
Babický 
občasník

6
Výbory informují 2–3

SDH Babice 4   MŠ Dráček 5

Babický drak 6   Vítání občánků 7 
SK Babice 8–9   Obrazem 10–11

Obecní úřad informuje 12

červen

2
0

1
8

*



 
STAVEBNÍ VÝBOR
Rádi bychom Vás informovali o činnosti stavebního výboru od 
posledního Občasníku. Podařilo se nám dokončit slíbené zastřešení 
autobusových zastávek „Ke Hřišti“ a „Babičky“ ve směru na Doubek. 
Pokračovat by se mělo i s výstavbou chodníků. V přípravě je projektová 
dokumentace pro výstavbu chodníku v ulici Mlejnská, od křižovatky 
v Babičkách směrem na Mukařov. Chodník povede až po křižovatku 
s ulicí Větrná.  Jeho součástí bude i nové zatrubnění pro odvod 
dešťových vod z přilehlých polí, což by mělo pomoci hlavně lokalitě 
Mlejnsko I, která je při větších srážkách nepříjemně ohrožována 
přívaly dešťových vod. Ještě letos doufáme v dlouho plánovanou 
realizaci stavby chodníku mezi ulicemi Za Zrcadlem a Matějkova. 
V plánu je i výstavba chodníku na Černých horách v ulici Starobabická, 
v úseku od ulice Na Bahýnkách po ulici Černohorská. Tento projekt 
bude zajišťovat firma Vintex, která provádí výstavbu v této lokalitě. 
Velkou zásluhu zde má pan starosta Chadraba, který se nevyhýbal 
složitým jednáním se soukromými vlastníky přilehlých pozemků 
a zasloužil se tak velkou měrou o jejich vykoupení pro vznikající 
chodníky.
Pokládat se bude i potrubí pro posílení zásobování pitné vody v ulici 
Větrná a Příčná z plánovaného vodojemu. Jeho výstavba je pro další 
růst obce nevyhnutelná. Nedostatečné zásobování pitnou vodou 
z Říčan tak bude posíleno z našeho místního vrtu. Bližší informace 
vám určitě přineseme v dalším čísle či sledujte zápisy ze zasedání 
zastupitelstva.
Připravujeme také rozšíření a zkulturnění kontejnerového 
stání přiléhajícího k obecnímu úřadu, na jeho realizaci je již 
vydáno stavební povolení a začít stavět by se mělo co nevidět.                                                                     
Kontejnerové stání v Babičkách je už zrekonstruováno, rozšířeno 
a nádoby tak již nepřekážejí chodcům při průchodu po chodníku. 
Obci se také podařilo získat dotaci pro výstavbu nových kabin na 
fotbalovém hřišti, jejíž součástí by mělo být i multifunkční hřiště pro 
širokou veřejnost. V současné chvíli probíhá řízení pro výběr firmy 
k samotné realizaci.  
Nakonec bych Vám rád znovu připomenul, že hodinu před každým 
zasedáním Zastupitelstva obce nás můžete navštívit a poradit se 
s řešením Vašich stavebních záměrů. Jsme tu pro Vás!                                                                                         

Za Stavební výbor obce Babice Josef Rozsíval

KULTURNĚ - SPORTOVNÍ VÝBOR
Náš výbor vznikl po mnoha úskalích 23. listopadu 2015 a to v počtu 
5 členů (včetně předsedkyně výboru).
Za dobu našeho působení jsme uspořádali 3 Vánoční setkání a 3 Vítání 
občánků. Ač jsou tyto akce velmi populární a hojně navštěvované, 
naším největším úspěchem se stalo něco jiného. Ve spolupráci 
s několika dalšími aktivními občany Babic jsme navrhli modernizaci 
fotbalového hřiště, kabin a parkování, a to od prvního nápadu, 
nákresu, až po zadání projektu. 
Druhým naším velkým projektem je prosazení komplexní 
rekonstrukce budovy staré školy na návsi. 
Nezapomněli jsme ani na drobné úkoly jako zprostředkování stravy 
babickým seniorům z DPS Říčany, zhodnocení tristního stavu 
nástěnek v obci (na jehož základě jsme navrhli výstavbu nových), či 
iniciace vzniku online systému obsazenosti fotbalového hřiště.

Členové výboru — Jana Švandová po celou dobu, Michal Kloub 
po celou dobu, Miroslav Černohorský od 14.12.2015, Josef Rozsíval 
od 23.11.2015 do 14.12.2015 a dále aktivní účastník většiny jednání 
výboru, Linda Gurecká do 31.10.2016, Jakub Gurecký od 1.11.2016, 
předsedkyně výboru Vladislava Dvořáková po celou dobu.

Projekty a studie:
Kabiny na fotbalovém hřišti – studie kabin nám zabrala nejvíce 
času v roce 2016. Všichni členové i vybraní hosté výboru aktivně 
spolupracovali s hlavními iniciátory (Michal Kloub a Jakub Gurecký) 
na studii kabin a celého uspořádání fotbalového hřiště v Babicích. 
Výsledkem se stala grafická verze vytvořená Michalem Kloubem, 
která se stala podkladem pro projekt, který zpracoval během roku 
2017 Ing. Martin Vokáč. Všichni členové výboru se aktivně podíleli 
na připomínkování projektu. Byla podána žádost o dotaci MŠMT na 
podporu sportu „Revitalizace sportovního areálu Babice“. Žádost o 
dotaci byla úspěšně zařazena k realizaci v prosinci roku 2017. 

V průběhu řešení situace jsme ke spolupráci vyzvali také p. Davida 
Volence, zástupce místního klubu SK Babice. P. Volenec se nyní 
aktivně účastní připomínkování a řešení detailů z pohledu sportovců. 
Za FC Babice se připomínkování účastní p. Černohorský a p. Boček.
Na návrh našeho výboru byla na zasedání zastupitelstva dne 
31. 1. 2018 projednána žádost na změnu velikosti a možnosti budoucího 
zastřešení multifunkčního hřiště nafukovací halou. ZO souhlasilo 
se zvětšením rozměrů multifunkčního hřiště za účelem zkvalitnění 
podmínek pro jednotlivé sporty. Přípravu základu pro nafukovací 
halu se ZO rozhodlo nepodpořit a to hlavně z důvodu finanční 
nákladnosti pořízení haly. Dalšími důvody byly obavy z nuceného 
komerčního pronájmu, který nebyl záměrem při pořízení hřiště, 
které má sloužit hlavně občanům Babic. Dále nárůst administrativní 
a finanční náročnosti při provozu haly (manipulace, skladování, 
vybírání poplatků, údržba, aj.). 
Na základě usnesení zastupitelstva vypracoval kulturně-sportovní 
výbor zadání na dodávku multifunkčního hřiště ve velikosti 29x18m. 

V době tisku tohoto čísla probíhá 3. kolo výběrového řízení na 
dodavatele multifunkčního hřiště a na dodavatele stavební firmy na 
výstavbu nových kabin. Výsledek by měl být znám cca do poloviny 
června.
Součástí projektu je také řešení likvidace dešťových vod v ul. Topolová. 
Ta bude řešena v návaznosti na plánovanou výstavbu parkovacího 
stání podél sportovního hřiště. 

Budova staré školy – iniciovali jsme výběr architekta na přestavbu 
staré školy a aktivně jsme se podíleli v roce 2016 na připomínkování 
zpracovávané studie Ing. Šmelhausem. Byla podána výzva na tvorbu 
projektové dokumentace na rekonstrukci staré školy – v této výzvě 
obec obdržela 5 nabídek. Soutěž vyhrál dle jediného kritéria – 
nabídkové ceny – Ing. Martin Vokáč. Stavební povolení a potřebná 
dokumentace jsou již kompletní. V současné době se čeká na vhodný 
dotační titul nebo příležitost, jak financovat projekt z obecního 
rozpočtu, aby mohla rekonstrukce začít.

 
POŘÁDANÉ AKCE
Vítání občánků – 19. 3. 2016 

– z 18 narozených dětí v roce 2015 si čas udělalo 11 rodin.
Vítání občánků – 24. 3. 2017 

– z 15 narozených dětí v roce 2016 si čas udělalo 11 rodin.
Vítání občánků – 9. 3. 2018 

– z 15 narozených dětí v roce 2017 si čas udělalo 14 rodin.
Vánoční setkání – 13. 12. 2015, 27. 11. 2016 a 26. 11. 2017 

– ve spolupráci s mnoha dobrovolníky z řad občanů Babic 
jsme zahájili tradici živého betléma pod režií manželů 
Vokáčových a každý rok jsme představení vylepšovali 
k dokonalosti. Do vystoupení se také zapojila MŠ Dráček 
Babice. Obec zajistila občerstvení formou svařáku pro 
dospělé a horkého jablíčka pro děti, návštěvníci měli 
možnost se utkat v soutěži o nejlepší štrúdl a nově v roce 
2017 také o nejchutnější bramborový salát.

Za Kulturně-sportovní výbor obce Babice 

Jana Švandová a  Vladislava Dvořáková

Slovo úvodem...
Milí obyvatelé Babic, rekreanti, přátelé obce.
Uzavírám další, své již sedmé číslo Babického 
občasníku. Když se ohlédnu zpět a prolistuji si 
všechna čísla, musím uznat, že Babice jsou stále 
se rozvíjející obcí. A to nejen co do různorodosti 
přibývajících aktivit dobrovolných spolků, ale 
také co do počtu stále narůstajícího počtu 
obyvatel, rozvoje výstavby a v neposlední řadě 
viditelných výsledků zastupitelstva obce. Díky 
vám všem mám každý půlrok o čem v Občasníku 
psát. Jako Babičáci můžeme být určitě pyšní na 
stále rostoucí a stále úspěšnější ragbyový klub, 
mateřské centrum, které se i přes neustálý boj 

s odrůstající základnou nevzdává a drží laťku pěkně vysoko, skvěle 
fungující a vždy připravené hasiče a hasičky, mateřskou školku 
se stabilním zázemím…není to málo. Určitě nesmím zapomenout 
na zastupitelstvo obce, které poslední roky funguje jako celek bez 
zbytečných osobních bojů, kde jsou lidé, kteří chtějí skutečně něco 
dělat a posouvat obec vpřed. To přispívá k rychlejší realizaci projektů, 
zabraňuje zbytečným časovým průtahům a výsledky určitě sami 
vidíte.
Nebudu se rozepisovat podrobně o tom, co kdy kde kdo udělal, myslím, 
že ti z vás, kteří dění v obci sledují a života v ní se účastní, jsou 
v obraze. Vy ostatní se můžete k jakýmkoliv aktivitám buď osobně 
připojit, případně si prolistovat minulá čísla Občasníků, ze kterých 
si obrázek zcela jistě uděláte. Všechny jsou k nalezení na webu obce. 
Na závěr děkuji všem, kteří do mnou editovaných čísel Občasníku 
přispívali, velmi si toho vážím. 
Vám, občanům Babic, přeji krásné léto a šťastnou ruku při říjnových 
volbách. 

Marcela Marks, místostarostka obce Babice

 
Výbory informují 
FINANČNÍ VÝBOR
Vážení spoluobčané. 
Ráda bych Vás v rámci dalšího vydání Babického občasníku krátce 
informovala o hospodaření Obce v roce 2017. Obec Babice vykazovala 
ke konci roku příjmy ve výši 17,143 mil.Kč. Naproti tomu rozpočtové 
výdaje činily 14,034 mil.Kč. V příjmech za toto období opět převažovaly 
zejména příjmy z daně z přidané hodnoty 5,478 mil. Kč, dále příjmy 
z daně z příjmu fyzických a právnických osob v celkové výši 
5,826 mil. Kč a příjmy z daně z nemovitých věcí ve výši 832 tis. Kč. 
Obecní úřad úspěšně pokračuje ve výběru poplatků na likvidaci 
komunálního odpadu /od občanů a firem/. Výsledkem je  příjem 
v rozpočtu ve výši 939,1 tis. Kč.
Za sběr a odvoz komunálních a ostatních odpadů bylo v roce 
2017 vydáno z obecního rozpočtu 762,5 tis. Kč, další náklady na 
zneškodňování komunálních a ostatních odpadů činily 424,6 tis. Kč. 
Na provoz veřejné silniční dopravy vynaložila obec částku 227 tis. Kč, 
na provoz a opravy veřejného osvětlení 454 tis. Kč. Při péči o vzhled 
obce a obecní zeleň bylo vydáno 349,7 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky 
na provoz MŠ Dráček činily 806,4 tis. Kč. 
Investiční akce v roce 2017 zahrnovaly:
• výstavbu silnic
• výstavbu chodníků
• zakoupení sportovních prvků
• první část projektu na rekonstrukci hřiště
• dokumentaci k rekonstrukci č.p.76 – Stará škola
• vybudování nového veřejného osvětlení
• příprava na kontejnerové stání
• zakoupení nového hasičského vozu
Poskytnuté dotace /hasičský automobil, výstavba chodníků, územní 
plán, školení výjezdové jednotky hasičů, volby/ byly v roce 2017 
vyčerpány a řádně vyúčtovány, vyjma dotace na územní plán, jejíž 
vyúčtování spadá až do letošního roku.

Za Finanční výbor obce Babice - Marcela Havlová

Marcela Marks
Místostarostka
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Dotace, dotace, dotace
Článek o dotacích se mi do nového čísla nepíše úplně lehce. Ačkoliv 
jsme se opět posunuli s několika projekty vpřed, jeden se nám nedaří 
a nedaří dotáhnout do konce. Začnu s ním tedy hned v úvodu. Jedná 
se o projekt Revitalizace sportovního hřiště Babice – stavba nových 
kabin a multifunkčního hřiště. Ačkoliv jsme s projektem bodově 
uspěli a náš projekt byl již koncem roku 2017 zařazen k registraci pro 
dotaci, nejsme zatím schopni registraci dokončit a začít výstavbu. 
Hlavním důvodem jsou poměrně složité a přísné požadavky fondu 
MŠMT na výběr dodavatele stavby veřejnou zakázkou. Vyhlašujeme 
již třetí kolo veřejné zakázky a v prvních dvou kolech jsme se potýkali 
nejprve s nedostatkem doručených nabídek, ve druhém potom se 
značným a pro zastupitelstvo obce neakceptovatelným navýšením 
ceny zakázky. Vyhlašujeme tedy třetí a poslední kolo a můžeme 
jen doufat, že se nám podaří získat dostatek nabídek a ještě vítěze 
s přijatelnou cenou. Neúspěch tohoto projektu by byl skutečně 
smutným ukončením velmi usilovné práce spousty lidí, kteří se na 
tomto nelehkém a krásném nápadu podíleli. 

Pojďme ale veseleji… jak 
j sem vá s i n for mova l a 
v minulém čísle, na spadnutí 
byla dotace na pořízení 
t ra kt ů rku. Ma lotra ktor 
již máme a máme ho rádi! 
Zvládne jak lesnickou práci, 
tak zemní a spoustu dalších 

úkolů! Zejména pracovní četa obce v něm našla skvělého pomocníka 
a určitě ho můžete vídat při práci v obci téměř denně. Traktor 
za 683 650,- Kč jsme získali s podporou Státního zemědělského 
intervenčního fondu, který nám laskavě přispěl částkou bezmála 
300 000,- Kč. Moc děkujeme!
S pomocí Ministerstva zemědělství a programu Údržba a 
obnova kulturních a venkovských prvků jsme také právě 
zrekonstruovali střechu hasičárny. Ta byla v naprosto 
dezolátním stavu a díky finanční podpoře MZe ve výši 
bezmála 400 000,- Kč obec zaplatila za rekonstrukci 
minimum. I z toho důvodu se zastupitelé rozhodli 
podpořit rekonstrukci fasády a interiéru, který byl velice 
zastaralý a nevyhovující pro stále se rozrůstající spolek. 
Obec rekonstrukcí navíc získá reprezentativní místnost 
pro případné akce většího rozsahu. Fondu Mze velice 
děkujeme za podporu a firmě Vintex za kvalitní práci.
Poslední úspěšnou dotací je rekonstrukce rozhlasového 
systému v obci. Protože i některé oblasti Babic jsou již 
zařazeny v povodňovém plánu jako rizikové, součástí 
rozhlasového systému bude i varovný protipovodňový 
systém. Dotaci jsme získali od Ministerstva životního 
prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Nákladný 
projekt ve výši cca 1,8 mil. Kč program podpoří částkou 1,3 mil. Kč. 
V současné chvíli probíhají výběrová řízení na dodavatele. 
Troufám si tvrdit, že jsme za uplynulé volební období dotační tempo 
nasadili slušné a určitě v tomto tempu hodláme pokračovat i nadále, 
pokud dostaneme šanci. Já osobně si přeji úspěšné dokončení 
rozjetých projektů a doufám, že budou dobře sloužit svému účelu. 

Marcela Marks



Hlásí se Dráček...
V minulém občasníku jsme se Vámi loučili 
úvahami, zda přijde Mikuláš, a jestli ano, tak jestli 
to bude i s andělem, nebo jen s čertem a jestli nám 
Ježíšek do školky donese nějaké nové hračky a on 
už je tu květen! 

Mikuláš, anděl, čert i Ježíšek přišli! A těch krásných dárků, které 
jsme našli pod stromečkem! Stavebnice, knížky, koloběžky… Také 
jsme si společně užili vánoční besídku, dopoledne s babičkami 
a s dědečky a odpoledne s  maminkami a s tatínky. 
V lednu a v únoru jsme si užívali nové stavebnice, divadélka a procházky, 
zabubnovali jsme si se zkušeným bubeníkem a facilitátorem Petrem 
Šušorem a nabírali, stejně jako náš milovaný les, síly na jaro. Období 
našeho zimního klidu ukončilo únorové masopustní veselí …

V březnu jsme přivítali nová babická miminka, vynesli jsme Moranu, 
záchranáři nás naučili zase něco nového o pomoci kamarádovi a 
pozvali jsme na návštěvu děti, které by rády chodily mezi nás; vyrobili 
jsme pro ně i nějaké drobnosti, aby věděly, že se u nás mají na co těšit. 

Aprílový měsíc jsme zahájili velikonočními svátky a pak už nás čekalo 
„cestování“ za kamarády z jiných zemí. Dozvěděli jsme se, jak se zdraví 
a jaké je jejich hlavní město, jaké poslouchají pohádky a maličko jsme 
pronikli, společně s kamarádem Petrem a jeho bubny, do tajů jejich 
rytmů. Ještě nás čeká poznávání okolních planet, a pak už se vydáme 
do časů dinosaurů, které si pojedeme na konci dubna i prohlédnout.

Květen, měsíc barev, nám přinese kromě povídání o rodině také např. 
zápis nových kamarádů, na které se moc těšíme a výlet do hvězdárny 
v Ondřejově a pod hladinu moře v 3D kině a než se nadějeme, bude 
tu zase červen a s ním výprava za poznáním se zámeckými skřítky 
v Mníšku pod Brdy.  

A pak už zahradní slavnost, kde se budeme zase loučit s některými 
z nás. Dostaneme na cestu, tak jako všichni před námi, pár kapek 
kouzelných elixírů, abychom se nebáli, a vyrazíme do světa. Když tak 
pozorujeme při pasování školáků a předškoláků dospěláky, jak jsou 
dojatí, říkáme si, jestli by ty elixíry neměli dostat i oni, ale asi je to 
opravdu jeden z velkých momentů v životě, nějaká ta slza k němu patří 
a elixíry potřebujeme hlavně my… 

Prázdniny si jistě užijeme a v září to zase začne!

Děti MŠ Dráček

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BABICE
Babice, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
 –

Vážení spoluobčané,

21. 1. se konala valná hromada našeho sboru za účasti hostů z naší obce, 
zástupců okrsku, okresu i ostatních sborů. Oldřich Lacina, starosta 
Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, předal veliteli sboru 
Pavlu Rathouskému Čestné uznání za aktivní práci pro Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Markéta Hrušková, starostka 
Okresního sdružení hasičů Praha východ, ocenila práci celého 
našeho sboru předáním Čestného uznání OHS. Starosta SDH Babice 
Antonín Dundr předal Pavlu Rathouskému speciální poděkování za 
významné zásluhy při získání dotací na dopravní automobil a ocenil 
práci celého sboru. Sbor se rozrostl o dalších 6 hasičů, základnu tedy 
tvoří celkem 46 členů.

Výjezdová jednotka vyjela v roce 2017 k 21 zásahům, jednalo se 
o požáry, kácení či odstraňování nebezpečných stromů, likvidaci 
vosích hnízd či zabezpečení úniku kalů z čističky do potoka Výmola.

Sbor se zúčastnil 3 soutěží v požárním sportu a opět rozšířil svou 
sbírku pohárů. Spolupracoval na jarní úklidové brigádě, pořádal 

„Čarodějnice“, vystoupal na naši nejvyšší horu a podpořil tak 
charitativní projekt „Na Sněžku pro Pavlínku“, dokončil novou 
šatnu pro výjezdovou jednotku, slavnostně převzal nový dopravní 
automobil, cvičně evakuoval mateřskou školu Dráček a úspěšně 
reprezentoval na „Listonošově běhu“ a „Mistrovství v mazanosti“ 
a v letošním roce se již sbor v hojném počtu veselil na plese pořádaném 
SDH Doubek.

V loňském roce ani letos v březnu nebylo opomenuto odborné 
vzdělávání. Pavel Rathouský a Radek Hauf úspěšně absolvovali školení 
velitelů pořádané Hasičským záchranným sborem Říčany a výjezdová 
jednotka vč. některých členů SDH prošla školením zdravovědy.

Valná hromada schválila i plán činnosti SDH pro rok 2018, do něhož 
jsou opět zařazeny rozličné společenské akce, výpomoc obci, soutěže 
v požárním sportu, na Sněžku vystoupá tentokrát pro Matýska a čeká 
ho spousta další hasičské práce. 

Mnozí možná zaregistrovali, 
že začala rekonstrukce 
hasičské zbrojnice, 
konkrétně vstupu do 
sklepních prostor, střechy 
nad velkou garáží a zasedací 
místnosti a fasády. Střecha 
a větší část fasády jsou již 
opraveny. Jsme rádi, že díky 
tomu již dovnitř nezatéká 
a neznehodnocuje se tak 
stávající stav budovy. Akce 
je z větší části financována 
z dotace, poskytnuté Ministerstvem zemědělství. Za rozhodnutí 
obecního zastupitelstva, provést po dokončení venkovních prací 
současně i renovaci zasedací místnosti, kuchyňky a sociálního 
zařízení, moc děkujeme a věříme, že se vše podaří a výsledek se bude 
líbit.

V dubnu jsme získali od našeho „nejvěrnějšího“ sponzora, 
tj. společnosti Metrostav a.s., finanční dar ve výši 30.000 Kč.  Tuto 
finanční částku využijeme k vybavení výjezdové jednotky, respektive 
na zakoupení „D PROGRAMu“.

Co je „D PROGRAM“?  Jedná 
se o čím dál více rozšiřovaný 
systém hašení vodou, za použití 
užší hadice typu „D“ (podobné 
hydrantovým). Systém se hodí  
na hašení většiny typů požárů. 
V kombinaci s moderními 
proudnicemi lze docílit 
stejného efektu hašení jako 
v případě použití stávajících 
hadic typu „C“, ale s několika 
zásadními rozdíly. 

• Nižší spotřeba vody (menší riziko vyčerpání vody z cisterny před 
dojezdem dalších jednotek)

• Menší škody po požáru (způsobené velkým množstvím vody)
• Úspora fyzické energie zasahujících hasičů (váha hadice typu „C“ 

při plném naplnění vodou je 45 kg, hadice typu „D“ váží pouze 
12kg).

• Náklady na dovybavení výjezdové jednotky budou činit 
cca 35 000 Kč, k obdrženému daru doplní zbytek finančních 
prostředků obec Babice, jako zřizovatel výjezdové jednotky. 
Oběma financujícím institucím patří naše poděkování. Věříme, 
že po zaškolení nám budou tyto prostředky dobrým pomocníkem.

Hezké léto přejí      

Hasiči  Babice
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poznáváme rytmy všech kontinetnů

Jak vypadají a jak se zdraví kamarádi 
z jiných zemí...

Kde všude bydlí kamarádi....

Indiáni z Dráčka

U Indiánů stavíme totemy

Masopustní veselí

Malí záchranáři



Spolek 
Babický Drak
Vážení příznivci Babického draka,
pevně věříme, že si užíváte slunečného počasí a těšíte se na další 
akce našeho spolku. V letošním roce jste již s námi mohli absolvovat 
Karneval s kouzelníkem. Spolu s babickými hasiči jsme pro vás 
připravili Slet čarodějnic, kdy děti z odpoledního rodinného centra 
měly tu čest letos vytvořitčarodejnici pro upálení, a v neposlední řadě 
jsme si opět zopakovali, jak postupovat při poskytování první pomoci 
nejen dospělým, ale především dětem. 

Rádi vás informujeme, že nezahálíme ani 
nyní a připravujeme pro vás tyto akce:

• 10.6.2018 – Babická veselá náves,

• říjen 2018 – Drakiáda (dle počasí),

• 28.10.2018 – Lampionový průvod,

• 25.11.2018 – Vánoční dílničky s divadélkem,

• 30.11.2018 – Adventní věnce,

• prosinec 2018 – Mikulášská, 
 

Bližší informace naleznete vždy před konáním akce na našich 
internetových stránkách (www.babickydrak.cz) nebo na našem 
facebooku (www.facebook.cz/babickydrak).

Z pravidelných týdenních aktivit 
určených dětem vám můžeme nabídnout:

• pondělní odpolední hernu 
v Rodinném centru ve Staré škole na návsi (od 16 do 18 hodin),

• čtvrteční odpolední hernu 
v Rodinném centru ve Staré škole na návsi (od 16 do 18 hodin),

• páteční odpolední Cvičení rodičů s dětmi 
v tělocvičně areálu Open Gate (od 17 do 18 hodin kromě 
státních svátků a prázdnin).

Za Babického draka VR
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Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat 
na 9. ročník akcena 9. ročník akce

Babická veselá Babická veselá 

náves,náves,

která se konákterá se koná

v neděli 10. června 2018v neděli 10. června 2018  
od 9.00 do 13.00 hodinod 9.00 do 13.00 hodin

v Babicích u Říčan (náves)v Babicích u Říčan (náves)

Od 10.30 hodin divadélko Od 10.30 hodin divadélko 
Hudební pohádky pro děti  Hudební pohádky pro děti  

s pohádkou Jak se Barborka zatoulala ,s pohádkou Jak se Barborka zatoulala ,
a po celou dobu KEJKLÍŘI PET a Ovcea po celou dobu KEJKLÍŘI PET a Ovce

Pro děti je opět připravena pestrá nabídka her a soutěží Pro děti je opět připravena pestrá nabídka her a soutěží 
s odměnami. s odměnami. 

  
Vezměte si tedy z domova Vezměte si tedy z domova 
dobrou náladu a přijďte!dobrou náladu a přijďte!

Akci pořádají za finanční a materiální podpory 
Obce Babice

2R stavební s.r.o.,
MAS Říčansko, o.p.s.

a ve spolupráci se spolkem Babický drak
a SDH Babice 

Marcela a Roman Havlovi.

WWW.RUGBYBABICE.CZ

RUGBY
Partneři:

Tento projekt byl realizován s finančním 
přispěním Středočeského kraje.

KATEGORIE U6 A U8

NEDĚLE 27.5.18  
OD 10 HODIN

TURNAJ OBLASTNÍHO 
PŘEBORU ČECH

Hřiště Babice 
ulice Ke Hřišti, 251 01 Babice u Říčan

Vítání občánků 
Dne 9. března 2018 jsme se opět sešli v divadle školy Open Gate s našimi nejmladšími, abychom společně oslavili Vítání občánků narozených 
v roce 2017. Z patnácti babických benjamínků si čas udělalo jedenáct chlapečků čtyři holčičky. Po loňských ročnících, kdy výrazně převládaly 
narozené holky, se konečně letos situace obrátila a kluci Babice zase trochu vyvážili :-)   
Program byl milý. Na úvod všechny přivítal pan Jiří Luka, ředitel základní školy Open Gate. Děti z babické mateřské školky předvedly své 
hudebně-recitační vystoupení a rozdaly rodinám vlastnoručně vyrobené dárky. Slova starosty miminka doslova komentovala. Poté rodiny 
převzaly pamětní list a drobné dárky od obce a fotily se nad originální, ručně vyřezávanou kolébkou. Slavnostním přípitkem byla na závěr celá 
akce ukončena. Všem nově narozeným přejeme ještě jednou hodně zdraví a hezká léta v Babicích. 
Obec Babice děkuje škole Open Gate za propůjčení krásných prostor, Kulturně-sportovnímu výboru obce za pomoc s organizací, školce 
Dráček za přípravu krásného programu, panu Borákovi z nakladatelství Junior za darování pěkných knížek pro děti, manželům Rathouským 
za zapůjčení originální kolébky a panu Kloubovi za pořízení fotodokumentace. A samozřejmě Vám všem, kteří jste se s novými “občánky” na 
setkání dostavili.

Za Obec Babice Marcela Marks

Hodinový manžel

P kvalitně

P rychle

P levně

(  

602 860 541

www.hod-man.cz

opravy, renovace, údržba 

pro vaši zahradu, byt či dům



Překotný loňský rok 
oddílu RUGBY BABICE 
vyvrcholil v říjnu 
návštěvou jihoafrických 
Barbarians.

Výběr hráčů profesionálních týmů Jižní Afriky, který přijel do Čech 
k utkání s Českou reprezentací, se v Babicích zastavil na celý jeden 
den. Barbaři si nejprve prohlédli naše tréninkové zázemí školy 
Open Gate a poté následovalo hodinu a půl trvající setkání se žáky 
základní školy. Nejen kroužek OG Touch Rugby, ale dalších cca 50 
žáků ZŠ mělo možnost soutěžit s nebo proti Barbarům v zábavných 
ragbyových disciplínách, povídat si s nimi o životě profesionálních 
ragbistů, nechat si podepsat trika nebo ragbyové suvenýry. Poté se 

“BaaBaas” přesunuli na babické travnaté hřiště, aby stejnou možnost 
dopřáli dětem z babického klubu. Na řadu přišly opět všemožné 
zábavné soutěže, a navíc si všechny kategorie zahrály proti Barbarům 
i moderovaná utkání.

jen kilometr cestou přes les, a tak můžeme dopřát našim dětem 
alespoň více místa na trénování. Na důstojné zázemí pro domácí 
turnaje se budeme těšit snad od podzimu.

Hned na úvod sezóny nás prověřil Prague International Rugby 
Festival, do které jsme nasadili celkem 6 týmů a i když to nezacinkalo, 
v silné mezinárodní konkurenci jsme se určitě neztratili. Na rozdíl 
od předchozích let se na svou první sezónu těší také seniorský tým 
Rugby Babice v Českém poháru 7s, dívčí tým U12 v Oblastním přeboru 
Čech a také chlapecký tým U14 v Rozvojové lize 7s.

I když ve starších kategoriích můžeme leckdy zaostávat za 
tradičnějšími kluby co do počtu hráčů i kvality hry, je povzbudivé 
vidět, že tyto handycapy už neplatí v kategoriích nejmenších dětí. 
Jen v kategorii U8 hraje v Babicích ke třiceti hráčům a v kategoriích 
ragbyového potěru, tedy U6 dokonce 40 dětí. To vedlo klub k založení 
nové kategorie U4, která se chce věnovat těm úplně nejmenším 
dětem, které přicházejí po dovršení tří let. K naší velké radosti i tato 
ragbyová mimina odcházejí z tréninků s úsměvem od ucha k uchu 
a nadšeně se vracejí.

V polovině dubna natáčeli naši buldoci a buldočice z kategorie U12 
před kamerami České televize další díl pořadu Lvíčata, tentokrát 
samozřejmě o ragby. Točilo se na umělce v Open Gate i babickém 
travnatém hřišti a dobře se u toho bavily jak děti, tak i štáb ČT v čele 
s Alešem Valentou.
Těšíme na podporu domácího publika při turnaji kategorií U6 a U8, 
který se odehraje v neděli 27.5., nebo v neděli 10.6., kdy se na babické 

Zima byla jako každoročně ve znamení halových turnajů ve Zbuzanech, 
jejichž zpestřením byla i čistě dívčí utkání, která se díky iniciativě 
našeho klubu dařilo organizovat v každé ze zde hraných kategorií. 
A tak se kromě babických děvčat v ostatních týmech scházely hráčky 
Petrovic, Tatry, Pragy, Plzně, Říčan, Slavie, a dalších.

V březnu vyvrcholila předsezónní příprava RUGBY BABICE 
před domácími soutěžemi. První destinací pro přípravné 
zápasy byl l itevský přístav Klaipeda, druhou zastávkou 
bylo Brno, které jsme navštívili letošní rok dokonce již 3x. 
 

„Turnaj v litevské Klaipedě byl jedno velké dobrodružství a jeho hlavním 
cílem bylo utužit vztahy s malými ragbyovými kluby, které jsou pro 
budoucí vývoj babického klubu klíčové. To se povedlo na jedničku. Na 
druhou stranu brněnský turnaj nám zase dodal velice cenné zkušenosti, 
jelikož jsme mohli poměřit síly skoro se všemi moravskými týmy, které 
v českých soutěžích jen tak nepotkáme. Dlouhou zimní přípravu jsme tak 
zakončili velice povedenými turnaji a všichni už se těšíme na travnaté 
hřiště.“ zhodnotil závěr zimní sezóny sportovní ředitel RUGBY 
BABICE Josef Bláha.

Začátkem dubna pak začala jarní část ragbyové sezóny, ve které se 
pravidelně scházíme na hřištích účastnických klubů. Vzhledem 
k plánované rekonstrukci hřiště jsme domácí turnaje omezili na 
pouze dva, zato jsme ale získali možnost využívat spolu s Meteorem 
Březí jejich malebné fotbalové hřiště, které leží od našeho domácího 

hřiště vrací Mládežnické mistrovství ČR v Touch Rugby neboli ragby 
na dotek. V červenci je tu opět týdenní Letní rugby kemp v areálu 
Open Gate a v půli srpna začne příprava na novou sezónu, doufejme 
že už v novém zázemí hřiště. 

Ragby zdar!

Atletům se bohužel vloni na podzim nepodařilo 
zajistit si tréninkový ovál v Open Gate tak, jak tomu 
bylo v minulých letech a ani po půl roce není zatím 
žádná naděje, že by dětská atletika našla v Babicích 
nějaké zázemí. Je nutné si uvědomit, že sportovní 
kluby potřebují zázemí především pro zimní půlrok 
a těch je v okolí Prahy nedostatek. Proto většina dětí 
buď přestoupila do Sokola Říčany, nebo jako mladší 
přípravka trénuje ve svojetické školce.

Jóga / Fitness
V tělocvičně ve staré škole (Ke Skále 76) přibyla středeční ranní lekce 
jógy spojená s hlídáním dětí v klubovně Babického draka a také úterní 
lekce kundaliní jógy od 8.30.

Další pravidelná cvičení:
 
Úterý
8:30 - 10:00 Kundaliní jóga ( Jana)
19:00 - 20:30  Hatha jóga (Naďa)

Středa
9:30 - 10:30  Hatha jóga (Naďa) + hlídání dětí v herně BD
19:15 - 20:15  Funkční trénink (Vian) 

Čtvrtek
19:00 - 20:30  Hatha jóga (Naďa) 

Sobota
9:00 - 10:00  Kruhový trénink (Vian) 

Neděle
 9:00 - 10:30  Hatha jóga (Naďa)
19:00 - 20:00  Bodyforming (Vian)
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↑ Barbaři v Babicích

↑ Úspěšný rok jsme zakončili vánočním galavečerem 16.12. v doubeckém 
hostinci, kde se samozřejmě bilancovalo ;) a plánovalo a také zde byli 
vyhlášeni hráči a hráčky roku 2017.

↑ Dívčí týmy na halovém turnaji ve Zbuzanech

↑ Příprava na jaro probíhala i v mrazivé litevské Klaipedě

↑ RUGBY BABICE na mezinárodním turnaji PYRF

↑ Otevřeli jsme novou kategorii U4 pro děti od 3 let

↑ Babická Lvíčata

↑ Během natáčení si olympijský vítěz Aleš Valenta udělal čas i na malou 
    autogramiádu
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ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA 14.4.2018

LISTONOŠŮV BĚH - HUJARA 12.5.2018

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 26.11.2017

SETKÁNÍ SENIORŮ 17.11.2017KURZ PRVNÍ POMOCI 25.4.2018

ČARODĚJNICE 30.4.2018

Obrazem



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

Babický občasník najdete v elektronické verzi na webu obce.

Babický občasník vydává Obecní úřad Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice u Říčan. IČ: 00240028. Vychází nepravidelně. 
Evidenční číslo: MK ČR E 20170

Výtisky jsou distribuovány v obci Babice. Samostatně neprodejný. 
Za úpravu a obsah listu odpovídá Marcela Marks, místostarostka obce. Připravila: Marcela Marks. 
Fotografie: archív SK Babice, archív SDH Babice, archív Spolku Babický drak, archív OÚ Babice, archív MŠ Dráček

POČET OBYVATEL BABIC
Stav k 1.1.2018: 1141

DOVOLENÁ OBECNÍ ÚŘAD
Prosíme o sledování webových stránek a vývěsky obecního úřadu.

Obecní úřad 
informuje

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Stále platí, že každého psa musí majitel řádně nahlásit na OÚ, který 
mu následně přidělí evidenční známku. Nyní je povinností každého 
majitele mít psa touto známkou označeného! Připomínáme, že dle 
OZV č. 4/2016 se mimo jiné může pes na veřejných prostranstvích 
v obci pohybovat pouze na vodítku.

SEKÁNÍ POZEMKŮ
Obecní úřad apeluje na majitele pozemků, aby se starali o jejich 
údržbu a pravidelně, minimálně dvakrát ročně, pozemek posekali. 
Je tak nutno učinit pro omezení výskytu plevelů a jiných škodlivých 
organizmů. Buďme ohleduplní ke svým sousedům a okolí.

PŘIPOMÍNÁME DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU 
HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
(sekání trávy, používání cirkulárky, motorové pily, oslavy na zahradě, 
apod.): 

—   každý den v hodinách nočního klidu (22 - 06 hod)

—   v neděli a o státních svátcích celý den s výjimkou mezi 10 – 12 hod

SPOLUPRÁCE S OPEN GATE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU
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.

CHCETE NĚCO SDĚLIT 
OSTATNÍM V BABICÍCH?

POTŘEBUJETE ZVIDITELNIT 
SVOJI FIRMU 

ČI POSKYTOVANOU SLUŽBU?

→ Pošlete nám své příspěvky 
na Obecní úřad, rádi je otiskneme 

v dalším čísle Občasníku

SVOZ BIOODPADU: POSLEDNÍ SVOZ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sledujte webové stránky a vývěsku obecního úřadu.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sledujte na webových stránkách a na vývěsce obecního úřadu.

NEUHRAZENÉ BIO
Žádáme všechny, kteří si letos nezakoupili známku na svoz bio 
odpadu, aby nám vrátili zapůjčené nádoby.

NEUHRAZENÉ POPLATKY ZA SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozornění pro všechny, kteří stále neuhradili platbu za 
svoz komunálního odpadu (RD + chaty), aby tak učinili, co 
nejdříve. Dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platí 
pro všechny majitele nemovitosti bez výjimky. V červnu 
začne OÚ rozesílat upomínky všem, kteří tak neučinili včas. 
Upozorňujeme, že došlo k navýšení ceny u všech známek 
a chatařského poplatku o 100,-Kč.

Svoz v lichém týdnu 

22. 11.2018
Týdenní svoz 

29.11.2018


