinu
JednáJedná se o cvičení předškolních dětí s maminkami/tatínky, 
kde se soustředíme na běhání, základy gymnastiky (kotoul, 
stojka...), míčové hry.

Cvičení "Aerobik"
termín: pondělky 19:00 - 20:00
kde: taneční sál v nové hale Open Gate
s sebou: sportovní obuv, pití
cena za jedno cvičení: 70,- Kčcena za jedno cvičení: 70,- Kč
Jedná se o aerobní cvičení na hudbu spojené s posilováním 
kritických partií (hýždě, břicho...). 

Volejbaloví nadšenci
Termín: každý pátek 18:30 a až počasí dovolí i neděle 17:00
Kde: tělocvična Open Gate a hřiště na Hujaře
S sebou: vhodnou obuv, nadšení a trochu koordinace
Cena: min. příspěvek na nájem činí 30 Kč/hráče.Cena: min. příspěvek na nájem činí 30 Kč/hráče.

Marcela Chadrabová, Martina  Kloubová, 
Markéta Lepičová, Eva Doležalová
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Chceme mít vzdělané děti?

Těšili jste se jako předškoláci do 1. třídy? Já moc! O aktovku Těšili jste se jako předškoláci do 1. třídy? Já moc! O aktovku 
jsem si chtěla psát Ježíškovi už v létě a své okolí jsem neustá-
le „obtěžovala“ hrou na školu. Rodiče tu mojí předškoláckou 
euforii samozřejmě sdíleli se mnou, ale v té době /rok 1976/ 
možná trochu chladněji než my nyní. A vlastně není divu – i 
v éře nás „husákových dětí“ nemuseli nijak řešit nedostatek 
míst ve školách. Prostě už jenom kritérium staršího sourozen-
ce ve škole bylo jasným důvodem pro mé přijetí do stejné 
školy. A rodiče měli po starostech. Jenom doufali, že druhé 
dítko bude ve škole stejně úpěšné a spokojené jako to první. 
V té době se asi také více dbalo na to, aby byly tyto základní 
potřeby rodin uspokojovány. 
 Ale nechci tím nijak blahořečit předchozí režim. Jen jsem si 
na tu dobu s lehkou nostalgií zavzpomínala v okamžiku, kdy 
nám bylo oznámeno, že město Říčany vypovídá smlouvy 
spádovým obcím a že říčanské školy od školního roku 
2015/2016 děti z těchto obcí nepřijímají. Můj první dotaz 
směrem k zástupcům Říčan byl zcela logický. Vzhledem k 
tomu, že máme staršího syna v ZŠ Bezručova v Říčanech, in-
formovala jsem se, zda k tomu nebude přihlédnuto při zápisu formovala jsem se, zda k tomu nebude přihlédnuto při zápisu 
našeho syna mladšího. Nebude. Prostě to, že v dnešní poně-
kud uspěchané době, budou rodiče „pendlovat“ mezi dvěma 
dětmi na dvou školách není pro nikoho dostatečný argument 
pro udělení jakékoli výjimky. Budiž. Horko těžko jsme se 
smířili s tím, že se Štěpánem půjdeme v roce 2015 k zápisu 
do jiné školy. Ale do jaké? Po posledních informacích o vý
sledcích letošního zápisu na ZŠ v Mukařově /a nejenom na 
ní/ si nejsem jistá, jestli vůbec náš syn 1.září 2015 do 1.třídy 
nastoupí. 

NÁZORY ČTENÁŘŮ
Redakce nezasahuje do textu po obsahové stránce.
NÁZORY ČTENÁŘŮ
Redakce nezasahuje do textu po obsahové stránce.

Místa prostě nejsou a „Rodiče snažte se!“ Ale jak? Nejsem 
žádný odborník na zákony, ale v tom Školském stále  jsou 2 
ustanovení, která v této situaci nelze ani při naší nejlepší vůli 
současně naplnit. Za prvé máme jako zákonní zástupci dítěte 
povinnost zajistit, aby naše dítě zahájilo v šesti letech povin-
nou školní docházku, za druhé máme stále ještě právo si 
vybrat školní zařízení, do něhož naše ratolest nastoupí. 
 Přiznám se, že už teď – vlastně téměř rok před synovým zá-
pisem – upadáme do naprosté beznaděje a bojíme se, že jsme 
na to úplně sami. Představa, že v okolí pro syna nenajdeme 
volné místo a my budeme kromě své vlastní práce hledat 
školu, která ho přijme, je prostě šílená. 
 Ano, obec Babice má sice povinnost se o neumístěné dítě 
postarat, ale bude stejně jako my hledat volná místa a nako-
nec budeme našeho prvňáčka vozit do školy třeba 50km!!?? 
 
Neučme už teď naše děti jenom vyčkávat na výsledek. 
Pojďme jim ukázat, že stojíme o to, aby byly šťastné a spoko-
jené a že nám záleží na tom, v jaké škole zahájí svojí další ži-
votní etapu. Proto se tímto obracím na rodiče budoucích prv-
ňáčků, kteří se možná touto situací ještě nezabývali nebo 
nejsou zcela informováni. Nestálo by za to se trochu zmobili-
zovat a hledat SPOLEČNĚ nějaká řešení? Nebo chcete vše 
řešit až příští rok v březnu, až vám dorazí zamítavá vyjádření 
ze zápisů? To už bude možná trochu pozdě. Nemyslíte?

Zoufalá matka Marcela Havlová

Středa 
17:00 - 19:00 vstup do bazénu pro občany s trvalým bydlištěm 
v Babicích. Poplatek 50 Kč se platí na místě plavčíkovi.
15:0015:00 - 18:30 knihovna - je zde v současné době k dispozici 
téměř 21 000 titulů, ročně jich přibude kolem 3 000. Jedná se 
o učebnice, odbornou literaturu a beletrii v různých jazycích. 
(obec)
Před prvním vstupem do areálu je nutné zřídit si identifikační 
průkazku na vrátnici.

Pátek 
19:00 - 20:00 volejbal (Babický drak o.s.)19:00 - 20:00 volejbal (Babický drak o.s.)

Podrobné informace o vyjmenovaných programech najdete na 
internetových stránkách jednotlivých pořadatelů.

                              (mk)

OPEN GATE

Nadále probíhá spolupráce soukromé školy Open Gate, obce 
Babice a jednotlivých spolků. 

Pondělí 
9:00 - 11:30 herna pro maminky s dětmi (Babický drak o.s.)
19:0019:00 - 20:00 cvičení zaměřené na tvorbu postavy a posilová-
ní (Babický drak o.s.)

Úterý a čtvrtek 
16:30 - 17:30 Rugby - SK Babice ve spolupráci s Open Gate 
pořádá tréninky pro malé rugbisty na fotbalovém hřišti.
V zimě probíhají v tělocvičně.
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3. zápis - Brandýs nad Labem 
Spíše náhoda. Jezdím do této školy na půl úvazku pracovat, z 
Mukařova jsme jeli rovnou sem, abych byla k dispozici rodi-
čům u zápisu. 
Syn byl tak nadšený atmosférou, že si chtěl projít osobně zá-
pisem i tady, přesto, že z jednoho právě přijel. Na akci se po-
díleli i starší spolužáci, byl přivítán, jeho tlapka visí mezi 
ostatními na nástěnce budoucích prvňáčků. 
Výsledek? Přijat! Mám si oddychnout? Škola je příjemná, 
dětem tam je dobře, synovi by se tam určitě líbilo. Mohu 
zrušit svoji praxi speciálního pedagoga, vzít tam plný úvazek 
a jezdit každý den ráno  26 km tam a odpoledne zpět. Je to 
ale řešení? Je v pořádku nutit ho každé ráno vstávat v 5.30 
hod, abychom v 6.15 hod vyráželi? Jak si najde kamarády, 
když bude v Brandýse jen na vyučování? A co dcera? Musela 
by se každé ráno sama vypravit, jet autobusem do školy a po by se každé ráno sama vypravit, jet autobusem do školy a po 
vyučování zase sama domů. Není to na čtvrťáka brzy?
 4. zápis - "Naše" škola v Říčanech, kde se dcera cítí tak 
dobře - „Bezručovka“.
Co kdyby?
Byl to asi nejnáročnější zápis, kterým jsme prošli. Děti 
musely projít čtyři stanoviště a myslím, že byly důkladně  
proklepnuty.
Výsledek – nepřijat, protože nemá trvalý pobyt v Říčanech.
Paní ředitelka vše chápe, ale samozřejmě se musí řídit 
pokyny svého zřizovatele. Nevzdávám to a píšu další odvolá-
ní.
 A co teď? Která bába poradí, nebo se mám spolčit s 
ďáblem? 
Nabídku přátel na ubytování syna u nich (v Říčanech) jsme s 
díky odmítli.
A tak vlastně nevíme, jak to v září bude.
Ale jak mám svému dítěti vysvětlit, že to není jeho chyba?!

Michaela Horáková

...
Ještě na podzim jsme doma řešili, jak to udělat, aby i náš syn 
měl tu paní učitelku jako jeho starší sestra. Dnes jsme v 
tomto směru klidní - vůbec ho na tuto školu nepřijmou, neby-
dlí totiž v Říčanech.
Říčanské zastupitelstvo odhlasovalo, že do prvních tříd 
budou přijaty pouze děti s trvalým pobytem v Říčanech, a to i 
přesto, že je stále ještě platná smlouva o společném školském 
obvodě. Řeší tak nedostatek míst na ZŠ. To nejjednodušší 
řešení pro ně.
  Žádám o radu krajský úřad. Během krátké doby mi volají a 
uklidňují mě. Jednání Říčan není podle nich v pořádku a 
navíc správní řízení bude probíhat v době platnosti smlouvy o 
společném školském obvodě. Pro jistotu ale ať objedu zápisy 
na více školách v dosahu. 
A tak začala naše cesta za základním vzděláním.
 1. zápis – Uhříněves
Vzali jsme s sebou i sestru, která by ho, v případě jeho přijetí, Vzali jsme s sebou i sestru, která by ho, v případě jeho přijetí, 
musela následovat.
Moc se nám ve škole líbilo (už během dne otevřených dveří). 
Atmosféra během zápisu byla příjemná, syn byl nadšený a 
dcera smířená, že sem by přestoupila, kdyby musela.  
Pro nedostatek míst nepřijat.  Píšu odvolání.
 2. zápis – Mukařov, naše spádová škola
Den otevřených dveří na této škole není, takže vše uvidíme až Den otevřených dveří na této škole není, takže vše uvidíme až 
na místě.
Zápis probíhal v buňkách. Mačkali jsme se v krátké chodbičZápis probíhal v buňkách. Mačkali jsme se v krátké chodbič-
ce, všude jen bílá barva. Jedna z prvních vět, kterou nás paní 
ředitelka přivítala, byla: „Prosím vás, vy ze spádových obcí, 
dostanete dopis o nepřijetí, protože já musím, podle zákona, 
přijmout nejdříve všechny z Mukařova, a tudíž mám plnou 
kapacitu.“  
Paní učitelka při zápisu byla laskavá, ale když jsme odcháze-
li, syn řekl: „No, docela pěkný, ale takový smutný a mají tam 
jen jeden šedivej záchod.“ 
Výsledek – měli jsme zápisové číslo 32, ale syn přijat nebyl. 
Žádné dítě z Babic nebylo přijato. Ale my jsme spádová 
obec, není tedy rozdíl mezi dítětem z Mukařova a dítětem z 
Babic! A navíc - Babicím patří (na základě finančního pří-
spěvku na kontejnerovou přístavbu)  cca 14% míst právě v 
této přístavbě.                                     

NÁZORY ČTENÁŘŮ
Redakce nezasahuje do textu po obsahové stránce.

11 mil. Kč budou čerpány v rámci velmi nízko úročeného 
úvěru se splatností 20 let, který byl poskytnut Českou spořitel-
nou.
Za sběr a odvoz komunálních odpadů uhradila naše obec částku 
509 tis. Kč, z čehož polovina této částky byla uhrazena obyva-
teli Babic. Více než 300 tis. Kč bylo uhrazeno za naše žáky do-
jíždějící do MŠ a ZŠ zejména do sousedního Mukařova a 
Říčan. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu části 
veřejného osvětlení bylo jen za nutné opravy vyplaceno téměř 
185 tis. Kč, celkem částka za veřejné osvětlení včetně oprav 
činila 429 tis. Kč.

Ing. Daniel Sladký, Předseda Finančního výboru
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foto: SDH Babice

Výroční valná hromada sboru dobrovolných 
hasičů Babice se konala dne 4. 1. 2014 v Hasi-
čárně za účasti zástupců sborů dobrovolných 
hasičů okrsku č. 5, starosty okrsku č. 5 a zá-
stupce OHS Milana Šafránka a velitele okrsku 
č. 5 Míly Dlabače. Hosty byly i starostka obce 
pí. Ivana Kačírková a místostarostka pí. Hana 
Hušová. Starosta SDH Babice Antonín Dundr 
a velitel hasičů Pavel Rathouský seznámili pří-
tomné nejen s činností sboru v roce 2013, ale i 
s plánem na rok letošní. Zápis z výroční valné 
hromady včetně příloh, je k nahlédnutí na 
stránkách sboru. Starosta okrsku předal sboru 
poděkování za aktivní účast na loňských po
vodních a 1. díl publikace „Dobrovolní hasiči 
ve Středočeském kraji, historie a současnost“. 
Sbor dobrovolných hasičů v Babicích pracuje 
již od roku 1924 a u příležitosti 90. výročí jeho 
založení proběhne na místním fotbalovém 
hřišti 3. května společně s oslavou i okrsková 
soutěž požárního sportu. 
Začátkem března jsme absolvovali v Tehovci 
školení velitelů a strojníků a také jsme se zú-
častnili v hojném počtu (a nejen hasiči) 3. roč-
níku našeho okrskového plesu v Mukařově. 
Dále se připravujeme na soutěž Žernovské 
„osmičky“, která se koná 19. dubna. Naše vý-
jezdová jednotka zasahovala ve dnech 7. - 8. 
června 2013 v Terezíně. Na základě tohoto 
zásahu jsme byli pozváni na setkání zasahují-
cích hasičů 10. května do Terezína.

Hasiči Babice

Sbor dobrovolných hasičů Babice
Babice, 251 01  Říčany u Prahy, Česká republika

Vaše náměty, připomínky a dotazy zasílejte prosím na ksvybor@email.cz anebo vhazujte do schránky na budově Obecního 
úřadu - Babice 6, 251 01 Babice. Redakce uvítá jakoukoliv pomoc, např. grafické úpravy, příspěvky aj.

 jednorázově            3 po sobě jdoucí  PR článek                 
            cena za 1 inzerát
                              
A4:     850 Kč     750 Kč      500 Kč
A5:     450 Kč     400 Kč      275 Kč
A6:  250 Kč     225 Kč      180 Kč
A7:  150 Kč     140 Kč         -
A8: A8:   100 Kč     95 Kč            -
vložení vlastního letáčku - max velikost 1xA4 
                                            - 330 kopií 500 Kč

Ceník inzerce

Akce jaro/léto
Zde najdete tipy, jak můžete naložit s volným časem v Babicích:

30.4.      Pálení čarodějnic                  SDH Babice 
  1.5.      Výlet Mirakulum - info na webu         Babický drak 
   3.5.     Hasičská okrsková soutěž u příležitosti 
        90. výročí SDH Babice - fotbalové hřiště        SDH Babice
 17.5.             Listonošův běh 17.5.             Listonošův běh                   Bebe Club Babice
 10.5.      Den matek - večerní posezení           Babický drak 
 24.5.     Sraz motorek a skútrů u hospody na kopečku  R.Havel
 25.5.     Sportovní den pro děti na fotbalovém hřišti   Babický drak
 15.6.     Babická veselá náves                Havlovi, Babický drak

HLEDÁME 
REPORTÉRY! 

Nezáleží na věku, děje se kolem 
Vás něco zajímavého? 
Napište nám o tom. 

Může to zajímat i ostatní.
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