
Dobrý den, 

Vážení občané, občanky, 

Vzhledem k tomu, že již v podzimních komunálních volbách nekandiduji dovolte mi, abych napsala 

krátký exkurz mého volebního období ve funkci starostky obce Babice. 

Starostkou obce Babice jsem byla od roku 1991 až do října 2014. 

Začátek  volebního období to je rok 1991 nebyl lehký. Před rokem 1989 byla obec Babice 

střediskovou obcí Babice-Březí-Doubek. 

V roce 1990 se obce rozdělily a tak vznikla samostatná obec Babic. 

V té době byl počet obyvatel velmi malý, obec byla tak zvaně vymírající.  Např. v roce 1997 byl počet 

trvale bydlících občanů 141. 

V obci nebyl žádný obchod, chyběla základní infrastruktura, nebyl zde plyn, kanalizace, vodovod, 

nedostatečná kapacita veřejného osvětlení, nevyhovující místní komunikace atd. 

Museli jsme řešit hlavně nárůst obyvatel. ZO Babice zadalo vypracování územního plánu, který řešil 

hlavně výstavbu rodinných domů, technickou a dopravní infrastrukturu. 

Uvolněním a schválením parcel k výstavbě RD došlo k masivnímu nárůstu obyvatel, k 1.1.2014 je 

počet obyvatel trvale bydlících  v obci Babice 924. 

Obecní úřad v roce 1991 měl sídlo v domě č.p. 19, dům však byl v rámci restitucí předán původnímu 

majiteli a OÚ se přestěhoval do budovy č.p. 76. Obecní zastupitelstvo pak rozhodlo o rekonstrukci 

budovy č.p. 6 na Obecní úřad. V roce 1994 byla zrekonstruovaná budova slavnostně otevřena a 

Obecní úřad Babice zde má sídlo dodnes. 

Postupně jsme pak spolu se zastupiteli obce začali uskutečňovat velké investiční akce – generální 

oprava dešťové kanalizace, plynofikace, výstavba splaškové kanalizace, výstavba místních 

komunikací, výstavba mostku pro pěší (na Výmole), začali jsme s výstavbou chodníků. Podíleli jsme se 

i na 1. přístavbě kontejnerové základní školy Mukařov. 

V mém posledním volebním období se nám podařilo uskutečnit výstavbu Mateřské školy Babice a 

znovu jsme se podíleli na další kontejnerové přístavbě základní školy Mukařov. Přístavba byla nutná 

vzhledem k tomu, že příliv obyvatel do Středočeského kraje stále narůstá a kapacita základních škol 

již nestačí. Vzhledem k nárůstu obyvatel a tím i k nárůstu administrativní práce na Obecním úřadě 

bylo nutné přijmout nového pracovníka a rozšířit úřední hodiny. V řádném výběrovém řízení jsme pro 

tuto funkci vybrali p. Lucii Hrodkovou s jejíž prací jsem  velmi spokojená. V rozšířené pracovní době 

pak mohou občané pohodlně využívat služby OÚ – pokladna, Czech Point, evidence obyvatel a 

kancelář OÚ. 

     Za své volební období jsem se setkala s řadou báječných lidí ať to byli  zastupitelé, kteří  se mnou  

byli po celé dlouhé volební období  - moje místostarostka p. Hušová Hana, p. Rathouský Pavel, Haluza 

Karel, Chrpa Vladimír, Kratochvíl František, Jež Miroslav, Staněk Stanislav, Blažek Karel a se kterými se 

nám podařilo uskutečnit výše uvedené velké investiční akce, ale i další, kteří se mnou spolupracovali, 



zejména p. JUDr. Saksa, který zajišťoval právní služby obce, má  hlavní podílel na vytvoření  

orientačního plánu obce  a atd. 

Dále jsem měla čest spolupracovat se starosty okolních obcí, zejména pak s p. starostou JUDr. 

Pospíšilem z Doubku, starostou obce Mukařov p. Semanským, starostou z obce Louňovice p. 

Řehákem a starostou p. Nečasem z Tehova, kteří měli hlavní podíl na tom, že se vybudovaly dvě 

přístavby kontejnerové základní školy v Mukařově. 

Co se týká spolupráce s investory v naší obci byla to zejména spolupráce s firmou Vintex s.r.o., která 

jako jediný investor z let 2000-2003 dodržela své investiční záměry a vybudovala v obci na své 

náklady čističku odpadních vod a vybudovala v obci taktéž na své náklady vodovod. 

Díky vybudování čističky pak obec snáze dostala finanční dotaci na výstavbu splaškové kanalizace a 

začal tak rozvoj celé obce. Bez kanalizace, vodovodu, plynu by v obci nemohlo dojít tak k masivnímu 

nárůstu rodinných domů a mnozí ze současných obyvatel obce by zde nebyli. 

Obec trpěla nedostatkem pitné vody. Kvalita vody ve studních byla v drtivé většině nevyhovující a 

v letních měsících v období sucha studny vysychaly a dokonce do Babic jezdily cisterny s pitnou 

vodou. 

    Chci také poděkovat současnému zastupitelstvu za práci, kterou odvedli, zejména, že se nám 

společně podařilo vybudovat mateřskou školu a že jsme se finančně podíleli na 2. přístavbě základní 

školy v Mukařově. 

     V obci je vybudovaná technická i dopravní infrastruktura, pro naše děti je vybudovaná mateřská 

škola, děti mají zajištěnou základní školní docházku v Mukařově a to nejen v kontejnerové přístavbě. 

V současné době obec Mukařov obdržela 30 mil. dotaci na přístavbu základní školy. Po vybudování 

zděné přístavby bude mít ZŠ v Mukařově kapacitu přes 700 dětí, to je kapacita, která je dostačující i 

pro případný další nárůst obyvatel nejen v naší obci. 

Novému zastupitelstvu zbývá hlavně dokončit výstavbu chodníků v celé obci, opravy finálních 

povrchů u místních komunikací a vzhledem k tomu, že jsme se již o naše děti postarali bylo by dobré, 

aby budoucí zastupitelstvo myslelo i na seniory. Na obci je studie výstavby penzionu pro seniory, 

které si minulé zastupitelstvo nechalo v roce 2009 vypracovat. Výstavba penzionu byla však 

odsunuta. 

Myslím, že nastal čas znovu se zabývat výstavbou penzionu pro seniory.  

       Závěrem přeji zastupitelstvu, které bude zvoleno v podzimních komunálních volbách hodně 

pracovních úspěchů při plnění volebního programu. 

Vám všem občanům z Babic přeji do budoucích let hodně štěstí, pevné zdraví a mějte se moc a moc 

hezky. 

 

Vaše 

Kačírková Iva 
Starosta obce 


