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Babický občasník

Slovo úvodem...
Milí spoluobčané a čtenáři občasníku,
Otevíráte první číslo tradičních babických novin,
které vzniklo v novém volebním období. Máme tu
nové zastupitelstvo a s ním nové výzvy, nové plány
a cíle v rozvoji naší obce.

číslo
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Spolek
Babický Drak

Přeji krásné jaro nejen všem příznivcům lesoparku.

Spolek Babický drak byl založen v roce 2010. Prostřednictvím
tohoto sdružení organizujeme anebo pomáháme při organizaci
různých kulturních akcí pro občany Babic, aktivit pro naše děti,
společných setkávání rodičů a dětí, zájmových kroužků pro malé
i starší děti a dospělé.

Na co nového se můžete v lesoparku
těšit v tomto roce?

Rodinné centrum

Dále jsme požádali o dotaci na rekonstrukci ulic Sportovní a části
Topolové. Zároveň jsou vypracovávány projekty na druhou část
Topolové, Kruhovou a Honzíkovu ulici. Při nejbližší příležitosti budou
komunikace dostavěny.
Komplexní revizi a doprojektování plánujeme i s chodníky v obci,
zejména kolem ulice Starobabické. Dojde i k oplocení kontejnerového
stání na tříděný odpad na Bezchlebí a v Babičkách.

Jak jsem psala na začátku, plánů je více než dost. Ač se v zastupitelstvu
názory často liší, tak věřím tomu, že naším společným cílem je
vytvářet z Babic místo, ve kterém se příjemně žije a které „žije“ všemi
věkovými skupinami.
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Nová obyvatelka
lesoparku

V budově bývalé školy na návsi začínáme s rekonstrukcí jedné
z místností v prvním patře, na kterou přispěje významnou částkou
spolek Babický drak. Zrekonstruovaná místnost bude sloužit nejen
jako jejich klubovna, ale nabídne široké využití i pro jiné společenské
či soukromé akce. Obec při této příležitosti zrekonstruuje toalety
v mezipatře. Celý projekt by měl být hotov do konce letních prázdnin,
můžeme se tedy těšit na brzká setkání. Zároveň byla obci přiznána
dotace na zateplení společně s rekonstrukcí fasády, držme si tedy
palce, aby vše klaplo a tato historická budova dostala nový kabát.

Otazník visí nad spolufinancováním přístavby v ZŠ Mukařov, zde
stále probíhají jednání a výsledek je nejistý. Doufejme, že vše dopadne
ke spokojenosti jak obce Mukařov, tak i ostatních obcí ve svazku.
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Díky získanému grantu od ERY a finanční podpoře našich milých
nadšenců se lesopark rozšíří o 5 naučných tabulí, 2 stoly, 4 lavice
a odpadkový koš.
Výroba prvků je již v plném proudu, rádi bychom vše zrealizovali do
prázdnin. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na brigádu dne
21. 6., na které budeme finalizovat montáž tabulí a stolů, uklízet
a čekají nás poslední drobné práce.

Na závěr bych chtěla poděkovat bývalé starostce Ivě Kačírkové za
neutuchající pomoc novému starostovi se zorientováním v historii
úřadu. Novému starostovi přeji pevné nervy, hodně odvahy a štěstí
v nové funkci.

Herna se nachází v areálu soukromé školy Open Gate, v traktu
určeném pro zájmové činnosti. V herně máme naprosté soukromí
v příjemném a dobře vybaveném prostředí.
Od září 2014 je herna přesunuta na úterý 9.00-11.30, zodpovědnou
osobou je paní Jana Švandová. Vstupné na rodinu je 50,-Kč.
Program herny:
9.00–10.00 VOLNÝ PROGRAM
10.00–10.30 CVIČENÍ S DĚTMI – Blok cvičení s říkankami.
Cvičení s míčem a dalšími cvičebními pomůckami,
zpěv.
10.30–11.00 TVOŘENÍ S DĚTMI nebo cca jednou za měsíc
povídání o výživě, zdraví a dětské kosmetice
(dle předem daného tématu).
11.00–11.30 DIVADELNÍ HRÁTKY (jednou za 14 dní). Za hezkého
počasí následuje návštěva místní farmy a dětského
hřiště. Program je samozřejmě dobrovolný
a variabilní.
Ke konci roku 2014 se nám podařilo vyhrát 5 000 Kč v soutěži s Herou
pro naše Rodinné centrum.

Volejbal pro dorost a dospělé

V letních měsících hrajeme na venkovním hřišti 2x do týdne, jinak
v pátky v tělocvičně v Open Gate. Přidat se může každý, kdo má chuť si
zahrát. Kontaktujte nás pro více info na rcbabice@seznam.cz.

Astronomický kroužek

Marcela Marks

Začali jsme v březnu 2015, více info na jana@astronomie.cz.

Vážení babičtí spoluobčané,
žijeme v naší rozvíjející se obci vedle sebe jako sousedé a mnohdy
i kamarádi. Společně se podílíme ať už pasivně, nebo aktivně na
rozvoji naší obce, byť jen stavbami svých krásných domů, překrásných
zahrad a vytvářením sousedských vztahů. Na obecním úřadě se nám
v poslední době sešlo několik žádostí o instalaci zpomalovacího
retardéru. Důvodem je vysoká rychlost některých motorových
vozidel, které obcí projíždějí. Rád bych Vás požádal o spolupráci
při řešení tohoto našeho společného problému. Na hlavních
komunikacích jsme požádali Policii ČR o častější kontroly rychlosti
průjezdu vozidel v obci. V obytných zónách, které jsou mimo jiné
osazeny dopravními značkami, bychom rádi o pomoc požádali Vás.
Většinou jsme to my sami, kdo obytnými zónami projíždí. Sundejme
nohu z plynu, předejdeme tím možným nehodám. Potkáváme zde své
sousedy, jejich děti a rodinné mazlíčky. Žádný zpomalovací retardér
pak nebude třeba. Zamysleme se sami nad sebou, jestli jsou opravdu
zapotřebí.
Za stavební výbor
Josef Rozsíval

Výtvarný kroužek

Pod vedením akademické malířky Lindy Gurecké probíhal od září
2014 každé úterý v prostorách MŠ Dráček Babice výtvarný kroužek.
Cílem bylo děti postupně seznámit s malbou, kresbou, modelováním
a lepením. Lekce byly zaměřeny tematicky na roční období a svátky.
Nyní probíhají poslední lekce.

V odpoledních hodinách 21. 6. Vás pak srdečně zveme na loutkové
divadlo do lesoparku. Vzhledem k loňskému velkému úspěchu
Červené Karkulky v podání skvělé Kláry Sochorové, Honzy Ujčíka
a Michala Klouba jsme je i letos požádali o pohádku a jsme nadšení, že
svolili a i letos pro nás loutkové překvapení připraví.
Chtěli bychom Vás ještě touto formou požádat o udržování pořádku
v lesoparku, zejména o neodhazování odpadků, koš je k dispozici.
V parku si hrají hlavně děti a věřím, že ani Vy se nechcete v lese
potkávat s nedopalky cigaret a papírky od sušenek. Děkujeme.
Jsme rádi, že se s Vámi v lesoparku potkáváme, a věříme, že Vám nové
prvky návštěvu lesoparku ještě více zpestří.
Zuzana Janovská

Babický drak podal žádost u Nadace manželů Kellnerových na
vybudování klubovny v budově staré školy na návsi. Klubovna by
měla sloužit pro širokou veřejnost a ostatním místním spolkům jako
zázemí pro scházení se či pořádání přednášek, kurzů a seminářů,
k pořádání oslav dětí aj. V roce 2014 se nadace rozhodla věnovat
našemu spolku 100 000,- Kč. Tento dar je podmíněný tím, že bude
použit pouze na zprovoznění klubovny v budově staré školy po dobu
10 let. V roce 2015 jsme zažádali obec o pronájem místnosti a finanční
dotaci na opravu sociálního zařízení. Obec náš záměr schválila, a tak
nezbývá než čekat a držet palce na zdárné dokončení celého projektu.
S obcí budeme na tomto projektu aktivně spolupracovat.

Přijďte na naše akce a brigády:
14. 6. Veselá Babická náves
21. 6. brigáda v Babickém lesoparku – drobné dodělávky a úpravy,
usazení tabulí a ostatních prvků – začátek v 9 h
21. 6. Divadélko v lesoparku – začátek v 16 h
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří se podílejí na přípravě akcí pro děti, i všem dárcům, díky nimž
mohou tyto akce vůbec probíhat. Dárců si vážíme o to víc, že ve velké
většině to jsou naši sousedé (ať již konkrétní osoby, majitelé firem
nebo zaměstnanci daných firem), občané Babic, jimž není dění v obci
lhostejné.
Velice si také vážíme vstřícného postoje Open Gate, které nám
zapůjčuje prostory za velmi výhodných podmínek, jinak bychom si je
nemohli dovolit a OÚ Babice za finanční příspěvky na kulturní akce
během roku a za podporu při budování Babického lesoparku.

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

Cvičení je určeno pro děti předškolního věku. Maminky jsou
přítomny po celou dobu cvičení a je očekávána jejich aktivní účast
a plná zodpovědnost za chování dítěte. Cvičení probíhá každý pátek
16.00-17.00 mimo prázdniny v tělocvičně v Open Gate.

Cvičíme každé pondělí od 19.00 do 20.00 v tanečním sále v Open Gate,
mimo školní prázdniny.

Buďte s námi doma v Babicích.

1 červen 2015

Vybudování klubovny ve staré škole

Cvičení rodičů s dětmi

Aerobic

Babice tvoříte hlavně vy všichni, kteří tu bydlíte. Neváhejte nás
kontaktovat se svými nápady, připomínkami, podněty, ale i problémy
či stížnostmi. Volejte, emailujte a úplně nejlépe – navštivte nás osobně.

číslo

Babice bezpečně

Babický drak tento projekt realizuje na základě finanční podpory ve
výši 30 000 Kč od Nadace České pojišťovny. Náplň projektu je zacílena
na všechny obyvatele obce Babice, s důrazem na děti a mládež
i seniory, se zaměřením na bezpečnost chodců se zvláštním zřetelem
na viditelnost. Na základě tohoto projektu předpokládáme lepší
viditelnost a bezpečnost chodců v obci Babice.
Součástí projektu byl nákup dětských dopravních značek, nákup
reflexních prvků pro všechny věkové kategorie, které používáme
a distribuujeme na našich akcích, tisk letáků a spolupráce s BESIP.
Děkujeme poskytovateli za finanční dar a tím možnost realizovat
projekt Babice bezpečně.

Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat
na 6. ročník akce

Babická veselá
náves,
která se koná

v neděli 14. června 2015
od 9.00 do 13.00 hodin
v Babicích u Říčan (náves)
Od 10.00 hodin Studio dell´arte
s pohádkou Sněhurka,
a po celou dobu KEJKLÍŘ PET
Pro děti je opět připravena pestrá nabídka her a soutěží
s odměnami.
Pro všechny pak občerstvení u Růženky v restauraci Na Kopečku.
Vezměte si tedy z domova
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
Marcela a Roman Havlovi.
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Astronomické okénko
Nejnápadnějším objektem červnové noční oblohy je bezesporu
planeta Venuše, sestra Země, kterou nad západním obzorem nelze
přehlédnout. Vypadá jako nejjasnější „hvězda“ v dané oblasti,
Večernice, která se objeví jako první hned po západu Slunce,
přibližně třicet stupňů nad obzorem. Krásnou podívanou nám
dopřává také Jupiter, plynný obr a největší planeta Sluneční soustavy,
kterou najdeme v souhvězdí Lva a již malým dalekohledem můžeme
pozorovat také čtyři Jupiterovy největší měsíce.

číslo

1 červen 2015

možné pozorovat planetu Mars, nejpravděpodobnější cíl, na který v
nejbližších desetiletích vstoupí noha člověka. Tato rudá planeta bude
pozorovatelná v ranních hodinách, kdy na obloze doplní Venuši s
Jupiterem, který se tou dobou vrátí po letní pauze.
28. září se nám nad ránem nad hlavami odehraje doslova vesmírné
divadlo v podobě úplného zatmění Měsíce, které bude tentokrát mít
hned několik „nej“. Po třech letech a na další tři roky to bude jediné
úplné zatmění Měsíce, které bude viditelné z České republiky. Navíc
až do roku 2029 bude toto zatmění jediné, které bude od nás viditelné
opravdu v celém průběhu. Pokud si tedy budete chtít zpestřit sváteční
ráno prodlouženého víkendu, určitě si přivstaňte!
V říjnu bude možné na ranní obloze pozorovat také Merkur, vyprahlý
svět planety nejbližší Slunci. 15. 10. v 6.45 budou třicet stupňů nad
obzorem Venuše, Mars, Jupiter a deset stupňů pod nimi právě Merkur,
čili doslova planetární žně. Koncem října se na jihozápadě začne
na oblohu drát Orion, typicky zimní souhvězdí, se svou nádhernou
mlhovinou, ale o tom kdyžtak až příště.
Za Astronomický kroužek Babice
Jana Švandová

↑ Obloha o půlnoci dne 15. června 2015

V prvních červnových týdnech se obě tyto planety dostanou na obloze
do blízkosti hvězdy Regulus (srdce Lva) a vytvoří kouzelnou podívanou,
na kterou nebude třeba dalekohledu. Koncem třetího červnového
týdne se k nim přidá ještě Měsíc. Týden po letním slunovratu, tedy
na konci června, budou Jupiter s Venuší k sobě nejblíže. S končícím
červnem se na obloze loučí jarní souhvězdí a nocím začínají dominovat
souhvězdí letní. Můžeme tak zahlédnout krásy Mléčné dráhy, které
je na jaře poskrovnu, a pohledem do souhvězdí Střelce zjistíme, co
nového v jádru naší Galaxie.
Červencovým nocím začne postupně panovat další plynný obr,
planeta Saturn, která je pro své nádherné prstence i v obyčejném
triedru nezaměnitelná s čímkoliv jiným. Kromě planet je možné v
létě pozorovat i další zajímavé objekty noční oblohy. Je to například
nádherná kulová hvězdokupa v Herkulovi, dvojbarevná dvojhvězda
Albireo aneb oko Labutě, granátová hvězda v Kefeovi nebo galaxie
v Andromedě, se kterou se nevyhnutelně naše Galaxie v budoucnu
srazí a kterou je na temné obloze za dobrých podmínek možné spatřit
i pouhým okem! V souhvězdí Lyry si můžeme prohlédnout hřbitov
jedné hvězdy v podobě planetární mlhoviny a pokud byste zatoužili
vidět mimozemšťana, ideálním objektem je otevřená hvězdokupa v
souhvězdí Kasiopeji, které se říká „Človíček“ nebo také „E.T.“ Během
nocí kolem 12. srpna nebe rozzáří stovky „padajících hvězd“, nastává
maximum meteorického roje Perseid (12./13. 8.) a své „hvězdy“ přání
se tak dočká téměř každý, kdo alespoň na deset minut pozvedne zrak.
Protože maximum Perseid bývá takzvaně ploché, neuděláte chybu,
pokud budete dění nad hlavami věnovat zvýšenou pozornost již od
10. až do 14. srpna.

↑ Obloha o půlnoci dne 15. září 2015

Po letních prázdninách, v září, se planeta Venuše stane Jitřenkou,
bude ji tedy možné vídat před východem Slunce, v souhvězdí
Raka a posléze Lva. Podzimní obloze v té době bude dominovat
souhvězdí Pegasa s pěknou kulovou hvězdokupou a vidět bude i
souhvězdí Ryb s několika hezkými galaxiemi. Koncem září bude

↑ Princip vzniku zatmění Měsíce

Astronomický kroužek Babice zahájil svou činnost v březnu
2015. Praktická pozorování oblohy dalekohledy jsou doplněna
sérií 13 přednášek pro začátečníky, které probíhají v areálu
Open Gate každý čtvrtek od 18.30.
Přihlášených devět zájemců se dozvídá informace 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. Čtyři z přednášek prezentují pozvaní odborníci
z Astronomického ústavu Akademie věd ČR a Astronomického
ústavu MFF Univerzity Karlovy. Kromě této činnosti proběhlo
i veřejné pozorování březnového zatmění Slunce, na které se
dostavilo několik desítek osob a obě třídy babické mateřské
školky. Astronomický kroužek probíhá pod patronací Babického
draka a v úzké spolupráci s Amatérskou prohlídkou oblohy,
sekcí České astronomické společnosti. V případě dostatečného
zájmu se v září otevře nový kurz pro naprosté začátečníky,
hlásit se můžete již nyní na adrese jana@astronomie.cz,
více informací z aktuálního dění v kroužku naleznete zde
https://www.facebook.com/babickeastro. Kurz je vhodný pro
dospělé a děti od 10 let.

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

Výroční valná hromada sboru
dobrovolných hasičů

– 17. 1. 2015

Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Babice se konala
dne 17. 1. 2015 v Hasičárně za účasti zástupců sborů dobrovolných
hasičů okrsku č. 5, starosty okrsku č. 5 a zástupce OHS Milana
Šafránka a velitele okrsku č. 5 Míly Dlabače. Hosty byl starosta obce
p. David Volenec a místostarostka pí Marcela Marks, pozvání přijaly
i pí Ivana Kačírková a Hana Hušová. Starosta SDH Babice Antonín
Dundr a velitel hasičů Pavel Rathouský seznámili přítomné s činností
sboru v roce 2014 a s plánem na 2015. Letošní valná hromada také
zvolila členy výboru SDH Babice na další 5leté funkční období v tomto
složení:
starosta 		
Antonín Dundr
náměstek starosty 		
Vítězslav Boháček
náměstek starosty 		
Radek Hauf
velitel 			
Pavel Rathouský
revizní a kontrolní rada
Miroslav Jež, Anna Kuchtová,
			Miluše Chmelařová
jednatel 			
Renata Dundrová
hospodář – pokladník
Helena Rathouská
A. Dundr a P. Rathouský poděkovali jménem celého sboru pí Ivaně
Kačírkové za její dlouholetou přízeň a podporu místního SDH
a předali jí květinu.
Zástupce okrsku č. 5 J. Šafránek předal čestná uznání okrsku
č. 5 Radku Haufovi, Vítězslavu Boháčkovi a Anně Kuchtové.
Zástupce OHS Stanislav Lánský předal čestné uznání Martinu
Rathouskému. Zároveň oba ocenili dobrou práci sboru a popřáli
hodně úspěchů v dalším období.
Závěrem starosta SDH A. Dundr poděkoval členům za jejich práci
v loňském roce a vyslovil přání, aby se všichni vždy vrátili ze zásahu
bez zranění.

Začátkem letošního roku členové SDH začali pracovat na přístavbě
současné Hasičárny. Mělo by zde vzniknout garážové stání pro
čerstvě pořízené VW Transporter, které bylo koupeno částečně za
sponzorský dar přímo hasičskému sboru a 20 tis. Kč, kterými na
auto přispěla obec. Automobil bude využíván výjezdovou jednotkou
IZS a zároveň SDH. Materiál na stavbu byl zakoupen obcí, stavební
práce dělají hasiči svépomocí ve svém volném čase a zcela zdarma.
Na materiál byla následně podána žádost o dotaci, nezbývá než doufat,
aby byla přidělena.
Hasiči Babice

číslo
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Atletika
Pro děti a mládež
Především jsme rádi, že se nám konečně podařilo otevřít atletiku pro
děti a mládež, kterou jsme plánovali už hodně hodně dlouho. Vždyť co
to je za oddíl, který stárne, a byť se všichni snažíme dokázat, že ještě
nepatříme do starého železa, rekordy a medaile trháme už spíše ve
veteránských než seniorských kategoriích.
Teď jsme ale výrazně omladili, neboť v našich řadách přibylo okolo
30 dětí, které pravidelně každou středu trénují na atletickém oválu
školy Open Gate, která opět celou věc podpořila, za což jí patří velké
poděkování. Není úplně samozřejmostí, že obec o tisíci obyvatelích má
přístup k takovému zázemí, které nám škola poskytuje. V atletickém
areálu máme k dispozici nejen 200 m ovál, ale také sektor pro skok
daleký, skok vysoký, vrhačskou louku, multifunkční hřiště s umělkou,
na zimu tělocvičnu, která je ideální pro gymnastickou přípravu, do
budoucna je tu samozřejmě i posilovna, a blízkost Mukařovského lesa
pro delší výběhy. To všechno dělá z Open Gate ideální základnu pro
trénink nejen nejmenších atletů.

číslo

1 červen 2015

běhu jako junior jednou mistrem republiky na 5000 m. V mužích se
postupně začal zaměřovat zejména na běhy do vrchu, v kterých se
stal 3× mistrem republiky. Byl členem bronzového týmu na ME v běhu
do vrchu 2003, a pravidelně v druhé desítce na ME a ve třetí desítce
na MS v běhu do vrchu. V roce 2007 dosáhl také celkem 5. místa
v celkovém pořadí World Mountain Running Association Grand Prix.
Je držitelem trenérské licence 2. třídy.
I další z trenérů, Tomáš Bednář, jinak učitel tělesné výchovy v OG,
je několikanásobným juniorským mistrem ČR v běhu na 1500 a 3000
m a také bývalým mistrem ČR na 1500 m v seniorech. Je dvojnásobným
účastníkem ME v krosu a taktéž držitelem 2. trenérské třídy. V klubu
má na starosti ročníky 2003 a starší.
I když letošní jarní půlsezónu chápeme jako trochu zkušební,
už nyní se s dětmi snažíme zúčastňovat sportovních akcí v našem
okolí a postupně, spíše až od začátku příštího školního roku,
atletických přeborů přípravek a mladších žáků a žákyň.
Pro naši atletickou přípravku pořádáme také poslední prázdninový
týden sportovní kemp, který proběhne zde v Babicích a kterým
bychom chtěli příští sezónu odstartovat. Držte nám palce.
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Stejně jako v případě trenérů dětí i zde bych rád vyjádřil poděkování
trenérům, Honzům Havlíčkovi a Falgemu, kteří se věnují svým
svěřencům nejen prostřednictvím tréninkových plánů, ale i osobně
při úterních trénincích na Děkance či čtvrtečním funkčním tréninku
v Radlické kulturní sportovně.
Kromě toho jsou zde samozřejmě závody, pravidelná soustředění
na horách, atd., každý podle svého gusta.

Babický Trail
¼ Maraton č. 5

Ty úplně nejmenší, tedy ročníky 2008 a mladší, má na starosti
Barbora Havlíčková, bývalá mistryně republiky v běhu na 3000 m
př., která má za sebou například sportovní stipendium na Oklahoma
State University a pochlubit se může i 15. místem z MS v běhu do vrchu
z roku 2003. Sama matka tří dětí připravuje všestranný program pro
ty nejmenší, který je baví a zároveň rozvíjí všestranné pohybové
schopnosti, které děti v tomto věku potřebují.
Starší přípravku, děti zhruba do 11 let, trénuje její manžel Honza
Havlíček, který už několik let působí v klubu i jako trenér dospělých.
Mnozí ho budete znát jako trojnásobného vítěze Babického
čtvrtmaratonu, ale málokdo ví, že tento skromný chlapík býval
jako dorostenec a junior pravidelně na druhém nebo třetím místě
na MČR v atletice na dráze (1500 m, 3000 a 5000 m) a v přespolním

asi nedočkáme, ale v Říčanech nebo Petrovicích lze vidět rugby od
té nejjednodušší formy přípravek až po ligové zápasy seniorů.
Nejvýraznějším týmem ze všech babických byl asi U11, tedy hráči do
11 let, který se opět postupně propracoval až do nejvyšší skupiny A
českého přeboru, kde se snaží dobývat tradiční české rugbyové hrady,
jako jsou Říčany, Sparta, Slavia, Petrovice, Praga nebo Tatra. Ty staví
samozřejmě na daleko stabilnější základně vybudované dlouholetou
prací s mládeží, ale každý klub někdy začínal a naše vzrůstající počty
dětí jsou nám důkazem, že i malé kluby, jako jsou Babice, mají smysl
a své místo na české rugbyové mapě. I v malých klubech se rodí velcí
hráči.

pro starší a pokročilé

↑ Mladí rugbisté na svém prvním zahraničním zájezdu do italské Mantovy

Na konci listopadu jsme konečně vyrazili i na náš první zahraniční
zájezd, a to na mezinárodní turnaj do severoitalské Mantovy, kde
jsme reprezentovali v kategorii U12. Z 11 týmů v této kategorii
jsme skončili na 8. místě, ale to není úplně nejdůležitější. Hlavně
jsme si odváželi dobrý pocit i z předvedené hry i z toho, že jsme na
takovéto úrovni schopni hrát. Nutno si uvědomit, že Itálie patří mezi
evropskou elitu, je zde více než 1000 klubů a její federace má zhruba
70 000 registrovaných členů, což je s našimi podmínkami naprosto
nesrovnatelné.
I s mladšími přípravkami U9 a U7 nastupujeme do turnajů českého
přeboru, a to zhruba ve výkonnostním středu, skupině B. V těchto
kategoriích jde hlavně o probuzení zájmu o hru, zapojování do hry
těch méně průbojných dětí, odbourávání strachu, rozvíjení jejich
šikovnosti a získání zdravých pohybových návyků. Jsme rádi, že
především ve skupině do sedmi let naše počty rostou, a to nám dává
povzbuzení do budoucna.

Co se týče seniorů, začal nám samozřejmě jarní kolotoč běhů.
Z výkonů tradičně vyčnívají úspěchy Radka Brunnera, který má za
sebou 25. místo celkem a 5. z Čechů na Mezinárodním Pražském
Maratonu, kde si zaběhl osobák 2.31:59. A to po třech týdnech od MS
v běhu na 24 hodin, kde skončil taky na skvělém 25. místě, poté co
zaběhl přes 240 km. Asi bych se opakoval, ale smekám. Jsme hrdí,
že máme v klubu takového běžce.
Za zmínku určitě stojí také účast Michala Burdy na Bostonském
maratonu, kam se jen tak snadno člověk nepodívá, ale víme,
že Michala konkrétně to stálo spoustu dřiny a odříkání. Skvělá
reprezentace klubu.
↑ Jubilejní 5. ročník ‚Babic‘ se uskuteční v sobotu 12. září.

Napište nám na info@babice.sk, kdo byl předlohou letošního motivu,
a vyhrajte startovné na čtvrtmaraton.

— www.babicerunning.cz

Rugby

↑ Babice za velkou louží

↑ První medaile, to se nezapomíná

1 červen 2015

Domácí událostí roku je pro nás pochopitelně Babický Trail
1/4 Maraton, jehož jubilejní 5. ročník se uskuteční v sobotu 12. září.
Kromě hlavní trati na 10 549 m se jako každý rok můžete těšit na
dětské běhy i nějaký ten cirkus okolo, doslova. Takže nazout kecky
a trénovat! Sejdeme se v září v lese.

↑ Radek Brunner je vytrvalec světové úrovně

↑ Naši nejmladší atleti na závodech v Říčanech

číslo

Co je ale asi důležitější, jsou titěrné osobní rekordy nás ostatních
seniorů a veteránů, každodenní překonávání sama sebe a boření
hranic v našich hlavách. Odměnou nejsou sice medaile, ale bolavé
nohy a čistá hlava. A co víc si můžeš přát?

Je to již třetí rok, co se věnujeme mládežnickému rugby, a tak naši
nejstarší odchovanci hrají letos už v kategorii U13, tedy mladších
žáků. Zatím jsou to až na výjimky ročníky 2003, tedy mladší z této
kategorie, a tak spíše sbírají zkušenosti. I počtem hráčů se naše účast
v regionálních turnajích mistrovství ČR bez pomoci dalších klubů
neobejde. Jaro 2015 dalo proto v této kategorii vzniknout nové alianci
klubů, a to RC Rakovník a SK Babice, které nastupují v této sezóně
ve společném týmu a sbírají zkušenosti v kategorii, která již do hry
aplikuje herní prvky, které známe z “velkého” rugby, jako jsou např.
simulované netlačené mlýny 3 na 3 nebo vhazování do autu. Že nevíte,
o čem je řeč? Přijďte se podívat na trénink, nebo na některý z turnajů.
Na babickém hřišti se zatím bohužel kvůli absenci zázemí turnaje

I rugbistům je určený letní sportovní kemp, který v Babicích
pořádáme poslední prázdninový týden.
Toto všechno by opět nebylo možné bez trpělivé práce našich trenérů
Ruperta Markse, Honzy Frydrycha a Michala Košického. Klub hledá
i další trenéry, takže pokud je mezi vámi někdo, kdo by měl chuť se
zapojit, ozvěte se nám.

— www.rugbybabice.cz

Jóga
Pravidelná cvičení jógy pod vedením Nadi Volencové probíhají
v klubovně v bývalé škole (Ke Skále 76) 2 x týdně, nyní v úterý od 18.30
a v neděli od 18 hodin.
Kromě jógy jsou zde také kurzy Renaty Glosové nazvané Rozvíjení
ženskosti, které se konají každé pondělí od 19 hodin. Prostor čeká i na
další, možná právě vaše nápady k využití.

— www.jogababice.cz
Za SK Babice
David Volenec
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Mezinárodní sběr odpadu v Babicích

↑ I psi uklízeli

Pomozte nám s úklidem našich Babic! Takto zněla výzva, která před
18. dubnem zaplavila celou vesnici. Studenti z Open Gate letos přišli
nejen pomoci jako každý rok, ale byli nově zapojeni i do samotných
příprav. Ty popisují sami studenti z tercie: “Projekt vznikl na hodinách
angličtiny a postupně se stal připravenou a zorganizovanou akcí.
Otázka zněla: Jak můžeme pomoci vesnici? Měli jsme nějaké nápady,
ale byly neuskutečnitelné. Nakonec jsme se shodli na organizaci
úklidu Babického lesa. Rozdělili jsme se do skupin a vymýšleli návrhy,
jak úklid zorganizovat a především motivovat lidi, aby přestali
s vyhazováním odpadků do lesa.”
Následovalo pár porad na obecním úřadu a studenti se pustili do akce:
“Rozdělili jsme se do skupin a začali jsme vytvářet plakáty, letáčky
a psát článek do novin. Vše jsme vytvořili a napsali v obou jazycích,
v češtině i angličtině. Nakonec jsme se vypravili do samotné obce
a začali s rozvěšováním plakátů, aby lidé o akci věděli. Druhý den
jsme roznášeli letáčky do poštovních schránek, aby se také obyvatelé
vzdálenějších částí Babic dozvěděli o plánovaném úklidu. Plánování
úklidu Babického lesa byla velmi zajímavá zkušenost a velmi jsem
si práci na tomto projektu užila. Jsem ráda, že jsme projekt dotáhli
do konce”, říká studentka tercie Open Gate Tereza.

1 červen 2015

Okénko Open Gate

Úklid Babic a okolí

↑ Kolik lidí s pytlem vidíš na obrázku?

číslo

V měsíci březnu zavítali do babického areálu gymnázia
Open Gate studenti z bombajské školy Dhirumbai Ambani
International school, navazují tak na dlouhotrvající tradici
vzájemné spolupráce mezi oběma školami. Mimo jiné
se studenti rozhodli, v rámci programu International
Baccalaureate, zorganizovat projekt veřejně prospěšných
prací s důrazem na úklid a údržbu místních lesů. Společnými
silami studenti z obou zemí sesbírali velké množství odpadu,
který se nacházel v okolí Babic.
Ve středu, 25. března se studenti shromáždili krátce po
poledni před budovou školy, odkud se poté vydali směrem
k babickému rybníku a lesní cestě. Zanedbaný a znečištěný les
plný nedopalků od cigaret, skleňených lahví, zrezlého starého
nádobí či použitého nábytku se studentům podařilo pročistit
za necelé jedno odpoledne, mnoho energie je však potřeba
vynaložit k úplnému ošetření celé oblasti. „Snažili jsme se sesbírat co nejvíce věcí, které jsme v lese našli, pořád je tu ale velké množství odpadu,
který se nám odstranit nepodařilo,” říká Michaela Zemachová, členka studentského týmu.
Problém černých skládek se ovšem čím dál tím více prohlubuje.
Za jejich vznikem jsou povětšinou fyzické osoby, které odhodí například vysloužilé elektrospotřebiče, nábytek či jiné vybavení. Obvykle se také
jedná o lhostejné vyhazování použitých výrobků v přírodě. Mezi tyto patří například již zmiňované lahve od alkoholu či právě nedopalky od
cigaret. Škola chystá také další projekty týkající se čištění veřejných prostor, které nejenže pomáhají zkrášlit babické okolí, ale také napomáhají
šířit myšlenku ochrany životního prostředí, která je tolik důležitá pro zachování budoucího rozvoje společnosti.
Tomislav Procházka

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.

↑ Pivo, limo, klobása

Seznamte se s novými občánky Babic

Po samotném úklidu bylo samozřejmě nutno občerstvit se, a tak
se grilovalo, pilo pivo i limo a klábosilo nad tím, kdo našel ten
nejbizarnější odpad. Smutnou zprávou je, že se opět naplnil celý
kontejner a že snaha některých občanů, jak znečistit své okolí,
je bezbřehá.
Vám všem, kteří jste se do úklidu zapojili, velice děkujeme
a hasičskému sboru obzvlášť za více než jen technickou podporu.
Za obecní úřad
Marcela Marks

↑ Zasloužená odměna

↑ Bezesporu nejzajímavější nález

↑ Hasiči v akci

28. března 2015 bylo v divadle školy Open Gate veselo. Sešli se tu totiž ti nejmladší z Babic, konalo se zde tradiční vítání občánků, tentokrát těch
narozených v roce 2014. Z patnácti potvrzených se nakonec dostavilo neuvěřitelných třináct miminek se svými rodinami.
Setkání bylo zahájeno hudebním vystoupením žáků Open Gate, po kterém následovalo slovo starosty. Maminky za děti převzaly pamětní list
a drobné dárky. Po slavnostním přípitku měly rodiny možnost vyfotit se u krásné ručně vyřezávané kolébky. Nad sklenkou sektu pak rodiče
seznamovali budoucí spolužáky z mateřské školky mezi sebou.
Všichni noví občánci se chovali vzorně a to, že se jim setkání líbilo, bylo vidět na soustředěném zájmu o celý program.
Poděkování patří spolku Babický drak za zprostředkování daru v podobě pěkných knížek pro děti, manželům Rathouským za zapůjčení kolébky,
studentům a učitelům z Open Gate za hudební vystoupení a panu Černému za pořízení fotodokumentace. A samozřejmě Vám všem, kteří jste
se s novými "občánky" na setkání dostavili :).
Za necelý rok na viděnou.
Marcela Marks
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Mateřská škola
Dráček Babice

číslo
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People Consulting s.r.o.
hledá pro své klienty - významné vývojové, výrobní, obchodní i další
společnosti z Prahy a blízkého okolí – vhodné kandidáty/tky na HPP na tyto
pozice:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektové manažery do oddělení – výroba, logistika, kvalita, vývoj
Operátory výroby – v okolí Babic
Nákupčí juniory i seniory
Obchodně-technické specialisty stavební chemie – Říčany
Konstruktéry i vedoucí konstrukčních projektů – Čestlice i jiné lokality
Logistika - specialisty, disponenty, manažery
Elektroniky – seniory i juniory – vývoj HW a SW
R&D specialisty i manažery, PM a PTM v oblasti automotive Praha a okolí
IT specialisty a programátory
Odbornou asistentku s NJ či AJ – Čestlice

Dále nabízíme pozice v rámci celé ČR, kde máme i zajímavé relokační programy.
V případě Vašeho zájmu nám, prosím, zašlete Váš strukturovaný profesní životopis informací, o jakou pozici máte zájem
a nejlépe i s Vaším mzdovým očekáváním. Více pozi naleznete na našich stránkách.
Naše mateřská škola Dráček se nachází v Babicích v klidné části
u hřiště. Je to dvoutřídní školka (žlutá a zelená třída) s kapacitou
celkem 48 dětí ve věku od 3 do 6 let.
V naší mateřské škole probíhá výuka prostřednictvím aktivit
a činností vycházejících z přirozených každodenních situací,
tzn. hravou formou prostřednictvím pohybových aktivit, zpěvu,
písniček a říkadel, obdobně jako si děti osvojují svůj mateřský
jazyk. Zajišťujeme plnohodnotné předškolní vzdělávání pro děti.
Naším cílem jsou nadšené děti, které aktivně prožijí den ve školce
a spokojení rodiče, kteří mohou vykonávat své pracovní povinnosti
s pocitem, že o jejich děti je velmi dobře postaráno. K potřebám
každého dítěte přistupujeme individuálně.

Naše služby pro ty, co hledají práci:

Součástí naší školy je i dětské hřiště se skluzavkou, houpačky, velké
pískoviště, motorky, auta a jiné další atrakce, které mohou děti
využít denně za příznivého počasí k různým volnočasovým aktivitám
a hrám.
Během roku organizujeme řadu akcí společně s rodiči. Děti se
na tyto akce velmi těší a chtějí se pochlubit znalostmi, které ve školce
získávají.
V nejbližší době chystáme pro děti tyto akce:



25.6.

People Consutling Vám nabízí ucelenou škálu služeb, které Vám pomohou buď přímo najít novou pracovní pozici, nebo
Vás připraví na kvalifikaci k uplatnění na pracovním trhu.
Sledujte náš portál pracovních pozic. Zdarma se zaregistrujte (pod: volné pozice – registrace) a pokud bude Váš profil odpovídat
požadavkům některého z našich klientů, budete mezi prvními, kteří budou o nových pracovních pozicích informováni.
Případně můžete sledovat nejnovější nabídky pomocí RSS kanálu (hlídací agent).

Další služby pro uchazeče o zaměstnání:
Individuální kariérní poradenství
Kariérový koučink
Odměna za doporučení
Reference
Top osobnost












Naše služby pro ty, co hledají zaměstnance:
nabízíme služby v těchto oblastech:

Zahradní slavnosti – děti předvedou rodičům překvapení,
budeme se loučit s předškoláky a zažijeme pohodové
odpoledne se soutěžemi

Pravidelně s dětmi chodíme na vycházky po nejbližším okolí školy –
pozorování přírody.
Od září bude mateřská školka Dráček zařazena do programu
Ekoškolka, kdy děti tráví maximum času v přírodě. Věříme,
že příroda je úžasná učitelka. Podporujeme elementární základy pro
odpovědný postoj k životnímu prostředí a chceme tento postoj naučit
také naše děti.
Také proběhla akce Házení Morany do Výmoly, ze které přikládáme
několik fotografií.
Za MŠ Dráček
Jaroslava Petrová, ředitelka

Přehled volných pozic
Registrace na portál
Přihlášení na portál
Hlídací agent (RSS)








Recruitment – obsazování volných pozic, obměna
stávajícího personálu
Direct search/Headhunting – cílené vyhledávání
vhodných osobností převážně na specifické pozice
(top management, specializované pozice a další)
Outsourcing HR činností








AC/DC
Psychologická diagnostika, školení
Outsourcing HR činností
Outplacement
Cílená inzerce

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!
CV@peopleconsulting.cz

Kontakty:
www.peopleconsulting.cz

+420 725 881 176

Hledáme spolehlivou “hospodyni” z Babic či blízkého okolí pro dům, zahradu a 4,5letého syna
na cca. poloviční úvazek. V případě Vašeho zájmu, zašlete prosím Váš životopis s Vaší přibližnou platovou
představou na ilona.schmidt@peopleconsulting.cz

Obecní úřad
informuje
Obecní úřad
Na návsi 6 – 251 01 Babice u Říčan
Tel. 323 660 994, 323 660 966
www.babiceurican.cz
e-mail: oubabice@c-box.cz; czechpoint@babiceurican.cz

Chcete něco sdělit
ostatním v Babicích?

datová schránka: vxtaugv

Úřední hodiny

POZOR, OD 1. ZÁŘÍ ZMĚNA!

Potřebujete zviditelnit
svoji firmu
či poskytovanou službu?
→ Pošlete nám

Czech point, pokladna, hlášení trvalého pobytu
Po + St 8.00-12.30, 16.30-19.00 hod
Obecní úřad
Po + St 18.00–19.00

své příspěvky na Obecní úřad.

Prázdninový provoz bude omezen, bližší info najdete na webu obce
a vývěsce úřadu.
NOVĚ MŮŽETE NA OBECNÍM ÚŘADĚ PLATIT PLATEBNÍMI KARTAMI!

POČET OBYVATEL BABIC
Stav k 31. 12. 2014: 926

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

3. 10. 2015 (sobota)

POZOR, čas nakládky je pouze 20 min!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Pro svozy velkoobjemového odpadu sledujte prosím web obce,
případně vývěsku obce.

Babice → na návsi v 10.50 hod
Babičky → u zastávky MHD v 11.20 hod

BIOODPAD A KOVOVÝ ODPAD

Do kontejneru můžete vhodit olověné akumulátory, lednice,
televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, oleje
a olejové filtry, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla,
vývojky a ustalovače aj.

Kontejnery na bioodpad a kovový odpad můžete nově využít
v místě tříděného odpadu na návsi.

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály
a pneumatiky.

Vzhledem k nutnosti zajištění dozoru nad odebíraným
odpadem budou tyto kontejnery přes pracovní týden uzamčeny.
Bioodpadu a kovu se můžete zbavovat každý víkend – v sobotu
a v neděli v čase 12-13 hod.

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.

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.

Vyvážení bioodpadu do lesa

V souvislosti s pořízením obecních kontejnerů na bioodpad žádáme všechny občany, aby tento nevyváželi do lesa a nezakládali tak černé
skládky. Obecní úřad zároveň žádá všechny, kdo by takové počínání spatřili, aby to neprodleně nahlásili. OÚ nechá viníkům uhradit náklady
spojené s odstraněním tohoto odpadu. Kompostujme, ale na svém pozemku.
Barevnou verzi Babického občasníku najdete na webových stránkách 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: Jan Černý a Sára Komeštíková, Grafická úprava: Jan Frýba

