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Nakonec bych Vám všem rád popřál pohodové a hlavně klidné 
prožití vánočních svátků s těmi nejmilejšími, které kolem sebe 
 v tento jedinečný čas chcete mít. Děkuji za podporu zastupitelstvu a 
zaměstnancům obce za práci, kterou odvádí.
A nezapomínejme, že Vánoce nejsou o dárcích, ale o nás, o lidech, 
sdílení radosti, a naší snaze o vzájemné porozumění. Do nového roku 
2016 Vám přeji, vlastně nám všem, hodně štěstí, ať se nás zdraví a síly 
drží, ať máme chuť do práce a odvahu ke změnám, které by mohly 
přinést ovoce a spokojenost jak ve Vašich rodinách, tak i v Babicích. 

Jan Chadraba 

starosta obce Babice

Stavební výbor 
informuje
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás z pověření Stavebního výboru obce Babice touto cestou 
informoval  o rozvoji obce ve stavební oblasti.
Zastupitelstvo se na svých zasedáních rozhodlo zaměřit na dokončení 
místních účelových komunikací a výstavbu chodníků, které zde chybí 
pro bezpečný pohyb chodců obcí.
Některé projekty již byly zpracované, na dalších se pracuje.  
Aktuálně je na spadnutí výstavba silnice a chodníků v oblasti 
ulice Honzíkova, na jejíž výstavbu budou velkou měrou přispívat 
sami obyvatelé této ulice. Naší obci však nejvíce chybí správné 
dopravní značení, což by měla vyřešit probíhající pasportizace 
obce. Zastupitelstvo obce mě spolutvorbou a dozorováním pasportu 
pověřilo. Co se za názvem „pasport místních a veřejných účelových 
komunikací“ vlastně skrývá, se můžete dočíst v samostatném článku 
Babického občasníku.                                                                                                                                       
Rád bych Vás touto cestou informoval o pravidelných schůzích 
stavebního výboru obce, které probíhají vždy nejméně půl hodiny 
před zasedáním zastupitelstva. Pokud potřebujete poradit, byť jen          
s maličkostí, neváhejte nás oslovit, rádi Vám poradíme. Předejdete 
tak sami  zbytečným problémům týkajících se Vašich projektů 
a záměrů. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své připomínky 
nebo náměty.                                                                                                 

Za stavební výbor

Josef Rozsíval 

PasPortizace obce babice

Dovolte mi Vás seznámit s projektem pasportizace obce a vysvětlit, 
co vše se za tímto slovem skrývá. Obec Babice je silničním správním 
úřadem pro místní a veřejné účelové komunikace na území obce 
Babice v okrese Praha – východ.

Celý projekt je rozdělen do dvou částí. Dopravní část mapuje dopravní 
značení  v obci, kdy je zapotřebí stávající značení zakreslit a navrhnout 
doplnění chybějícícho. Následuje zaslání pasportu ke schválení 
odboru správních agend a dopravy v Říčanech a Policii ČR. Ti se 
k pasportu vyjádří a po potřebných úpravách konečnou verzi schválí. 
Teprve po tomto správním úkonu je možné začít osazovat silnice 
dopravním značením. Část druhá se zabývá komunikacemi a rozlišuje, 
zda se bude jednat o komunikaci  I.,II.,III., nebo IV. třídy, včetně pěšin 
a stezek obce. Dále mapuje, jak je komunikace široká, dlouhá, čí jsou 
dotčené pozemky, jestli je součástí komunikace chodník a jaká je jeho 
šířka, a samozřejmě jaký povrch komunikace má. Jedná se vlastně 
o takovou inventuru našich cest a silnic. V této druhé části pasportu se 
snažíme chodníky i navrhovat, abychom měli možnost začít výstavbu 
hned, jakmile to bude ve finančních možnostech obce.  Snažíme se 
i zde jít cestou dotací, avšak v minulých letech se při zástavbě v obci 
s chodníky příliš nepočítalo. V cestě tak stojí různé překážky 
v podobě sloupů, kanalizace, plynu, nebo vedení elektřiny, atd. Na více 
místech pak na chodník nezbývá místo vůbec. Jen pro vaši představu 

- pro získání dotace je v parametrech pro chodník  min. šířka 1,5m, 
což je v naší obci velký problém. Přesto se chodníky snažíme zabývat, 

navrhovat Policii ČR přechody komunikací, umístění zrcadel, a to vše 
ve snaze zajistit bezpečný pohyb chodců obcí . 
Na jednotlivých částech tohoto projektu se podíleli všichni ti, kterým 
není lhostejný rozvoj obce. Prosazování pasportu nebylo vždy 
jednoduché, ale jeho dokončení by mělo zajistit dopravní obslužnost 
obce v odpovídající kvalitě a především naši bezpečnost.                                                                                                                                

Za stavební výbor

Rozsíval Josef

Finanční výbor 
informuje
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás v rámci dalšího vydání Babického 
občasníku krátce informovala o hospodaření Obce k 31.10.2015.
Obec Babice vykazovala k uvedenému datu příjmy ve výši 
17,834 mil.Kč. Naproti tomu rozpočtové výdaje činily 6,129 mil.Kč. 
V příjmech za toto období převažovaly zejména příjmy z daně z 
přidané hodnoty 3,304 mil Kč, z daně z příjmu fyzických osob 1,634 
mil. Kč a z daně z příjmu právnických osob 1,751 mil. Kč. Nejzásadnější 
příjmovou položkou však bylo připsání dotace z ROPu na stavbu 
Mateřské školy v Babicích ve výši 8.213.957,80 Kč. Jak mohli občané 
zjistit ze zápisů z jednání ZO, bylo v září rozhodnuto, že na základě 
těchto bilancí dojde k předčasnému jednorázovému splacení obecního 
úvěru poskytnutého na výstavbu kanalizace. Celková částka splátky 
byla 1 008 000 Kč. Další využití poskytnuté dotace bude dále řešeno 
v rámci jednání o finančním rozpočtu na rok 2016, které v současné 
době probíhá.
Dále např. za sběr a odvoz komunálních a ostatních odpadů bylo             
v tomto období vydáno z obecního rozpočtu 693,5 tis. Kč, za provoz 
veřejné silniční dopravy 172,1 tis. Kč, za provoz a opravy veřejného 
osvětlení 343,5 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky na provoz MŠ Dráček 
činily 806,4 tis. Kč, a z úvěru u ČS, který byl na výstavbu MŠ obci 
Babice poskytnut, bylo splaceno 400 tis. Kč.

Za Finanční výbor obce Babice 

Marcela Havlová

Školský výbor 
informuje
Školský výbor byl zřízen krátce po volbách do zastupitelstva obce 
v roce 2014. Byl vnímám jako potřebný nejenom z důvodu otevření 
Mateřské školy Dráček v Babicích, ale také jako nutný mezičlánek 
mezi zastupitelstvem obce, občany a dalšími subjekty, které jsou 
otázkou školství a vzdělávání dotčeny. Počet obyvatel v Babicích roste 
a logicky přibývá i počet dětí, pro něž je zapotřebí zajistit předškolní 
vzdělání a následně i nástup do základních a středních škol. Touto 
problematikou se intenzivně zabýval už kulturní a sociální výbor 
v předchozím volebním období a štafetu převzal od loňského 
listopadu právě nově vytvořený školský výbor. Právě za nemalého 
přispění kulturního a sociálního výboru v čele s Martinou Kloubovou 
byla v září 2014 slavnostně otevřena Mateřská škola Dráček. Byla 
tak úspěšně zakončena dlouhá a náročná práce celého týmu, který 
se na jejím vybudování podílel. Je však pravdou, že právě první rok 
fungování mateřské školky nebyl lehký a pro vedení obce znamenal 
nemalou zátěž. Během roku bylo nuceno zastupitelstvo obce vyhlásit 
další dva konkurzy na ředitelku školky. Na základě těchto změn ve 
vedení školky byl také proveden kontrolní audit hospodaření mateřské 
školy za rok 2014. Jeho výsledky byly podrobně konzultovány s nynější 
ředitelkou, paní Michaelou Horákovou, která ve všech pochybeních 
od předchozího vedení zjednává postupně nápravy. Práce to není 
lehká, ale snad konečně tým Mateřské školy Dráček, děti i jejich 
rodiče čeká klidnější školní rok.
S babickou mateřskou školou souvisí další téma, které rozvířilo 
velkou diskuzi mezi obyvateli obce, a to právě zejména mezi rodiči 

našich dětí – zpřístupnění hřiště u MŠ veřejnosti. Zastupitelstvo obce 
nakonec na základě požadavku rodičů zorganizovalo anketu mezi 
občany, která dopadla 48 versus 45 hlasů ve prospěch otevření hřiště 
veřejnosti. Vzhledem k posledním změnám ve vedení školky byla 
ale celá záležitost odložena a bude v budoucnu řešena se současnou 
ředitelkou MŠ.
S blížící se zimou začíná být opět aktuální zápis dětí do 1.tříd.  
Spádovou základní školou pro Babice stále zůstává ZŠ Mukařov, v níž 
je termín zápisu vyhlášen na 10. 2. 2016. Další informace týkající se 
zápisů budou postupně uveřejňovány na webových stránkách obce. 
S tímto tématem souvisí i kauza investičního příspěvku obci 
Mukařov na novou budovu základní školy. Několikaměsíční 
komplikovaná vyjednávání s vedením obce Mukařov vyústila do 
finální dohody zúčastněných obcí o příspěvku, který pro Babice činí 
2 480 295,- Kč. Částka je bohužel oproti původně avizované vyšší 
z důvodu odstoupení obce Klokočná od spolufinancování a dalších 
nákladů na projekt. Obce si tak nejen „pojistí“ přijímání svých žáků 
do prvních tříd, ale zároveň získají majetkový podíl na nové budově 
ZŠ. 
Další důležitou informací je, že se obec Babice zapojí do akční 
skupiny ORP Říčany, jejíž cíl je vytvořit Místní akční plán 
v oblasti školství. Skrze členství ve skupině budou mít obce možnost 
žádat nejen o dotace na rozvoj a výstavbu mateřských a základních 
škol, ale i na samotný proces vzdělávání uvnitř jich samotných. 
Podmínky pro poskytování dotací se neustále zpřísňují a bez místních 
akčních plánů nebude obec jako jednotlivec vůbec brána v potaz. 
V případě dotazů týkajících se problematiky školství se neváhejte 
obrátit na Obecní úřad, který případné náměty školskému výboru 
předá. 

Marcela Havlová, předsedkyně Školského výboru obce Babice

Slovo 
úvodem...
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl plný změn a překvapivých 
momentů, a to nejen v zastupitelstvu obce.
Na jaře tohoto roku rezignoval na funkci 
starosty a člena zastupitelstva pan Volenec. 
Od té doby uplynulo několik měsíců a já si 
Vás nyní dovoluji oslovit ze své nové pozice, 

funkce starosty obce Babice. Této funkce jsem se zhostil s plnou 
zodpovědností, s vervou, a hlavně velmi rád, protože život a dění 
u nás v Babicích mi nejsou lhostejné. Aktivně se účastním většiny 
setkání, přednášek a konferencí v rámci Obce s rozšířenou působností 
Říčany, MAS Říčansko, Sdružení místních samospráv ČR, krajských 
setkání starostů a mnoha dalších. Snažím se od kolegů z jiných obcí 
nabývat zkušenosti, znalosti, sbírat užitečné kontakty a naši obec 
zviditelnit. Za pomoci ostatních zastupitelů a pracovníků úřadu se 
postupně zorientovávám ve všech záležitostech obce a společnými 
silami řešíme jak kauzy minulé, tak i nové.
Zároveň došlo k několika obměnám členů zastupitelstva obce, což 
v danou chvíli pro ostatní členy bylo více či méně překvapením 
a možná ne vždy zcela jednoduché. 
Také máme za sebou další dvě výběrová řízení na pozici ředitelky 
naší krásné školky. Jako třetí v pořadí se z posledního konkurzu stala 
ředitelkou paní Mgr. Michaela Horáková a já pevně věřím, že bude 
na dlouhou dobu ředitelkou poslední. Přeji jí, ať se jí práce stane 
koníčkem. 
Pořád máme na čem pracovat, stále je co v naší obci vylepšovat, plánů 
máme spoustu, a ačkoliv se mi může někdy zdát má nová pozice 
a úkoly z ní vyplývající nelehké, stále věřím, že s podporou zastupitelů 
a také s Vaší podporou vše společně zvládneme tak, aby se nám v naší 
nádherné obci hezky a příjemně žilo. 
Zamysleme se prosím nad tím, zda se vždy chováme skutečně tak, 
abychom všichni mohli být s životem u nás v Babicích spokojeni 
a líbilo se nám tu. Prosím, ohlédněte se a přemýšlejte, nebuďte 
lhostejní k ostatním Vašim spoluobčanům a aktuálnímu dění 
či problémům v Babicích. 
Podílejme se, komunikujme a spolupracujme všichni vzájemně! 
I já jsem tu od toho, abych Vám naslouchal, o což se snažím. Pro ještě 
zdárnější výsledek však potřebuji Vaši zpětnou vazbu a méně pasivity, 
společnými silami dokážeme více.
Současně si Vás dovoluji informovat, že na internetových stránkách 
obce jsou průběžně aktualizovány obecně závazné vyhlášky obce 
Babice schválené Zastupitelstvem obce. 

Co pro Vás s kolegy v zastupitelstvu připravujeme? 

→ přípravy a projektové dokumentace k dotacím na opravu střechy 
   a zateplení „staré školy“

→ vybudování chodníků a přechodů (je ve fázi dokončení studie)

→ rekonstrukce komunikací (jsou hotové projektové dokumentace 
    i stavební povolení)

→ vybudování multifunkčního sportoviště

→ vybudování kontejnerových stanovišť (je hotová projektová 
   dokumentace na stání v ul. K Lesu/Honzíkova, snažíme se najít 
   vhodné místo v lokalitě Mlejnsko)

→ sběrný dvůr, nový územní plán a mnoho dalšího
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Jan Chadraba
Starosta
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Hlásí se Dráček...
Během ranního komunikačního kruhu 
jsem si povídala s dětmi na téma „Co 
bych chtěl zažít ve školce“ a byla jsem 
zasypána… Tancovat, modelovat, malovat, 
zpívat, stavět z lega, prát se s klukama, 
jezdit na výlety, chodit do lesa, kopat si s 
kamarády, pořádat čajové dýchánky, hrát 
si, poslouchat pohádky, naučit se písmena 
a číslice… Prostě smršť!
Pak jsem jim povídala o svých představách já. Radovaly se, že se ve 
spoustě věcí shodujeme. Když jsem jim začala vysvětlovat, že pro to, 
abychom to všechno (nebo téměř všechno) mohli společně opravdu 
zažít, je třeba naučit se společně trávit čas, dodržovat (všichni) 
dohodnutá pravidla a daný řád, znovu jsem si uvědomila, jakými 
osobnostmi už takhle malé děti jsou. Většina z nich dokázala pochopit 
důvody, a přijala je. A tak jsme si začali pomalu plnit své představy…
I když to někomu nemusí tak připadat, podařila se nám už spousta 
věcí. S pravidly ještě bojujeme (dokonce i někteří rodiče), ale snažíme 
se. 

Užili jsme si první lekci Malé technické univerzity a vydali se hledat 
důležité stavby v naší obci (na Obecním úřadě jsme přepadli pana 
starostu s paní místostarostkou).

Zkusili jsme, společně s hasiči, evakuaci v případě požáru, seznámili 
jsme se s jejich výstrojí a prohlédli si jejich obrovské auto (vejde se 
do něj 8 hasičů, ale nás tam bylo i 20).Bylo to moc zajímavé a našim 
hasičům DĚKUJEME.

Navštívily nás lektorky z Ekodomova s programem Barevný podzim 
a společně s nimi jsme stavěli strom z listí, naučili se poznávat listy 
a plody některých stromů, hledali jsme zásoby na zimu pro veverku 
a ježka… Namalovali jsme hromady obrázků, vyrobili jsme skřítky 
Podzimníčky, ježky ze šišek… Vyzdobili jsme si školku spoustou 

draků a různých dýní, cvičíme s říkankami, zpíváme, chodíme do 
lesa, povídáme si tam o stromech i zvířátkách… Jedno odpoledne 
jsme strávili s maminkami a společně jsme si vydlabali halloweenské 
dýně, které budou zdobit doma naše zahrady. Někteří z nás strávili 
ve školce dokonce noc! Noc plnou kouzel!  Vypustili jsme během ní 
krásný červený lampion přání. Každý si přál něco tajného, ale jedno 
přání jsme měli všichni společné, a to aby nám VŠEM ve školce bylo 
dobře a aby k nám VŠICHNI rádi zavítali.

A co bych si přála já? Já souhlasím s dětmi a ještě neskromně dodávám: 
Přeji si, aby si v naší školce KAŽDÉ dítě našlo to své „pravé ořechové“, 
odneslo si odtud to, co bude potřebovat, naučilo se nejen respektovat 
dohodnutá a nastavená pravidla, ale také je vytvářet, což je pro život 
i pro vstup do školy velmi důležité. 
Přeji si, abych byla opravdu dobrou ředitelkou, uměla dětem 
poskytnout tu správnou ochranu v mnohdy nepřehledném systému 
společnosti a podařilo se mi, aby „naše děti“ byly připraveny na co 
nejpohodovější vstup do školy.

Mgr. Michaela Horáková
ředitelka MŠ Dráček

a děti

V kluboVně budou Probíhat tyto akce:
13. 12. Vánoční tvoření pro seniory (info@babiceurican.cz) 
14. 12. Vánoční tvoření pro děti 
 (Linda Gurecká, kuklinda@post.cz)

Astronomický kroužek s Janou Švandovou ( jana@astronomie.cz) 
- termíny přednášek:

2. 12. O hvězdách měnlivých (a jak je pozorovat) 
 – Mgr. Kateřina Hoňková
16. 12. Naše místo ve vesmíru a kam z něho dohlédneme 
 – Dr. Jana Švandová
13. 1. Astronavigace – Dr. Petr Scheirich
20. 1. Zpracování astronomických fotografií – Ing. Petr Skala

Termíny po Novém roce: 3. 2., 10. 2., 24.2.
(téma bude upřesněno) Začátek vždy v 18:30h

Cena celého kurzu 500 Kč. Vstupné na jednotlivé přednášky 80 Kč/
osoba. Občané v důchodovém věku mají vstup zdarma.
Aktuální informace: www.facebook.com/babickeastro

PraVidelné aktiVity babického draka
Každé pondělí; 19.00–20.00 
Aerobic – cvičení nejen pro ženy v tanečním sále v Open Gate. 
Vstupné 80 Kč na lekci.
Každá středa a nově také ČTVRTEK; 9.00–11.30 
herna RC pro děti ve věku 0-6 let – pravidelná setkávání rodičů 
a dětí, nyní již v nové klubovně v budově staré školy na adrese 
Ke Skále 76, Babice. Vstupné 50 Kč na rodinu.
Každý pátek; 16.00–17.00 
Cvičení rodičů s dětmi – máme pro sebe celou tělocvičnu v Open 
Gate a náramně si to užíváme. Vhodné pro děti 2-8 let, nutná 
aktivní účast rodičů. Vstupné 50 Kč na rodinu.
Každý pátek; 19.00–20.30 
Volejbal – hrajeme v tělocvičně v Open Gate. Vstupné 30 Kč/osoba.

akce babického draka – Podzim 2015
26. 11. Adventní věnce – vázání a zdobení adventních věnců 
 v klubovně BD (nutná rezervace místa předem 
 na rcbabice@seznam.cz nejpozději do 16.11., 
 cena tvoření 250 Kč/1 věnec). 

5. 12. Mikuláš, Čert a Anděl v Babicích – Mikulášská besídka 
 pro děti v divadle Open Gate (nutná rezervace balíčku 
 nejpozději do 28.11., 12.00 na rcbabice@seznam.cz). 
 Cena balíčku 130 Kč, vstupné 30 Kč/rodina.

13. 12. Vánoční setkání – ve spolupráci s obcí Babice, sousedské 
 povídání u svařeného vína, odměny pro děti, koledy, 
 zvonění na Ježíška, soutěž o nejlepší štrúdl. 
 Začátek v 16.00.

— www.babickydrak.cz
— rcbabice@seznam.cz

Spolek 
Babický Drak

babický drak – změna Vedení
V neděli 25. 10. 2015 proběhla schůze Babického draka. Na žádost 
Martiny Kloubové a Marcely Chadrabové došlo k volbě nového 
výkonného výboru. Obě zakladatelky spolku Babický drak se rozhodly 
předat otěže vedení novým členům. Do nového výkonného výboru 
byly zvoleny: Zuzana Janovská, Jana Švandová a Jana Tomešová.
Děkujeme oběma zakladatelkám za více než pět let vytrvalé 
organizace různorodých kulturních akcí v obci jako jsou karnevaly, 
mikulášské besídky, zájmové kroužky a další, to vše za podpory 
zastupitelstva obce Babice. Martina Kloubová, která byla zároveň 
členka zastupitelstva, dokázala oživit vítání občánků, psaní kroniky 
obce a propagovala projekt MŠ Babice od začátku až do konce. 
Výrazným úspěchem tohoto roku bylo získání dotace od Nadace 
manželů Kellnerových ve výši 100 000 Kč na vybudování klubovny v 
budově staré školy. 
Na závěr nesmíme zapomenout zmínit třetí členku vedení, Kláru 
Sochorovou, která svoji energii věnovala převážně organizaci 
kulturních akcí, především organizaci mikulášské besídky a lesních 
divadélek, v čemž bude i nadále ráda pokračovat.
Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně úspěchů jak v soukromém, 
tak i v tom pracovním životě. 
Novému vedení přejeme hodně štěstí.

Babický drak 
www.babickydrak.cz

kluboVna V 1. Patře býValé školy
26. 8. 2015 jsme převzali klubovnu ve staré škole – 1. patro – adresa: 
Ke Skále 76, 251 01 Babice. Ke klubovně je možno dopravit se autem. V 
blízkosti je také autobusová zastávka MHD (čísla autobusů 364, 428). 
V přízemí budovy se nachází kavárna s občerstvením. V mezipatře je 
sociální zázemí.
Klubovna byla zrekonstruována OBCÍ BABICE za přispění 
finančního daru ve výši 100 000 Kč od Nadace THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION. Děkujeme!

PRONÁJEM KLUBOVNY
Pokud hledáte prostor pro zájmový kroužek, pravidelná setkávání, 
seminář či školení, neváhejte si klubovnu pronajmout. Rezervujte si 
svůj čas v klubovně na rcbabice@seznam.cz. Přehled již zabraných 
termínů najdete na www.babickydrak.cz/klubovna. 
Ceník pronájmu:
Součástí pronájmu je i vstup do budovy a využití sociálního zázemí 
v mezipatře.

Typ nájemce (3. Osoby) Nájem Elektro/plyn/voda

Neziskové spolky  0,- Dle skutečné spotřeby
Občané – zájmové schůzky 50,- Dle skut. spotřeby
Občané – rodinné oslavy 150,- Není účtováno
Komerční subjekty 100,-  Dle skut. spotřeby
   Kč/hod

↑ Halloween v Dráčkovi

↑ Vycházíme do večerního lesa

↑ Kontrola starosty na Obecním úřadě



Astronomické okénko
Na noční oblohu začíná v listopadu od jihozápadu stoupat souhvězdí 
Orion se svojí nádhernou mlhovinou, viditelnou za dobrých 
podmínek i pouhým okem. Noční obloze nicméně panují zejména 
planety Sluneční soustavy, kdy poměrně blízko u sebe můžeme 
v ranních hodinách vidět Venuši, Mars i Jupiter.

Při pohledu na Venuši, sestru Země, se díváme na hustou atmosféru 
planety, skrz kterou na její povrch nedohlédne ani sebevětší 
dalekohled. Bylo třeba rádiových vln, abychom objevili pravé sopečné 
peklo této planety. Na Marsu naopak s jeho nepatrnou atmosférou 
není problém větším dalekohledem zahlédnout například polární 
čepičky. V dalekohledu tedy vidíme přímo povrch planety, na kterou 
by v příštím desetiletí měla vstoupit noha člověka. Jupiter, král 
Sluneční soustavy, nás na pohled nikdy nezklame. Plynný obr, jehož 
tmavé a světlé pásy v atmosféře lze spatřit i v malém dalekohledu, 
nám vždy představí i svou rodinku čtyř největších měsíců.

V prosinci se nám již planety po obloze rozptýlí, ale vytvoří zase 
jiné astronomické divadlo. Například 6.12. budeme moci pozorovat 
konjunkci (zdánlivé těsné přiblížení na obloze) Měsíce s Marsem, 
případně 31.12. konjunkci Měsíce s Jupiterem.

Noc vědců v Babicích
Evropská noc vědců probíhá každoročně ve více než dvou stovkách 
evropských měst a v České republice se v roce 2015 konala již po 
jedenácté. Letos připadla na pátek 25. září.
 
Astronomický kroužek Babice se ve spolupráci s Amatérskou prohlídkou 
oblohy (sekcí České astronomické společnosti) a spolkem Babický 
drak pustil do pořádání programu v rámci tohoto dne i v naší obci. 

Program začal v 16.00 pozorováním Slunce pomocí dalekohledu 
(obr. 2).

Od 17:00 byly pak hlavní náplní experimenty pro děti i dospělé. 
V klubovně Babického draka si děti mohly vyrobit sopky z domácí 
modelíny (a venku je potom nechat vybouchnout, obr. 3), vlhkoměry 
ze šišek, k dispozici byla obří lupa s čočkou z vody a nechyběla 

prezentace Evropské jižní observatoře (ESO) s možností vyplnit si 
soutěžní kvíz a zúčastnit se celostátního slosování. Každý úspěšný 
řešitel obdržel dárky s vesmírnou tématikou od Astronomického 
kroužku Babice.

Druhá část experimentů probíhala venku za budovou staré školy 
(obr 4). U menších dětí byl oblíbený stolek s praktickou výukou výroby 
pevnější pěny do vany nebo s bezpracným nafukováním balónků 
pomocí CO2 vzniklého při chemické reakci. 

Srdce dětí i dospělých získala „výroba“ měsíčních kráterů pomocí 
dělobuchů nebo starty lihové rakety. Všechny návštěvníky potom 
udivovalo stanoviště s neviditelnými gelovými kuličkami, aneb 

„Vidíte, jak nic nevidíte?“ (obr 5).

Také další pokusy probíhaly ve znamení neviditelnosti – resp. 
neviditelných molekul, jejichž přítomnost můžeme dokázat díky 
jejich pohybu (difúze a Brownův pohyb). Zlatým hřebem podvečera 
potom byly experimenty s tekutým dusíkem, jako například levitace 
díky supravodivosti (viz foto na obálce, obr.1). Nechyběl ani důkaz 
toho, že dusík opravdu dusí (obr. 6).

Když se setmělo, byl čas odvést menší děti domů a ty větší spolu 
s dospělými zaplnily klubovnu Babického draka, aby si poslechly 
přednášku o našem vesmírném sousedovi – Měsíci. Bylo jen pár dní 
před jeho úplným zatměním a proto jsme povídání o něm nemohli 
vynechat.

V noci si ti nejodolnější dali sraz ještě na fotbalovém hřišti, kde jsme 
si vesmírného souseda podrobně prohlédli dalekohledem. Počasí 
nám mnoho nepřálo, většina oblohy byla zatažená, ale přesto to stálo 
za to. Obecní zastupitelstvo schválilo a zajistilo zhasnutí veřejného 
osvětlení v přilehlých ulicích a návštěvníci tak měli možnost 
pozorovat astronomické objekty nerušeni umělým osvětlením. Tímto 
obci Babice děkuji za spolupráci!

Poděkování patří samozřejmě také Amatérské prohlídce oblohy a 
spolku Babický drak za finanční podporu a pomoc na stanovištích 
a vědcům, kteří neváhali a strávili tento den zrovna v naší obci – 
děkujeme!

Za Astronomický kroužek Babice   
Jana Švandová

Den po zimním slunovratu, který nastává v 5.47 22. prosince, dojde 
k zákrytu Aldebaranu (hvězda tvořící oko Býka) Měsícem.
Příroda nám letos nabídne také vánoční kometu. Nese označení 
C/2013 US10 Catalina a její dráha v době viditelnosti povede ze 
souhvězdí Panny přes Pastýře až do Velké Medvědice, kam doletí 
až v lednu příštího roku. K jejímu pozorování ovšem bude nutné 
použít alespoň malý dalekohled, protože i přes původně optimistické 
předpovědi, nebude tato kometa nejspíš viditelná pouhým okem.

Za Astronomický kroužek Babice   
Jana Švandová

astronomický kroužek babice
Svou činnost zahájil v březnu 2015 a od října pokračuje sérií 
přednášek pro pokročilé, které se věnují užším a složitějším 
tématům než úvodní jarní kurz (například astrofotografie, 
CCD kamery, kosmické počasí, trpasličí planety, válka                       
o vesmír, astronavigace a další).
Většinu těchto přednášek prezentují pozvaní odborníci z řad 
českých vědců. Přednášky probíhají v klubovně Babického draka 
a jsou přístupné i zájemcům ze široké veřejnosti. Pokud příroda 
dovolí, nechybí ani praktická pozorování astronomických 
objektů dalekohledy.

Od února 2016 bude v případě dostatečného počtu zájemců 
zahájen nový kurz astronomie pro začátečníky. Praktická 
pozorování oblohy dalekohledy budou doplněna sérií 
13 základních přednášek o souhvězdích různých ročních období 
a jejich zajímavých objektech, planetách sluneční soustavy, 
Slunci, Měsíci, Zemi, o životě a smrti hvězd, asteroidech 
a o tom jestli se srazí se Zemí, kometách, meteoritech a jejich 
vyhledávání po dopadu na Zem, planetách u vzdálených hvězd, 
objektech hlubokého nebe (otevřené a kulové hvězdokupy, 
planetární mlhoviny, galaxie), halových jevech v atmosféře, 
umělých družicích, kosmonautice a kosmologii. Kurz je vhodný 
pro dospělé a děti od 10 let. V případě zájmu se již nyní můžete 
hlásit na adrese jana@astronomie.cz. 

Astronomický kroužek probíhá pod patronací Amatérské 
prohlídky oblohy, sekce České astronomické společnosti, 
a v úzké spolupráci se Spolkem Babický drak.

Aktuální dění z kroužku naleznete vždy zde: 
www.facebook.com/babickeastro, případně sledujte nástěnku 
astronomického kroužku (v chodbě budovy staré školy, po pravé 
straně před vchodem do kavárny).
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↑ Obloha o půlnoci dne 15. Prosince 2015
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1 ↑ Levitace v praxi aneb supravodivost funguje! Noc vědců 2015, Babice

2 ↑ Pozorování Slunce dalekohledem vybaveným slunečním filtrem

3 ↑ Výbuchy dětmi postavených sopek

4 ↑ Část venkovních experimentálních stanovišť

5 ↑ Oblíbené stanoviště s neviditelnými kuličkami

6 ↑ Dusí dusík?



Výsledkový servis je k vidění na stránce babicerunning.cz.
Ale nezapomínejme, že výsledky nejsou všechno. Na podzim proběhly 
i tradiční teambuildingy jako je krkonošské běžecké soustředění 
Psychochata nebo Velká Kunratická.
Na začátku listopadu také vyšlo první číslo časopisu B, jehož jsme 
vydavatelem. B jako Béčko je časopis o běhání. Ne o tom, jak běhat, 
co si k tomu koupit, ale spíše o tom ,proč běhat, o běžcích samotných, 
o jejich postoji k běhu. Bude vycházet 2x ročně, na jaře a na podzim, 
a za stopadesát korun ho seženete na závodech, v dobrých obchodech 
a kavárnách napříč republikou, v Babicích samozřejmě ve Staré 
škole. Časopis jsme pokřtili na festivalu Obzory a na letošní Velké 
Kunratické.

— www.babicerunning.cz

Rugby
Stejně jako malým atletům i rugbistům 
začala sezóna letním kempem a ihned poté 
pravidelnými tréninky. Turnaje probíhaly 
během září a října prakticky každý víkend, 
neboť snahou je odehrát co nejvíce venkovních 
turnajů, dokud to počasí dovoluje. Na konci 
listopadu se už rozjíždí série halových turnajů, 
na kterých také určitě nechceme chybět.

Listopad, během kterého je alespoň trochu volněji, věnujeme 
prezentacím ve školách v Kostelci n. Č.L., v Českém Brodě, Škvorci 
a Úvalech.

Vzhledem k mistrovství světa v rugby, které proběhlo v září a říjnu         
v Anglii, se snažíme využít zvýšeného zájmu o náš sport a přilákat do 
klubu ještě více kluků a holek, kteří chtějí být novými Dany Cartery 
nebo Maggie Alphonsi.

— www.rugbybabice.cz

Jóga
Ke stávajícím lekcím v úterý 18.30-20.00 
a neděli 9.00-10.30 přibyde od ledna další 
lekce ve čtvrtek ve večerních hodinách. 
Pro více informaci sledujte náš web.

—  www.jogababice.cz

Za SK Babice pro Občasník
David Volenec

foto: Martin Přibyl a archív RC Slavia Praha

Atletika
Zatímco seniorům vstupuje sezóna s podzimem 
do svého druhého vrcholu doslova nabitého 
závody, dětem (tedy přípravkám a žákům) 
začátkem školního roku jejich sezóna teprve 
začíná. A vlastně začala již o týden dříve díky 
snad už tradičnímu letnímu kempu, který se 
uskutečnil poslední prázdninový týden za 
účasti zhruba 30 dětí, 6 trenérů a několika 

rodičů. Tentokrát jsme rozbili tábor v areálu Open Gate, která nám 
poskytla jak místo pro stanování, tak stravovací kapacitu a využití 
všech školních sportovišť, za což jsme velmi vděční. Kempu se 
účastnily děti jak z atletického, tak rugbyového oddílu, a kromě “svých” 
tréninků absolvovaly také každoroční výkonnostní testy a soutěžily v 
mnoha dalších disciplínách bez ohledu na své zaměření. Vyzkoušely 
například triatlon, bojová umění, orienťák, jízdu na koních, nechyběla 
noční bojovka a spousta dalších her, které k letnímu táboření patří. 
Nejmladší rugbisti zakončili kemp účastí v turnaji v Beach Rugby 
v pražském Edenu a pak už se děti rozjely domů, aby se připravily 
na začátek školního roku. Již druhý zářijový týden pokračovala pak 

dětská atletika pravidelnými tréninky. Dráhovou sezónu uzavřel 
atletický čtyřboj v Říčanech a následovaly přespoláky (Lesní běh 
Říčany, Velká Kunratická, Podzimní běh lyžařů v Senohrabech) a teď 
už zimní příprava na další rok.
Máme za sebou jubilejní 5. ročník Babického Trail 1/4 Maratonu, 
který se přesunul na babickou náves a trasa zavedla běžce alespoň 
pro tentokrát do mukařovského lesa. I přes všechny zmatky spojené s 
přesunem trati na poslední chvíli to byl možná nejlepší čtvrtmaraton 
v jeho historii a všichni doufáme, že náves v okolí Staré školy bude 
hostit závod i napřesrok. Vítězem letošního ročníku se při neúčasti 
Honzy Havlíčka stal Lukáš Kozlík ze Sparty Praha a vítězkou Michaela 
Drábková z SK Nové Město nad Metují.
Na ultradlouhých bězích SK Babice v létě a na podzim dá se říct 
dominoval. Radek Brunner vyhrál doma doslova co se dalo včetně 
prestižních Silva Nortica nebo Krakonošova stovka, a především 
při své premiérové účasti dokončil kultovní Spartathlon, tedy 
246 km dlouhou trať z Atén do Sparty. Po třiceti hodinách, čtrnácti 
minutách a dvaceti devíti sekundách se dotkl nohy krále Leonidase 
a skončil na skvělém 26. místě. Jsme moc rádi, že nám k Radkovi roste 
podobná šampiónka i mezi ženami. Kristýna Hájková vyhrála v létě 
Krakonošovu stovku a také dokončila královskou trať UTMB v okolí 
Mont Blancu.

↑ Vítěz a vítězka 5. ročníku Babického čtvrtmaratonu

↑ Děti bojují v rámci jednoho z běhů Babického čtvrtmaratonu

↑ SK Babice U12 se brání proti domácím RC Slavia Praha

str. 7 Babický občasník číslo 2  prosinec 2015 str. 8 Babický občasník číslo 2  prosinec 2015

Pondělí
17.00–18.30
Atletika: Ročníky 2002–2003 
Sokolské hřiště Říčany (nad Fialkou)

neděle
9.00–10.30
Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

úterý
7.30–9.00
Atletika; Dospělí 
Stadion Spartaku Praha 4 na Děkance

16.00–17.00
Rugby; Přípravky ročníky 2006 a mladší 
Sportovní hala Open Gate

17.00–18.30
Rugby; Žáci 2005 a starší 
Sportovní hala Open Gate

18.30–20.00
Jóga 
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

středa
16.00–17.00
Atletika: Ročníky 2009 a mladší
Tělocvična Open Gate

17.00–18.00
Atletika: Ročníky 2008 a starší
Tělocvična Open Gate

19.00–20.00
Rugby: Začátečníci / veteráni
Umělka v Open Gate

čtVrtek
16.00–17.00
Rugby: Přípravky ročníky 2006 a mladší
Sportovní hala Open Gate

17.00–18.30
Rugby: Žáci 2005 a starší
Sportovní hala Open Gate

tréninky zima 2015/16



angličanůV slouPek

An Englishman 
turned ‘Babičan’ 
It’s been clear to me for some time that 
Babice is the centre of the universe. 
However, I didn’t come here with any 
illusions or even great expectations.    
In fact from the start it was always 
going to be…. ‘You’re a foreigner/
migrant in a Czech village – survival 
is the key’.
I just hoped that I would find life here 
enjoyable and that my family would be 
enough to keep me going. I didn’t expect to like it here 
more than the U.K and eventually have no intention of returning.

Now this is something which may surprise some           
of you. And in turn your astonishment, surprises 
me.
What isn’t there to like about living in a village 
where you can meet, cooperate and even share 
a drink with a truly egalitarian mix of people? 
I have lived in South Africa, Hong Kong, France 
and Germany. I’ve also worked in the U.K, Holland, 
India and Switzerland. I never felt as accepted 

in any of those countries as I do in the Czech Republic. Now we 
all change our opinions with age and our values can transform 
when we have children of our own. But for me living in this village 
means the opportunity to experience a lessening of the social and 
economic segregation which is so apparent in the U.K. You just 
don’t meet or live with people outside your socio-economic class 

there.  
Next, apart from the obviously stunning 
woodland that surrounds us and the 
picturesque village centre, there are 
a lot of great things happening here 
and enthusiastic people trying hard to 
make Babice more than just a dormitory 
of Prague. Babický Drak, SK Babice and 

Hasiči, to name a few associations, have activities and 
provide services for all ages.  All of these organisations are non-
profit driven and exist because of the goodwill of those involved 
in them. I’m proud to live in a village that fosters the spirit 
of community. 
For foreigners, Czechs may seem impolite 
at times but get to know them and they’ll 
be your friends for life and will help 
you when needed. I appreciate the fact 
that Czechs/Babičany don’t sugar-coat 
things for me – even if this did take some 
getting used to. Things are the way they are, 
no rose-tinted glasses and feet firmly in realism. Compare this 
to the U.K where people have little time, an ever decreasing 
sense of family and the need to paint everything in Technicolor; 
it’s not hard to see why I’ve chosen to live here.  Furthermore, 
if I compare the relative income distribution of the country I came 
from and my adopted home, people are better off here. There 

are higher salaries in the U.K but living costs are 
presently at a record high meaning purchasing 
power is weaker due to the soaring costs of 
goods and services. Lastly, moving abroad for 
love is a risky business. I have been fortunate to 
find friends, a job and to have a supportive wife – 
who is a native – to help me jump through all the 
nasty administrative offices. And of course, then 
there are my new Czech family and the Babice 
community. I think we all share a dark sense of 
humour, relish irony and enjoy the occasional 
beer? :-) I love the fact that Babice feels like it’s 
built on people not just bricks. 

Rupert Marks
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SBOR DOBROVOLNýCH HASIČů BABICE
Babice, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
 –

Samé dobré zprávy
Jak všichni dobře víte, probíhá přístavba garáže. V březnu se podařilo 
přeložit stožár k sušení hadic, vyměřit budoucí objekt a vyčistit 
pozemek. Následující měsíc vykopat a vybetonovat základy, položit 
vodu, elektro a kanalizaci, obezdít objekt ztraceným bedněním 
a vybetonovat základovou desku. V květnu jsme zdili a zdili. Na konci 
měsíce stály obvodové stěny i příčky včetně překladů. Následovalo 
vázání a betonování věnce, položení trámů a vyzdění atik. V červenci 
nás čekala střecha, elektroinstalace, osazení vchodových dveří 
a oken a konečně montáž vjezdových vrat.
Tímto se stala garáž uzamykatelná a provozuschopná.

Vzhledem k více jak tisíci odpracovaným hodinám, účasti na několika 
soutěžích a jiných akcích byla stavba uložena k letnímu spánku.
Začátkem léta nás a také Vás zastihla výborná zpráva. Byly přiděleny 
dotace ze Středočeského kraje. Pro nás se toho moc nemění, ale 
nemalá finanční částka zůstane v obci a to je bezva.

Něco málo k akcím a soutěžím. Pořádání čarodějnic se Vám, doufáme, 
opět líbilo. Na jaře jsme soutěžili v Jevanech na okrskové soutěži. 
Soutěž v požárním útoku s účastí sborů z celého okrsku pro naše 
muže dopadla dobře, umístili se v horních místech tabulky.
Již tradičně jsme navštívili motokárovou dráhu v Hronově a zúčastnili 
se Listonošova běhu. Září patří tradičně Memoriálu Míly Dlabače 
v Tehovci a Berounce v Třímanech. Obě tyto akce dopadly úspěšně. 
Z první obě družstva (muži, ženy) přivezla první místo jakožto ostatní 
soutěžící. Putovní pohár byl pro letošek udělen celému okrsku jako 
poděkování za srpnové nasazení při požárech a odvedenou práci. 
A z druhé jsme přijeli bez hub, ale všichni odpočatí.

Letošní léto bylo ve znamení sucha, vos a bohužel požárů. Od jara 
do teď jsme byli povoláni celkem jedenáctkrát: 7x požár, 2x likvidace 
vosího hnízda (školka, Lesopark), 2x ostatní (pád lampy veřejného 
osvětlení, pád tyče na fotbalovém hřišti).

Velmi náročných bylo osm 
srpnových dní, kdy jsme vyjeli 
k pěti požárům lesa a jednomu 
požáru pole. Asi nejnáročnější 
a největší byl požár lesa u 
obce Světice. Dne 7.8. kolem 
17.30 hod. jsme byli povoláni 
k tomuto požáru. Na místo 
jsme přijeli mezi prvními 
jednotkami. Situace nebyla zprvu příznivá vzhledem k nízkému počtu 
zasahujících jednotek a nedostatku vody. Postupem času a najetí 
většího počtu jednotek se začalo dařit dostávat požár pod kontrolu. 
My jsme se dostali domů po půlnoci. Konečná čísla jsou: shořelo 6 ha 
lesa, zasahovalo celkem 17 jednotek hasičů, dva vrtulníky Policie ČR 
s bambivakem.

Za tento,ale i ostatní zásahy obdržela naše jednotka několik uznání    
a  poděkování - mimo jiné od starosty obce Světice, občanů a starosty 
Říčan, vedení HZS atd.
Překvapivé a příjemné bylo také pozvání do pivovaru ve Velkých 
Popovicích. Zde, ve velmi přátelské atmosféře, proběhlo  dne 8. 9. 2015 
setkání dobrovolných hasičů s Tiernachem Cassidym, americkým 
hasičem, který zasahoval 11. září 2001 při teroristických útocích 
v New Yorku. T. Cassidy poděkoval dobrovolným hasičům za jejich 
zásahy v letošním rekordně horkém létě a každému zástupci sboru 
zasahujícímu u požáru ve Světicích předal odměnu ve formě 50l sudu 
piva, který věnoval Velkopopovický kozel.
Dobrovolní hasiči si následně prohlédli pivovar a spolu s Tiernachem 
poobědvali v Kozlovně.

Začátkem října nás oslovila paní ředitelka mateřské školky s prosbou 
o účast při cvičné evakuaci objektu. Celou evakuaci zvládli všichni 
na jedničku. Náš příjezd některé prcky „překvapil“. Po krátké ukázce 
vybavení proběhl průzkum budovy s ukrytím a nalezením dvou dětí. 
Poté přišly na řadu malé úplatky dětem a volný průlez techniky. Děti 
přestaly být „překvapené“ a akce dopadla výborně.

Zanedlouho nás čeká poslední letošní soutěž a dostavba garáže.
Tak držte palce a hasiči has.

Hasiči Babice

VýzVa Pro seniory
V rámci spolupráce s Open Gate hledáme 
seniory z Babic, kteří uvítají sociální pomoc 
od studentů.
Jedná se hlavně o nabídku předčítání 
literatury, společně stráveného odpoledne, 
drobné pomoci v domácnosti aj. Služby jsou 
poskytovány studenty zdarma v rámci jejich 
komunitní činnosti.
Pokud byste o takovou pomoc stáli, 
kontaktujte Obecní úřad. 

PozVánka Pro seniory 
13.12.2015 od 14.00
Srdečně zveme všechny babické seniory 
na vánoční setkání, které se uskuteční 
v klubovně Babického draka ve staré škole 
dne 13.12.2015 od 14 hod.

Bude pro vás připraveno vánoční pohoštění, 
dárečky od dětí a pro zájemce i dílna, ve které 
si budete moci vyrobit vánoční dekorace. Na 
toto setkání bude navazovat od 16 hod vánoční 
program na návsi. 

Pro vás, kteří se nemůžete vlastními silami na 
setkání dostavit, je připraven transport tam i 
zpět, který velmi laskavě zajistí naši hasiči.
Prosíme všechny zájemce o setkání, aby se 
nahlásili do 9.12.2015 na Obecním úřadě 
(telefonicky, emailem, či osobně).
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Akci pořádá Spolek Babický drak 
ve spolupráci s Obcí. 

Vánoční setkání 
na náVsi
13.12.2015 od 16.00
Přijďte – těšit se můžete na svařák, koledy, 
zvonění na Ježíška, vystoupení dětí z MŠ, 
rozsvícení vánočního stromu a soutěž 
o nejlepší štrúdl – zapojte se!



obecní úřad
Na Návsi 6 – 251 01  Babice u Říčan

Tel. 323 660 994 (starosta), 323 660 966 (CzechPOINT)

www.babiceurican.cz 

e-mail:  starosta@babiceurican.cz

 mistostarostka@babiceurican.cz 

 info@babiceurican.cz

datová schránka: vxtaugv

úřední hodiny 
Po + St 8.00-12.30, 16.30-19.00 hod

máme noVé weboVé stránky!
www.babiceurican.cz
Využijte možnosti odběru novinek – registraci naleznete na spodní 
liště webu.

Prodej známek na sVoz komunálního odPadu 
Prodej známek na svoz komunálního odpadu začne od 4.1.2016. 
Známky z roku 2015 budou platné do konce února 2016. Do té doby 
máte možnost zakoupení známky nové opět na Obecním úřadě,            
v úředních hodinách. Možnost platby kartou!
Ceny pro rok 2016 dle nové Obecně závazné vyhlášky č.2/2015:
80l, 1x týdně       1 900,- Kč (každé pondělí);
80l, 1x 14 dní       1 600,- Kč (sudé pondělky);
120l, 1x týdně       2 400,- Kč (každé pondělí);
120l, 1x 14 dní       1 900,- Kč (sudé pondělky);
240l, 1x týdně       3 300,- Kč (každé pondělí);
240l, 1x 14 dní       2 700,- Kč (sudé pondělky).

Nově také měsíční svoz
80l, 1x 4 týdny       1 100,- Kč (každé prvé pondělí v měsíci)

osVobození a úleVy na kouPi celoroční známky
Osobám, které dosáhly věku 70 let a více, samostatně žijícím,                            
s trvalým pobytem v obci, se snižuje sazba na 50% ceny poplatku 
(viz OZV č. 2/2015, čl. 4). Osoby prokazují nárok na úlevu platným 
dokladem totožnosti, ze kterého si Obecní úřad na své náklady pořídí 
fotokopii.

chatařský PoPlatek
500 Kč

jednorázoVé sVozy 
(neprodejné samostatně, pouze jako doplněk k celoroční známce 
v min. výši 1 100,- Kč): 80,- Kč

PoPlatek za Psa 
200,- Kč / důchodci 100,- Kč

Svoz bioodpadu  probíhá v období od 1.4. – 30.11.
O cenách a přesném období svozu pro rok 2016 Vás budeme informovat.

Babický občasník najdete v elektronické verzi na webu obce.
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chcete něco sdělit 
ostatním V babicích?

Potřebujete zViditelnit 
sVoji firmu 

či PoskytoVanou službu?
→ Pošlete nám 

své příspěvky na Obecní úřad.

Obecní úřad 
informuje

sPoluPráce s oPen gate
Bazén • Středa 17.00–19.00 
Vstup pro občany s trvalým bydlištěm v Babicích. Poplatek 50 Kč se 
platí na místě plavčíkovi. 

Knihovna • Středa 15.00–18.30 
Vybavení knihovny sahá od odborné literatury, tištěná média, 
učebnice, až k beletrii. 
K dispozici jsou i cizojazyčné knihy.


