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V Babicích to žije!

Vážení spoluobčané,
mírná zima nám skončila, po sněhu ani
památky a na svět se dere v plné síle nové
jarní období. Spolu s ním je tu i první
Babický občasník roku 2016. Doufejme,
Jan Chadraba
že nadcházející období bude plné sluníčka,
Starosta
závlahy a dobré nálady nás všech.
V uplynulém období, jako obvykle, proběhlo několik akcí pro děti
i dospělé, které příjemně obohatily kulturní život v naší obci.
Na těchto setkáních jsem měl možnost hovořit s některými z Vás o dění
v Babicích. Věřte, že o všem přemýšlím a ve spolupráci se zastupiteli
obce vše zvažuji tak, aby naše kroky byly moudré a dovedly nás
k cíli, který bude přínosem pro nás všechny v Babicích. Dovolte mi
malé ohlédnutí za tím, co se v Babicích událo za uplynulé měsíce,
co se započalo, a zároveň nastínění toho, jaké jsou plány obce pro
nadcházející měsíce.
Máme za sebou veřejnou zakázku na rekonstrukci zbývající části ulice
Honzíkova, na které se téměř polovinou ceny za dílo podíleli majitelé
přilehlých nemovitostí. Zanedlouho bude vybudováno kontejnerové
stání na rozhraní ulic K Lesu a Honzíkova. Zkvalitnili jsme povrch
místních komunikací Ke Skále, Pod Lomem, Ke Koblasovně,
K Žernovce, Na Vršovce, Na Ladech a čekají nás ulice Kruhová,
Topolová a Sportovní. Tuším, že tak už v Babicích nebude jediná
komunikace s výmoly, s loužemi a bahnitým povrchem, vyjma
chatových osad. Velmi mě těší, že právě ze zkvalitňování těchto
komunikací máte ohromnou radost a do Prahy tak dojedete s čistými
botami (jak mi naspala jedna pisatelka).
Velmi brzy také začneme s výstavbou další části chodníku od návsi
směrem k ulici Černohorská. Na další úseky chodníku si budeme muset
chvíli počkat z důvodu složitějších technických řešení a majetkových
poměrů. Revitalizujeme rybníček Na Ladech, požádali jsme o dotaci
na opravu zvoničky v Babičkách, doplňujeme a opravujeme dopravní
značení, připravujeme nový územní plán. V plánu toho máme ještě
daleko více i díky vašim podnětům. Chystáme např. nové zázemí na
fotbalovém hřišti, kontejnerové stání na Mlejnsku, sběrný dvůr a jiné.
Je mi ctí, že jsme nastartovali projekt „Obec dobrých andělů“,
do kterého se můžete zapojit i vy a udělat tak z Babic obec, která je
plná lidí, kteří chtějí pomáhat.
Ale ne vše je růžové. Velmi mě trápí zajištění základního povinného
vzdělávání našich budoucích prvňáčků. Je velká škoda, že toto téma
bylo v minulosti hodně podceněno. Od příštího roku po dalších pět
let budou Babice mít téměř celou třídu prvňáčků! Začali jsme se
zastupitelstvem a okolními obcemi situaci intenzivně řešit. Nabízí
se výstavba devítileté svazkové školy v Louňovicích, případně využití
naší “staré školy“ jako malotřídky nebo pro první stupeň. Ptáte
se proč, když máme školu v Mukařově? Odpověď je jednoduchá.
V Mukařově dle propočtů opět dojde kapacita, a to za dva roky, a nová
další škola nebo přístavba se tam už nepostaví.
Závěrem několik poděkování. Zastupitelstvu obce a členům výborů
za skvělou spolupráci, podporu a pomoc. Zaměstnancům úřadu,
místostarostce a hasičům za výjimečnou obětavost a pracovitost.
Všem dobrovolníkům na akcích, kteří obětují svůj volný čas pro blaho
nás všech. A mnohým z Vás za přízeň a podporu!
I nadále nebuďte lhostejní ke svému okolí a všímejte si věcí kolem
sebe. Svévolné zábory pozemků, nelegální výkopy, černé stavby,
samolibost nebo ničení obecního majetku, to vše nám ukrádá z peněz,
které můžeme a chceme využít pro Vás a naši obec.
Jan Chadraba
starosta obce Babice

Uzavírám další číslo Babického občasníku a nestačím se divit, kolik
materiálu se mi tentokráte sešlo. Ačkoliv byla zima a ta je obvykle
„mrtvá“, v Babicích bylo evidentně rušno. Vánoční setkání, karneval,
divadlo fyziky, vítání občánků, pravidelná setkávání s dětmi v herně
Babického draka, astrokroužek, kurz první pomoci, Prozpěvovánky,
všechna ta cvičení pro děti i dospělé… a pak přišlo jaro a výčet
nejrůznějších akcí se zvětšuje: jarní úklidová brigáda, Vkodlak race,
Čarodějnice, brigády v Mateřské školce a v lesoparku… A to jsou jen
dobrovolnické akce!
Rozepisovat se o tom, co se děje na Obci, je zbytečné, vše se zde dočtete
v povídání ostatních. Za sebe bych snad jen chtěla vyjádřit přání, aby
nám opět vyšly nějaké dotace - ať už na opravu zvoničky či nové
hasičské auto z těch již podaných…nebo v budoucnu na další úseky
chodníků, sběrný dvůr, planetární stezku či výstavbu sportovního
zázemí na hřišti, na kterých pilně pracujeme.
Cesta k jakékoliv žádosti o dotaci je složitá a dlouhá, v jejím průběhu
narážíme na nečekané překážky a ne vždy se nám podaří žádost
dotáhnout do konce. Samozřejmě se ale nevzdáváme a budeme žádat
dál!
Mám obrovskou radost, že žijeme v obci, která je živá. V obci, kde si
každý, kdo jen trochu chce, může najít přátele, známé a seznámit se
se sousedy.
Mé velké poděkování v dnešní ustěžované době patří tentokráte všem
z Vás, kteří pro obec děláte cokoliv zadarmo a ve svém volném čase.
A to nejen spolkům a organizátorům nejrůznějších společenských
akcí…ale i vám všem, kteří je podporujete a jste jejich součástí, všem
z vás, kteří se o víkendech účastníte nutných brigád a nebojíte se
nabídnout pomoc… Protože bez vás by Babice nebyly tím, čím jsou.
Ať žijí Babice!
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dobře zná, jelikož v naší obci sám bydlí. Rádi bychom tak požádali
o dotaci na jejich vybudování. Dotace jsou vypsány, ale my o ně nyní
nemůžeme žádat z důvodu změny legislativy, kterou přinesla novela
silničního zákona 268/2015 Sb. Budeme se tak muset obalit trpělivostí
a žádat o dotace v příštím roce. V tomto roce rozhodně začneme
stavbou chodníků, kde o dotaci žádat nemůžeme a náklady s tím
spojené ponese sama obec.
Stejně tak tomu je i v případě přestavby nevyhovujícího kontejnerového
stání na rozhraní ulic K Lesu a Honzíkova. Tam již práce probíhají.
Stále pracujeme na novém územním plánu, přípravnou fázi pro jeho
pořízení zpracovala firma Agora studio. Aktuálně byl dokončen návrh
zadání, který sestavil ing.arch. František Pospíšil Ph.D., pod dohledem
určeného zastupitele, pana Karla Haluzy. O dalších krocích Vás budeme
aktuálně informovat.
V neposlední řadě se nám podařilo dokončit pasport dopravního
značení, který má v kompetenci pan Josef Rozsíval. Jeho projektová
část byla schválena Policií ČR a Odborem správních agend
a dopravy MÚ v Říčanech.K jeho realizaci se přihlásilo sedm firem,
zastupitelstvo obce poté vybralo firmu 3K značky.
Vítězná firma na instalaci začala okamžitě pracovat. Komunikace
Starobabická, Mlejnská a U Výmoly nepatří obci, nýbrž Kraji. Tam
bude provádět výměnu Správa a údržba silnic Středočeského
kraje. Pasport dopravního značení je součástí Pasportu místních
a veřejných účelových komunikací obce Babice, o jehož podrobnostech
jsme Vás informovali již v prosincovém čísle. Na jeho dokončení se
stále pracuje, i zde nám je překážkou novelizace silničního zákona
268/2015.
Na závěr bych rád dodal, že se stavební výbor schází pravidelně vždy
nejméně půl hodiny před začátkem zasedání zastupitelstva. Pokud
potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vás poznáme,
jsme tu pro Vás.

Marcela Marks

KULTURNĚ - SPORTOVNÍ VÝBOR
FINANČNÍ VÝBOR

Od posledního vydání Babického občasníku se hodně změnilo.
Snažíme se být aktivní a plnit, co jsme slíbili. Aktuálně byla
dokončena silnice a chodník v ulici Honzíkova, na jejíž výstavbu si
velkou měrou přispěli sami obyvatelé této ulice.
Rádi bychom takové chodníky a silnice měli v každé ulici naší obce
a Vy určitě také. Možnosti obecního rozpočtu jsou však velmi omezené
a trvalo by několik let Vám takové silnice postavit. Rozhodli jsme
se proto zkvalitnit naše cesty alespoň částečně, levnější variantou,
asfaltovým recyklátem.Po výběru firmy na pokládku povrchu
jsme začali zkušební etapu, do které byly vybrány ulice Ke Skále,
Pod Lomem a Ke Koblasovně. Tam jsme se setkali s největším zájmem
občanů, kteří se rozhodli na výstavbu komunikace finančně přispět
a přiložit ruku k dílu. Součástí zkvalitnění komunikace totiž nejsou
obrubníky, ani není řešen odvod dešťové vody, to vše si zde občané
vybudovali na vlastní náklady sami. Jediné, jak jsme jim mohli
poděkovat, bylo začít právě v jejich lokalitě. Tímto směrem budeme
pokračovat i v dalších ulicích. Pro některé občany to není přijatelné
řešení, a tak se jim snažíme vysvětlit naše možnosti. Například,
že na vybudování nových komunikací nejsou v současnosti vyhlášeny
žádné dotace, jsou ale vyhlašovány na jejich rekonstrukce. Touto
cestou se pak budeme moci v příštích letech ubírat.
Myslím, že mohu mluvit za všechny zastupitele, když slíbím, že již
nikdy v budoucnosti nepovolíme výstavbu v lokalitách, kde není
vybudována nejprve infrastruktura. Nepostavíme tak už nikoho
před problém, jaký spousta z Vás zná. Ježdění v blátě nebo prachu,
bez osvětlení, odvodu dešťové kanalizace a chodníků.
Chodníky jsou další etapou, kde se snažíme být aktivní. Projektovou
dokumentaci zpracovává p. Křepinský, který tuto problematiku

Za Školský výbor obce

Josef Rozsíval

místostarostka obce Babice

STAVEBNÍ VÝBOR

garanci určitého počtu přijímaných dětí do budoucna a zaplatila za to
vyčleněnou částku.
Bohužel ale ani mukařovská škola byť s přístavbou není nafukovací
a při prognóze počtu dětí ve spádových obcích školy na dalších
5 let je již teď jasné, že se tam zkrátka všichni nemůžeme vejít. Proto
všechny tyto obce včetně Babic zahájily ihned jednání o možném
řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice čerstvou kauzu, nejsem
schopna vám zatím sdělit více než to, že jednání jsou v začátku
a že nás čeká trnitá a složitá cesta, na jejímž konci by mohla stát v
brzké budoucnosti svazková škola. Obec Louňovice nabídla do svazku
krásný pozemek, leč je pouze otázkou dalších jednání, zda a jak tuto
možnost svazek využije. Otevřenou možností zůstává i samostatná
škola v Babicích, v její souvislosti nás neváhejte kontaktovat
s nabídkou vhodného pozemku o velikosti alespoň 6 000 m2. Doufejme,
že v příštím čísle Občasníku už budeme moudřejší a budeme schopni
vám sdělit více.
Mám radost, že se postupně stabilizovala situace kolem naší mateřské
školy a že máme doufám stabilní pedagogický sbor. Vím, že nás v obci
trápí fakt, že školka je momentálně kapacitou nedostačující. Ptáte
se, zda by bylo možné školku přistavět. Tato možnost je v zásadě
nepřijatelná. Už nyní je obec zatížena úvěrem na její stavbu, zároveň
je nutné investovat finanční prostředky do jiných oblastí v obci
(silnice, chodníky, …). V neposlední řadě nám vyvstal výše popsaný
problém se základním vzděláváním, který je pro obec priorita, neboť
narozdíl od předškolního vzdělávání má povinnost jej zajistit.
Neváhejte se ptát nás na Obci, pokud máte jakékoliv dotazy. Neptejte
se sousedů a známých, často slýchám nepravdivé a překroucené
informace, které vás zbytečně rozčilují a stresují. Jsme tu pro vás.

Za Stavební výbor obce Babice

Marcela Marks
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Rozpočtované příjmy obce na rok 2015 byly ve výši 16.280.500,-Kč
(vč. přijatých dotací), celkové příjmy obce za rok 2015 činily
21.155.490,- Kč. Rozpočtované výdaje obce na rok 2015 byly ve výši
7.613.000,-Kč, celkové výdaje obce za rok 2015 činily 8.007.586,89 Kč.
V roce 2015 byla zaznamenána převaha příjmů nad výdaji, v důsledku
toho, že se navýšil zůstatek na bankovních účtech. Stav účtů
k 31.12.2015 na účtech byl 14 633 160,09 Kč. Prostředky obce byly
čerpány v souladu s plánem výdajů.
V roce 2015 probíhaly následující investiční akce:
- začátek přístavby hasičské zbrojnice
- příprava výstavby silnic
- výstavba autobusových zastávek včetně chodníků
- příprava na opravu objektu staré školy
Poskytnutá dotace na výstavbu hasičské zbrojnice ve výši
852 306,- Kč bude dočerpána a vyúčtována v roce 2016.
Dotace na výstavbu Mateřské školky ve výši 8 213 957,80 Kč byla v roce
2015 vyčerpána a vyúčtována.
Poskytnutá dotace z ÚP ve výši 60 000,- Kč byla vyčerpána.
Za Finanční výbor obce Babice
Marcela Havlová

ŠKOLSKÝ VÝBOR
Školský výbor měl v posledním půlroce napilno a vypadá to, že tomu
nejinak bude i do budoucna. Jak jsme vás informovali v minulém
čísle, jednání o spolufinancování přístavby školy v Mukařově se táhla
a chvíli to po zápisech vypadalo, že babičtí prvňáčci nebudou mít
v září kam nastoupit do školy. Vše se ale zdárně vyřešilo, obec získala

Kulturně-sportovní výbor byl založen 23. 11. 2015 v počtu 5 členů
včetně předsedy výboru.
Členové výboru zorganizovali vánoční setkání dne 13. 12. 2015 na návsi.
Setkání bylo tak trochu jiné oproti těm minulým. Od 14h probíhalo
tvoření pro seniory v nové klubovně Babického draka. Poté se všichni
přesunuli na náves, kde od 16h začal program. Soutěž o nejlepší
štrúdl, popíjení svařáku a horkého jablíčka a letošní novinkou byl
živý betlém. Vánoční atmosféru doladily děti ze školky, které nám
zazpívaly Vánoční koledy a manželé Vokáčovi s p. Ježem, kteří nám
přišli zahrát pro dobrou náladu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
pořádání akce.
První schůze výboru proběhla na počátku roku 2016. Hlavní
cíle výboru jsou: kulturní život v obci, sport v obci, spolupráce
s Open Gate a podpora místních spolků a sdružení.
19.3.2016 v divadle školy Open Gate proběhlo Vítání občánků
narozených v roce 2015.
V celé obci proběhla revize nástěnek. Nástěnky na autobusových
zastávkách budou očištěny od starých letáků, nové nástěnky budou
umístěny k fotbalovému hřišti a dále k Hujaře, ke kontejnerovému
stání v ulici K Lesu a do ulice Osadní.
Pro seniory od 65 let věku a invalidní důchodce je tu možnost
odběru obědů, případně využití dalších služeb přes pečovatelskou
službu DPS Senior Říčany. Pokud máte o tyto služby zájem, vyplňte
dotazník uvedený v Občasníku a vhoďte jej do schránky OÚ,
Na Návsi 6, 251 01 Babice, případně úřad kontaktujte telefonicky. Poté
Vás bude kontaktovat pracovník pečovatelské služby, se kterým
sepíšete žádost a následně smlouvu o poskytovaných službách.
Zároveň zahájil výbor práce na projektu modernizace sportovního
hřiště, včetně výstavby nových kabin, multifunkčního hřiště
a dalších herních a sportovních prvků. Výsledkem byl první grafický
návrh, který se po zpracování připomínek zastupiteli a spolky zadá
ke zpracování studie profesionálnímu architektovi. Ta by měla
sloužit jednak k tvorbě projektové dokumentace a poté k podkladům
pro žádost o dotaci.
Za Kulturně-sportovní výbor obce Babice
Vlaďka Dvořáková
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Připravuje se
nový územní plán
a projednání jeho
zadání
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Že čas běží, to je známá věc. Od doby,
co jsem nastoupila do naší MŠ, mám ale
pocit, že přímo sprintuje. Už jen necelé
dva měsíce a je konec školního roku!

Potřeba pořízení nového územního plánu vyplynula nejen z potřeby
aktualizovat koncepci využití území obce, ale i ze skutečnosti,
že současně platný územní plán, schváleny před 1. lednem 2007
(tedy před nabytím účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb.),
přestane včetně jeho změn podle přechodných ustanovení stavebního
zákona platit 31.12.2020.

Za tu dobu jsme se naučili spoustu říkanek,
namalovali hory obrázků, vytvořili fůru
různých výrobků, prožili několik divadélek,
strávili moře času v lese i na zahradě,
kterou jsme si začali zvelebovat… V dubnu jsme uspořádali i brigádu
a požádali rodiče o pomoc, protože, marná věc, dospěláci mají větší
sílu i výdrž. Přišlo jich jen pár, ale té práce, co zvládli! MOC JIM
DĚKUJEME!
V prosinci jsme si užili pečení perníčků, vyrábění andílků, koledy…
Trochu nás vystrašil čert, který přišel s Mikulášem, moc se nám
líbilo vánoční zpívání u rybníka, kde jsme dostali za odměnu od jedné
maminky plnou krabici muffinů (mňam!) a nakonec přišel ježíšek se
spoustou dárků! Byli jsme nadšeni ze všech, ale asi nejvíc z koloběžek
a motorek.

Obec Babice má v procesu pořízení a schválení územního plánu dvě
role: je pořizovatelem (prostřednictvím oprávněné osoby) a zároveň
i schvalujícím orgánem územního plánu (zastupitelstvo obce).
Nový územní plán bude řešit celé správní území obce a stane se
hlavním podkladem pro řízení rozvoje výstavby na území obce. Obecní
úřad chce zpracovat dokument, který bude vytvářet předpoklady pro
rozvoj území, zajistí jeho hospodárné a šetrné využívání a koordinaci
veřejných a soukromých zájmů.
O termínu projednávání návrhu zadání územního plánu budou
občané informováni na úřední desce obce a na internetových
stránkách www.babiceurican.cz.
Přípravná fáze pořizování nového územního plánu, která spočívala
v zajištění doplňujících průzkumů a rozborů již proběhla, pro obec je
zpracovala firma Agora studio – doc. ing.arch. Ivan Kaplan. Aktuálně
je dokončován návrh zadání územního plánu, který sestavuje spolu s
určeným zastupitelem pro územně plánovací činnost panem Karlem
Haluzou ing.arch. František Pospíšil, Ph.D., jako kvalifikovaná osoba
pořizovatele.

Než jsme si v lednu stačili vypovídat všechny zážitky z Vánoc,
seznámit se s novou paní učitelkou a užít si karneval, byl tu únor!
Ten nám přivezl dokonce dvě divadélka – O porouchaném robotovi
a jarní pohádku Jak se budí země. Březen jsme prožili velikonočně,
vyrobili jsme dárečky pro kamarády, kteří přišli do naší školky
k zápisu, přáníčka pro nová babická miminka, přišli za námi studenti
z Indie, kteří si s námi i zatančili své tance, vynesli jsme Moranu a už

Jan Chadraba
Starosta Obce

červen / 2016

V dračím doupěti (klubovně v prvním patře budovy staré školy na
návsi) jsme od začátku roku uspořádali mnoho zajímavých akcí. Z těch
veřejných to bylo například Velikonoční tvoření, Kurz první pomoci,
Kurz sebeobrany, Den matek nebo úžasný interaktivní folklórní
program pro děti - Prozpěvovánky. Klubovna slouží i k soukromým
akcím, jako jsou například rodinné oslavy, ale také různé zájmové
aktivity či semináře. Pronajmout si ji můžete i vy!
www.babickydrak.cz/klubovna

DĚTSKÝ KARNEVAL 24.1.2016

Abychom dodrželi tradici, a kvůli termínu jarních prázdnin, se letošní
karneval musel konat nezvykle brzo. I tak nás ale poctilo návštěvou
mnoho účastníků v maskách i bez. Přípravný tým dobrovolníků
(za což patří všem náš veliký dík) ladil výzdobu, stříhaly se papírové
řetězy, nafukovaly balónky, vybíraly písničky a program. Pozvali
jsme našeho oblíbeného klauna Petra Theimera s kolegou, kteří
pro nás měli připravená kouzla, soutěže a akrobacii. Pan Polách z
Besipu dětem připomněl, jak se chovat bezpečně v silničním provozu
a talentovaná mažoretka Alexandra Bandasová předvedla své umění
tak, že se v ní možná nejedna holčička shlédla.
Porota ani letos neměla při výběru nejkrásnější masky jednoduchou
práci.
Ve věkové kategorii 0-7 byl oceněn Transformer, dvojice orientálních
tanečnic a vítězem se stala prvotřídní mumie. Ve věkové kategorii
7 a více let si ceny odnesli Spongebob, dvojice muchomůrek a papoušek
Perla. Za nejlépe vyšnořenou rodinku byly oceněny Červené Karkulky,
indiáni a vítězem se stala rodinka Macha a Šebestové s výstavním
Jonatánem, kterým již příjmení zůstala i do občanského života
a dodnes nepochybně svého výběru masek litují.
Knižní ceny byly věnovány panem Borákem z nakladatelství Junior

a dorty za první místa pro nás upekla Cukrárna U Bártů
v Doubravčicích. Mnohokrát děkujeme! Velké díky patří také
Obecnímu úřadu Babice za finanční příspěvek a Základní škole Open
Gate za poskytnutí prostor divadla a zajištění občerstvení.
Kromě karnevalu jsme se podíleli také na organizaci Vítání občánků,
Čarodějnic, pomáhali při Úklidové brigádě, vlastními silami jsme
renovovali a uklízeli lesopark a těšíme se na přispění pomocnou
rukou během Babické veselé návsi.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY BABICKÉHO DRAKA

Chcete vaše dítko seznámit s ostatními dětmi v Babicích, ale nikoho
tu neznáte? Přijďte mezi nás! Rodinné centrum Babický drak se
nachází v dračím doupěti v prvním patře budovy staré školy na
návsi (Ke Skále 76) a je otevřeno každou středu od 9:00 do 11:30.
Dětise mohou zúčastnit bohatého programu se cvičením, zpíváním
a tvořením. Letos poprvé bude rodinné centrum otevřeno i o letních
prázdninách! V případě příznivého počasí se program vždy částečně
přesune z dračího doupěte do oplocené části zahrady vedle budovy
staré školy, kterou jsme spolu s rodinou Volencových vyčistili,
zarovnali a oseli trávou a vytvořili tak ideální prostor nejen pro
aktivity s malými dětmi.
Každý pátek je ještě do konce června (a pak opět od září) možné přijít
si protáhnout tělo do tělocvičny Open Gate na Cvičení pro rodiny
s dětmi. O letních prázdninách se můžete těšit na cvičení venku,
sledujte web BD. Začátek jsme na četné žádosti posunuli o hodinu
později, na 17:00 a i největší odpolední spáči tak mohou rozšířit naše
řady. Chtěli bychom zde poděkovat Evě Doležalové za mnohaleté
obětavé vedení tohoto cvičení a přivítat Veroniku Rybářovou, jakožto
novou zapálenou cvičitelku.
Do tělocvičny Open Gate můžete přijít také na aerobic (pondělí
19:00 – 20:00) a volejbal (pátek 19:00 – 20:30). V době letních prázdnin
bude tělocvična uzavřena.

Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat
na 7. ročník akce

Babická veselá
náves,

Při pořizování nového územního plánu bude účast veřejnosti
zajištěna v souladu se stavebním zákonem ve třech etapách - při
projednávání zadání územního plánu, dále při společném jednání
o návrhu územního plánu a nakonec při veřejném projednání v rámci
řízení o územním plánu.
V současné době je aktuálně připravováno projednání návrhu
zadání územního plánu, které obsahuje hlavní cíle a požadavky na
zpracování návrhu územního plánu. Návrh zadání územního plánu
bude doručen veřejnou vyhláškou a do 15ti dnů ode dne doručení
(tedy do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce)
může každý uplatnit u pořizovatele (Obecního úřadu) písemné
připomínky. Na základě výsledku projednání upraví pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání a předloží jej ke
schválení. Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.
Předpokládaný termín zveřejnění vyhlášky o zahájení projednávání
návrhu zadání územního plánu je květen-červen 2016.
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Hlásí se Dráček...

Obec Babice připravuje nový územní plán.
Pořízení nového územního plánu schválilo
zastupitelstvo obce svým usnesením
č. 1/11/2015 dne 27. 7. 2015.

str.

která se koná

v neděli 26. června 2016
od 9.00 do 13.00 hodin
v Babicích u Říčan (náves)
jsme vítali duben. Začali jsme ho zvelebováním naší školní zahrady,
divadélkem o Karlu IV. a předškoláci plaveckým kurzem a zakončili
jsme ho naší další kouzelnou nocí. V půlce dubna proběhl u nás ve
školce zápis nových kamarádů. Přišlo ji 31, ale letos jich mezi sebou
přivítáme bohužel jen 9. Příští rok nás ale odejde do školy celá třída
a bude volno pro nováčky.
Květen nás přivítal výletem do Ekocentra Čapí hnízdo, kde jsme viděli
zvířátka žijící u nás, ale i jinde, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
věcí, pochutnali jsme si na řízku a vyřádili jsme se na hřišti.
Do konce školního roku nás kromě obvyklého čeká ještě výlet
do velké hasičské stanice, zahradní slavnost, kde budou pasováni naši
kamarádi předškoláci na školáky, další lekce plavání a další budování
naší zahrady.
Mgr. Michaela Horáková
ředitelka MŠ Dráček
a děti

Od 10.30 hodin Divadlo DOKOLA
s pohádkou Jak se Jíra mlynářem stal,
a po celou dobu KEJKLÍŘ PET
Pro děti je opět připravena pestrá nabídka her a soutěží
s odměnami.
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
SDH Babice

PLÁNOVANÉ AKCE

Na letní měsíce plánujeme,kromě provozu rodinného centra,
dopravně-vzdělávací akci v podobě malého dopravního hřiště a také
výpravu za hledáním pokladu pro nejmenší. Na podzim náš čeká
obvyklý maraton akcí od Drakiády (1.10.) přes Lampionový průvod
(30.10.), Vánoční dílničky s divadélkem (20.11.), Mikulášskou (5.12.)
po Výrobu adventních věnců (25.11.) a určitě i prostor pro nějaká ta
sezónní tvoření pro děti se najde. Spolupracovat budeme i na Noci
vědců (30.9.) a Vánočním setkání. Aktuální informace o programu
a pořádaných akcí naleznete vždy na www.facebook.com/babickydrak ,
případně webových stránkách www.babickydrak.cz.
Jak vidíte, děje se to mnoho. Pokud byste měli chuť se k nám přidat,
přispět nápadem či pomocnou rukou, budete srdečně vítáni!

Marcela a Roman Havlovi.

Spolek Babický drak
rcbabice@seznam.cz
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TRÉNINKY JARO 2016
PONDĚLÍ
17.00–18.30

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

ÚTERÝ
7.30–9.00

Atletika; Dospělí
Stadion Spartaku Praha 4 na Děkance

16.00–17.00

Rugby; Přípravky ročníky 2006 a mladší
Hřiště Babice

↑ Patrik Fialka bojuje o bronz na závodech ve Struhařově

Atletika
Jarní sezóna se nezadržitelně rozbíhá a tak rychle
a stručně z klubových výsledků… Kde začít je
nasnadě. Radek Brunner si doběhl pro vítězství na
Mistrovství ČR v běhu na 100 km s časem 7:11:47.
To celé navzdory operaci kolena, kterou absolvoval
cca měsíc před závodem.
Na půlmaratonu v Praze se blýskly naše
reprezentantky Zuzka Urbancová a Klára Jakešová.
Zuzka si udělala osobák těsně pod devadesát. Tuto
hranici překonala o 23 sekund. Klára se časem
1:28:06 svému osobáku přiblížila na minutu a devět sekund.
Zuzka Urbancová zabodovala ještě jednou a to o 14 dní později na
Ještěd Skyrace. Zde skončila sedmá.

16.00–17.30

Katky Černohorské a Lucky Jonákové, a řada zlepšení oproti loňskému
roku.
První májový den byl úspěšný pro dvě sourozenecké dvojice na
závodech ve Struhařově, kde si děti vyběhaly dvě druhá místa
(Vendula a Vojta Šťovíčkovi) a dvě třetí (Erik a Patrik Fialkovi).
I ostatní děti mimo stupně vítězů běžely ale podle slov trenéra Honzy
Havlíčka výtečně. Gratulujeme.

Rugby; Žáci 2005 a starší
Hřiště Babice

18.30–20.00

Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

RUN AND HELP

Jak mladí, tak dospělí se letos zúčastnili společné akce Open Gate
a Konta Bariéry - Run and Help aneb Běhání, které pomáhá a společně
běhali a přispívali tím na konta, která pomáhají dětem s postižením.
Loni se takto dostalo k potřebným celkem 650 tisíc korun. Částka
získaná v letošním ročníku ještě známa není.
Více na stránkách Open Gate nebo Konta Bariéry.

↑ Martin Horváth jen tak soupeři šišku nepůjčí

Dragon Brno a postarali se tak o největší překvapení turnaje. Toto
umístění je bezpochyby i největším dosavadním úspěchem babického
rugby a je také velmi příjemným rozloučením hráčů ročníku 2004,
kteří budou v příštím roce hostovat v RC Říčany v kategorii U14.

Nejbližším zakroužkovaným datem v kalendáři mnoha běžců je nyní
samozřejmě Pražský maratónský víkend 7.-8. května. Ten už se nám
do tohoto reportu ale nevejde, takže o tom až příště.
Na úvod dětské sezóny se mladí babičtí atleti zúčastnili říčanského
Běhu kolem Olivovny, krásného přespoláku na louce v areálu Olivovy
léčebny a v přilehlém lese. Nakonec z toho byla dvě první místa,

Atletika: Ročníky 2008 a starší
Ovál Open Gate

ČTVRTEK
16.00–17.00

Rugby: Přípravky ročníky 2006 a mladší
Hřiště Babice

16.00–17.30

Rugby: Žáci 2005 a starší
Hřiště Babice

18.30–20.00

Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

↑ Rugbisté kategorie U12 3. na Dragon Cupu 2016

V průběhu května čekají na týmy všech kategorií ještě dva hrací
víkendy a v neděli 5. června první domácí turnaj kategorií U6 a U8 na
babickém hřišti. Na ten vás všechny srdečně zveme.
Více se dozvíte na stránkách rugbybabice.cz.

NEDĚLE
9.00–10.30

Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

— www.rugbybabice.cz

Sportovní den
s SK Babice
Zveme vás také na naše tradiční zakončení sportovní sezóny,
které tentokrát chceme pojmout jako sportovní den pro veřejnost.
Připraveny budou soutěže pro děti, které organizují naši atletičtí
a rugbyoví trenéři, bohaté občerstvení a další zábava.
Sportovní den proběhne na hřišti v sobotu 18. června a tímto vás
na něj zveme.
↑ Jarní sezónu zahájil již tradičně říčanský Běh kolem Olivovny

17.00–18.00

Rugby: Old Boys
Hřiště Babice

Rugby

↑ Brunner opět mistrem ČR v běhu na 100 km

Atletika: Ročníky 2009 a mladší
Ovál Open Gate

19.00–20.30

— www.babicerunning.cz

Po seriálu halových turnajů ve Zbuzanech, které tradičně probíhaly
po celou zimu, se naše dětské a mládežnické
týmy opět utkávají v rámci Přeboru Čech i dalších
příležitostných turnajů.
Úspěšná byla naše účast na největším mládežnickém
turnaji, který se kdy v Čechách konal - Prague
Youth Rugby Festival 2016. Hlavně díky výsledkům
mladších kategorií jsme celkově obsadili krásné
11. místo z 29 celků, ze kterých bylo 12 zahraničních.
V přepočtu bodů na tým dokonce 8. místo. S tím,
myslím, můžeme být spokojeni. Nejvýrazněji se
do tabulek tohoto turnaje zapsali naši nejmenší rugbisté a rugbistky
v kategorii U6, kteří se blýskli 3. místem.
Tým U12, kterému se naopak PYRF moc nevydařil, si neúspěch
vynahradil první květnový víkend, kdy na dvoudenním turnaji
Dragon Cup v Brně opět s mezinárodní účastí a mezi výběry nejlepších
českých celků, obsadil celkově 3. místo. V napínavém boji o bronz
porazili babičtí deseti až dvanáctiletí rugbisté o jednu pětku domácí

STŘEDA
16.00–17.00

↑ Matyáš Hrodek uniká obraně Tatry Smíchov

Rugby
DOMÁCÍ TURNAJ KATEGORIE U6 A U8
V NEDĚLI 5. ČERVNA 2016 OD 9:30 HODIN
NA HŘIŠTI V BABICÍCH
Přijďte fandit Babicím!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BABICE
Babice, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
–

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Babice se konala dne
16. 1. 2016 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 Miloslava Dlabače. Hosty byl starosta obce
p. Jan Chadraba a místostarostka pí. Marcela Marks.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti SDH Babice
v loňském roce, zprávu kontrolní a revizní rady SDH za rok 2015,
schválila plán činnosti sboru pro rok 2016 spolu s plánem investic.
Starosta SDH Babice Antonín Dundr a velitel SDH Babice Pavel
Rathouský předali poděkování města Říčany za aktivní účast na
likvidaci požárů v létě 2015: Radek Hauf, Milan Rathouský, Pavel
Rathouský, Antonín Dundr, Jan Chadraba, Martin Rathouský, Tomáš
Pančák, Miroslav Skřebský, Miroslav Jež a Jan Rathouský.
Dále udělili poděkování za pomoc při stavbě nové hasičské zbrojnice,
resp. garáže: Radek Hauf, Antonín Kyznar, Antonín Dundr, Pavel
Rathouský, Jan Preisler, Milan Rathouský, Martin Rathouský, Pavel
Rathouský ml., Karel Müller, Miroslav Jež, Miroslav Skřebský, Jan
Rathouský, Tomáš Pančák a Petr Pančák.
Václav Šťastný předal sboru poděkování okrsku č. 5 za aktivní účast na
likvidaci požárů. K tomu se připojili i starosta obce p. Jan Chadraba
s pí. Marcelou Marks, kteří ocenili nejen aktivní činnost sboru, ale
i výbornou spolupráci s obcí. Místostarostka pí. Marcela Marks pak
předala, jménem obce, příspěvek pro SDH – šek na 10.000,- Kč.
Mnoho hodin bylo věnováno opravě hasičské dodávky VW transportér
(nové prahy, lemy, výfuk a lak) a její přípravě na STK. Vzhledem
k ne zcela vyhovujícímu stavu auta byla podána žádost o dotace na
automobil nový.
Výjezdová jednotka v březnu zvýšila kvalifikaci svých členů.
Ve dnech 5. – 6. 3. 2016 absolvovali Radek Hauf a Milan Rathouský
školení strojníků, Jan Rathouský školení techniků chemické a strojní
služby. Všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky. Pavel Rathouský
se 5. 3. zúčastnil školení velitelů.
Po polomech způsobených těžkým sněhem byla 2. 3. 2016 jednotka
SDH Babice povolána k odstranění spadlých stromů a větví na
místních komunikacích a přilehlých pozemcích.
5. hasičský ples okrsku č. 5 se konal 2. 4. 2016 v Mukařově za hojné
účasti babických hasičů a jejich příznivců.
10. 4. 2016 se hasiči ve velkém počtu zúčastnili jarní obecní brigády
a významně se podíleli na její organizaci.

14. 4. 2016 na žádost zastupitelstva obce Babice, na radu odborníka
na revitalizaci rybníčku a ve spolupráci s operačním střediskem
odstranili babičtí hasiči staré vzrostlé vrby v Babičkách. Vznikl tak
prostor pro vysazení památné lípy.
16. 4. 2016 družstvo mužů obsadilo 3. místo v 9. ročníku soutěže
v požárním sportu „Žernovská osmička“.
30. 4. 2016 pořádali hasiči Babice ve spolupráci se spolkem Babický
drak již tradiční Slet čarodějnic.
Hasiči Babice

červen / 2016
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Astronomické okénko
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dráze přesně mezi Zemi a Slunce. V důsledku toho jsme tuto planetu
mohli pozorovat za bílého dne a to jako černý bod putující zdánlivě
po povrchu Slunce. Naše mateřská hvězda nám dopřála i pohled na
několik různě velkých slunečních skvrn.
Přes léto se můžeme těšit na známý meteorický roj Perseid,
pozorování planet sluneční soustavy a také objektů vzdáleného
vesmíru, tedy mlhovin, hvězdokup a jiných galaxií, jako například té
v Andromedě, která je sestrou Mléčné dráhy.

Astronomický kroužek Babice v březnu 2016 uspořádal nejen pro
své členy fyzikální představení v divadle školy OpenGate. Úžasné
divadlo fyziky (www.udif.cz) přijelo do Babic hned se dvěma
vystoupeními. Jedno pro menší děti, druhé pro starší a dospělé, ale
mnoho diváků zůstalo rovnou na obě. A tak mohli být svědky raket,
balónů, fontán, ohnivých tornád, kouzlení s elektřinou a dalších
fyzikálních zázraků. Protože akce sklidila veliký ohlas a divadlo
praskalo ve švech, nepochybně se s ÚDIFem v Babicích ještě setkáme!
Děkujeme za laskavou podporu Open Gate při této akci.

Astronomický kroužek pro dospělé bude pokračovat na podzim
další sérií přednášek. V případě zájmu bude otevřen i nový kurz
pro naprosté začátečníky, případně i děti. Pro více informací pište
na jana@astronomie.cz. Napište i pokud máte zájem se jen tak přijít
někdy podívat dalekohledem na noční oblohu, budete překvapeni,
o kolik víc objektů můžeme vidět z babické zahrady například oproti
obrovské kopuli na pražském Petříně.
Aktuální informace z astronomického dění nejen v Babicích naleznete
vždy na www.facebook.com/babickeastro.
Za Astronomický kroužek Babice
Jana Švandová

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK BABICE
V pondělí 9. května se odehrálo vzácné vesmírné divadlo, které bylo
možné sledovat i z Babic a Astronomický kroužek byl samozřejmě
u toho. Na několik hodin se planeta Merkur, tedy nejmenší planeta
naší Sluneční soustavy a zároveň ta nejbližší Slunci, dostala na své

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 září 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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Pocta panu
Otakaru
Brennerovi
Byli jsme jako obec poctěni
žádostí Svazu včelařů z Říčan
vysadit na počest významného
babického občana, pana Otakara Brennera, pamětní lípu. Pro tu
jsme vybrali umístění u rybníčku Na Ladech, kde postupně probíhá
jeho revitalizace. Akce proběhne v červnu, konkrétní datum bude
včas uvedeno na webu obce a vývěsce.
Otakar Brenner (1886 -1975) studoval na učitelském ústavu v Praze,
později na státní dřevařské škole v Chrudimi. Působil jako řídící
učitel zde Babicích.
Včelařením se začal zabývat od roku 1908. Zaujalo jej natolik,
že už v roce 1919 se z něho stal velkochovatel a jeho včelín byl
vzorem pro mnohé ostatní. Sám se neustále vzdělával. Absolvoval
mnoho kurzů, příkladně pro učitele včelařství, či celostátní kurzy
plemenného chovu včel. Byl vyhledávaným rádcem, pomocníkem
a důvěrníkem mnoha včelařů. Znám byl zejména jako propagátor
hospodárného včelařeni.
Brenner byl osobitým představitelem nových snah ve včelařské
organizaci. V organizátorském dění se široce angažoval. V letech
1929 -1934 převzal některé úkoly v nově vytvářené pražské župě, jejímž
byl později i předsedou. V roce 1933 byl zvolen členem předsednictva
Zemského ústředí včelařských spolků. O tři roky později se stal
jeho starostou a byl jím až do roku 1942. Po pětačtyřicátém roce byl
po tři roky předsedou nově založeného Zemského ústředí včelařů pro
Čechy – složky jednoty včelařů v ČSR.
Významná byla i jeho publicistická činnost. Stal se vyhledávaným
a uznávaným autorem odborného tisku. Spolupracoval se Včelařským
obzorem, Včelařskými rozhledy, byl též redaktorem Včelařské
příručky. V roce 1939 se stal členem redakční rady Českého včelaře
a od téhož roku do roku 1942 i jeho šéfredaktorem. Byl též autorem
Včelařské hlídky v zemědělském rozhlasovém vysílání. Připomeňme
si na ukázku jen některé tituly, jež napsal pro Českého včelaře z roku
1936 : Proč včely hynou na zásobách; Některé příčiny nepokoje včel
v zimě a jejich příznaky, Význam stavebního pudu pro výnos, Kdy
oddělky a smetence, atd. Jen v tomto ročníku publikoval celkem
jedenadvacet článků. A ještě jednu názornou ukázku, tentokrát
ze Včelařského kalendáře, ročník 1945. Materiál se jmenuje
Včelaři a zemědělci: „Včelař má ze včel užitek přímý – med a vosk,
ale zemědělství má ze včel v podobě ovoce a semen desateronásobný…
národohospodářství Evropy dává včela ročně 18 miliard korun,
celému světu 50 miliard. Je tedy ve vlastním zájmu zemědělce, aby
chce-li mít dobrou sklizeň a sám včely nepěstuje, aby se dohodl
s některým včelařem a o spolupráci ho požádal. Získají oba, včelař za
práci med a zemědělec vyšší sklizeň…“ Tolik vytrženo z Brennerova
materiálu, jehož celé otištění by i dnes bylo v mnohém aktuální.
Otakar Brenner byl autorem četných odborných prací. Vydal
například knihu Tlumení včelích nákaz, mezi vynikající publikace
patří Přezimování včelstev. Výsledkem jeho celoživotní činnosti je
pak kniha Zákonitosti života včelstva.
Otakar Brenner se dožil požehnaného věku. Zemřel 12.července 1975
v devětaosmdesáti letech. Jeho dlouhý život byl plodný, naplněný
pilnou prací pro zdar českého včelařství.
(INFORMACE PŘEVZATY ZE STRÁNEK WWW.N-VCELARI.SK)
Pokud vás život pana Brennera zaujal , ČSV ZO Říčany Vás zve
24. 9. 2016 do KC Labuť na jednodenní akci DEN PRO OTAKARA
BRENNERA, pořádanou u příležitosti výročí 130 let od jeho narození.
Autentickou nahrávku přednášky O. Brennera z roku 1966 bude
komentovat Augustin Uváčik, současný učitel a propagátor včelařství.
Akci doprovází výstava fotografií, rukopisů, poznámek a předmětů
ze včelařské pozůstalosti Otakara Brennera. Odpolední přednáška
na téma Včelí produkty a jejich léčebné účinky, stejně tak, jako
celodenní zajímavosti ze včelařského světa, jsou určeny nejen
včelařům. 25.10.2016 pak proběhne v Obecním Domě v Praze koncert
NA POČEST OTAKARA BRENNERA, který odehraje Český národní
symfonický orchestr pod vedením dirigenta Libora Peška.
Marcela Marks

červen / 2016
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Zaniklá sláva
„Koupadla Žos“ a můj
všetečný
„nos“
Bývalé Koupadlo Žos se nachází
na lesní cestě mezi Babicemi
a Mukařovem a protéká jím potok
Výmola, pramenící v Mukařově.
Přesný
datum
vybudování
Koupadla neznám, zatím, ale
dál pátrám :-). Jisté však je, že
Koupadlo svou největší slávu
zažilo před válkou. Nejprve jsem
Koupadlo oslovoval jako Koupaliště
Žos a proto, že tíhnu i k vlakům, ↑ Koupadlo ŽOS – Nejstarší foto
tak jsem ve zkratce viděl Železniční Opravny a Strojírny“. Postupně
jsem však zjistil, že se neříkalo koupaliště, nýbrž koupadlo a zkratka
Žos se vlaků vůbec netýká. Jedná se o zkratku složenou z organizace
jménem „Živnostenská osada“, která zaštiťovala dětské tábory, které
se u Koupadla pořádaly. Tady jsem však ustrnul na „mrtvém bodě“
protože jsem nikde o této organizaci již nic více nevypátral, zatím,
ale dál pátrám :-).

↑ Koupadlo dnes

Se zatím největším objevem mi pomohl p. Josef Bartoníček z Babic,
který mi poskytl úplně první fotografii, kde je Koupadlo vyfoceno
i s jeho tatínkem a vůbec úplně první oficiální informace o jeho
existenci. Jeho zásluhou jsem pak objevil v babické kronice i další
2 fotografie a název „koupadlo“ a v bývalé Obecné škole i starou
pohlednici. Svým přispěl i p. Jiří Bešťák z osady „Hujara“, který mi
zapůjčil staré kroniky a fotografie.
Dle pamětníků bývalo Koupadlo Žos vyhlášené, jezdili k němu lidé až
z Prahy a bylo srovnatelné ba možná, ve své době, i předčilo říčanský
Jureček :-). Koupadlo se nyní rozprostírá mezi dvěma rybníky, které
však v době jeho slávy jako rybníky nesloužily. Rostla v nich „dobrá“
tráva, kterou místní lidé chodili kosit a odváželi ji žebřiňáky taženými
kravkami (to vzpomínka mého dědy, Stanislava Müllera). Rybníky
zanikly za 30-leté války a znovu obnoveny byly až po 2. Světové válce.
Rybníky se obnovily a Koupadlo Žos zanikalo. V době okupace byla
rozebrána restaurace a v podstatě vše, co mělo nějakou stavební
hodnotu, bylo použito jinde. Od té doby Koupadlo už jen chátralo,
ale stále ještě sloužilo ke koupání. Našel jsem dost pamětníků, kteří
se tam ještě učili plavat :-) nebo k němu chodili „randit“. V 80-tých
letech se tam ještě uspořádalo několik letních táborů, po kterých lze
dosud spatřit pozůstatky (místo, kde stávala jídelna a „kadibudky“ :-)
a pak již Koupadlo jen zarůstalo plevelem. Dnes je Koupadlo úplně
zavaleno bahnem a koupou se zde leda žáby :-).
Kdybyste měli zájem podívat se, co se na Koupadle děje dnes a jaké
nové objevy uskutečním, sledujte facebookovou stránku „Koupaliště
Žos“ případně již „Koupadlo Žos“, chci stránku přejmenovat podle
původního názvu neb Koupadlo Žos už opět ŽIJE :-).
Lukáš Ulma, 14 let

2. ročník
Vlkodlak race
24.4.2016 se konal 2. ročník ojedinělého závodu Vlkodlak race.
Tentokrát nedaleko Prahy v obci Babice.
I přes zimní počasí se na startu sešlo celkem 73 závodníků v několika
kategoriích – běžci se psy i bez psů. Kategorie se psy byla rozdělena
ještě do 17kg a nad 17kg, muži, ženy, veteráni a junioři.
Kromě běhu zde byla i kategorie SC1,což je koloběžka s jedním psem.
Technicky náročnou trať měla i tato kategorie. Přesně to vystihl
jeden ze závodníků kategorie SC1, který napsal - cituji „zde nešlo
dosahovat závratných rychlostí na které jsou mnozí zvyklí, tady šlo
o natolik technickou trať, že si jezdec ani na vteřinu neoddechl. Bylo
třeba se plně soustředit každou vteřinu. Lesní cesty byly podmáčené,
trať byla tažena po břehu rybníka, kterým běžci museli proběhnout,
a přes potůček s kameny. Kde nebyla voda nebo bahno, byly kořeny či
obrovské balvany a občas vše dohromady. Trať sama o sobě se tvářila
jako překážka. Počasí si také nebralo se závodníky servítky, chvíli
sněží, pak svítí sluníčko, ale kosa je pořádná.“ Jednoduše řečeno,
bylo třeba se soustředit. Ale koloběžkáři trať zvládli skvěle a líbila se
jim. Tuto náročnou trať jela i nejmladší účastnice závodu vůbec, a to
9 letá Anežka Tomanová se svým samojedem, která na trati měla jako
bezpečnostní doprovod na kole svoji tetu.
Kategorie běžců se psy i bez psů měla část tratě společnou s SC1.
Běžce čekalo překonávání různých překážek, a to přírodních
i pořadatelem dovezených. Běžci museli napřed běžet dlouhý táhlý
kopec s kořeny, následně překonat i část rybníka, odtud vylézt na
hráz, nebo následně bahnitý potůček, ze kterého museli závodníci
vyšplhat prudký jílovitý kopec, který byl samozřejmě kluzký. Pak
trať, která připomínala cross a po dlouhém běhu opět přišly na řadu
překážky, jako koňské kavalety, balíky sena, které museli přelézt
závodníci i pejsci. A zde někdy přišla na řadu i krásná spolupráce
mezi soupeřkami s těžkými pejsky, které si pomáhaly pejsky vysadit
na balíky…a hned zase pokračovat. Když přišel krásný travnatý terén,
tak závodníky čekala překážka v podobě plazení se pod maskáčovou
plachtou. A kdo by si myslel při pohledu na cíl, že doběhne jen tak
suchou nohou, tak by se mýlil. Běžci totiž do cíle nedobíhali přes
lávku, která byla před cílem,ale ještě je čekalo slézání do potoka
a vylézání strmým břehem. Celá trať bežců měřila 5120 m a kategorie
SC1 měla trať téměř 5000 m.
Všichni závodníci zaslouží obdiv za absolvování této náročné trati
a dle kladných ohlasů si závod užili.
Výtěžek z akce bude věnován na opuštěná zvířata.
Těším se na viděnou na dalším ročníku.
Lucie Točeková

červen / 2016
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Indičtí studenti
pomáhali v Babicích
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↓ Inzerce

Za Open Gate
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BEZ nutnosti SATELITU,
pouze na domácí televizní anténu
si nalaďte nové programy
na kanálech 506 a 698 MHZ
Dne 19. 3. 2016 ráno se sešla netradiční skupina lidí s netradičním
cílem. Studenti mumbajské Dhirubhai Ambani International School
a babického Open Gate se společnými silami, pod vedením učitelů
z Indie a babického-téměř-rodáka Ruperta Markse dali do stavby
zahradního domu pro děti. Manželé Švandovi poskytli palety, pan
Marks všech 14 pracujících vybavil truhlářským náčiním. Celá akce
probíhala na zahradě u staré školy, kde jsme řezali, tloukli, měřili
a přerovnávali dřevo. Před nepřízní počasí nás chránily dvě až čtyři
vrstvy oblečení a čaj s medem, za který bychom chtěli Staré škole
poděkovat. A i když se může zdát, že střecha je trochu nakřivo a okna
netradiční, domek by měl v létě naplnit záměr, s jakým jsme ho stavili.
Doufáme, že hrát si v něm bude alespoň z poloviny tak zábavné, jako
bylo ho tvořit.
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Mateřská škola Minisvět U Krtečka
Lovčická 322, 190 00 Praha 9, Klánovice
tel.: 736769720, 731182122
e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
www.minisvetukrtecka.cz

Soukromá školka MINISVĚT U KRTEČKA
zahajuje od 1.5.2016 provoz dětské skupiny
v Říčanech a Úvalech.
MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup, ZOO koutek,
zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, šachová škola pod vedením reprezentanta ČR, týdenní ruční
dílničky, hry s padákem, divadelní představení, logopedická prevence. Screening školní zralosti, přípravka
pro ZŠ. Máte dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace, zkušenosti máme.
Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6ti let věku. Personál je složen z pedagogů, zdravotních sester a
certifikovaných pečovatelek pro děti od jednoho roku.

školné:
2500Kč/měsíc pro děti 3 – 6 let
2900Kč/měsíc pro děti 2 – 3roky
3500Kč/měsíc pro děti 1 – 2roky

více na http://babice.dvbexpert.cz

Adam Polánek
FreedomTV-inzA5.indd 1

09.05.16 11:41

Vítání
občánků

Odběr obědů pro seniory a invalidní důchodce

19. 3. 2016 v divadle školy Open Gate
proběhlo od 10 h vítání občánků
narozených v roce 2015. Z osmnácti
narozených si čas udělalo jedenáct
holčiček a chlapečků a určitě
toho nelitovali, setkání bylo velmi
příjemné.
Program
byl
zahájen
hudebněrecitačním vystoupením dětí z Babic,
po kterém následovalo slovo starosty.
Poté rodiny 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.
Všichni noví občánci se chovali vzorně
a to, že se jim setkání líbilo, bylo vidět na soustředěném zájmu o celý program.
Děkujeme spolku Babický drak za pomoc s organizací programu a výzdoby. Dále nakladatelství Junior za darování pěkných knížek pro děti,
škole Open Gate za možnost pronájmu divadla, manželům Rathouským za zapůjčení kolébky a panu Kloubovi za pořízení fotodokumentace.
A samozřejmě Vám všem, kteří jste se s novými „občánky“ na setkání dostavili.

Pokud máte zájem odebírat obědy z Říčan přes pečovatelskou službu DPS Senior, případně máte zájem o další služby, vyplňte prosím níže
uvedený dotazník a vhoďte jej do schránky OÚ v Babicích, Na Návsi 6, 251 01 Babice, případně se nám na úřad ozvěte telefonicky*. Poté Vás bude
kontaktovat pracovník pečovatelské služby, se kterým sepíšete žádost a následně smlouvu o poskytovaných službách.
Obědy lze odebírat pondělí – pátek mimo státní svátky. Na pátek je možné si objednat jídlo i na víkend (tj. 3 různé porce). Tato služba je pro
důchodce od 65 let věku nebo invalidní důchodce. Jídlo se dodává chlazené šokem, není třeba vlastních nádob.
Cena oběda (polévka, hlavní jídlo, zákusek) je 63 Kč + 24 Kč dovoz.

PŘ I H L Á ŠK A

JMÉNO
ADRESA
VĚK			TELEFON, E-MAIL
MÁM ZÁJEM O TYTO DNY – zaškrtněte:
pondělí		úterý		středa		čtvrtek		pátek		pátek: 3 porce (tedy i na víkend)
MÁM ZÁJEM O DALŠÍ SLUŽBY DPS SENIOR (ÚKLID, NÁKUPY, PEDIKŮRA, ASISTENCE, APOD.) – zaškrtněte:
ano		ne				PODPIS

Za necelý rok na viděnou
Kulturně - sportovní výbor obce Babice

*Vyplněním a odevzdáním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle § 101/2000 sb. Dále souhlasíte s předáním Vašich
kontaktních údajů DPS Senior.
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JARNÍ ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA 10.4.2016
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KARNEVAL 24.1.2016

ČARODĚJNICE 30.4.2016
BRIGÁDA V LESOPARKU 7.5.2016

Babický občasník
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Obecní úřad
informuje
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

CHCETE NĚCO SDĚLIT
OSTATNÍM V BABICÍCH?
POTŘEBUJETE ZVIDITELNIT
SVOJI FIRMU
ČI POSKYTOVANOU SLUŽBU?
→ Pošlete nám
své příspěvky na Obecní úřad.

ÚŘEDNÍ HODINY
Po + St 8.00-12.30, 16.30-19.00 hod

POČET OBYVATEL BABIC
Stav k 1.1.2016: 1034

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1.10.2016 (sobota)

Babice → na návsi v 10.50 hod (čas nakládky 20 min)
Babičky → u zastávky MHD v 11:20 hod (čas nakládky 15 min)
Odebírat se budou: olověné akumulátory, lednice, televizory,
zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry,
oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od
barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné…
Nebude se odebírat: železný šrot, znečištěné stavební
materiály a pneumatiky.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejner bude přistaven v Babičkách u hasičárny dne

18.6.2016 od 8 do 13 hod.

VYVÁŽENÍ BIOODPADU DO LESA

Upozorňujeme občany, že vyvážení bioodpadu do lesa či zakládání
těchto skládek na jiných místech v obci bude tvrdě postihováno.
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. Obecní úřad přispívá 300.- Kč na domácí kompostéry.

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.

NEUHRAZENÉ BIO

Žádáme všechny, kteří si letos nezakoupili známku na svoz bioodpadu,
aby nám vrátili zapůjčené nádoby.

NEUHRAZENÉ POPLATKY ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Upozornění pro všechny, kteří stále neuhradili za svoz komunálního
odpadu (RD + chaty), aby tak učinili, co nejdříve. Dle nové Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015 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.

DŮLEŽITÉ - INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ

Vzhledem ke stále častějším nálezům zaběhnutých psů,
žádáme všechny místní majitele, aby na Obecním úřadě
nově vyplnili registrační karty (možnost stažení formuláře
na www.babiceurican.cz/formulare/ - následně stačí zaslat na e-mail
info@babiceurican.cz nebo hodit do poštovní schránky u úřadu)
a připsali čísla již zakoupených evidenčních známek.
Ti, co tuto známku na psa nemají ji dostanou od letošního roku
z rozhodnutí pana starosty zdarma. Nyní je povinností každého
majitele mít psa označeného touto evidenční známkou! Urychlíme
tím případné pátrání po majiteli či zamezíme nákladnému odchytu
psa. Samotný odchyt psa stojí 4500,-Kč, který platí obec a následně
vymáhá po majiteli. Pro zajištění zaběhnutých psů zařizuje obec
nákup kotce, kdy odchyt registrovaného psa bude zdarma a pro
neregistrovaného bude zpoplatněn 3000,- Kč. Proto prosíme,
aby majitelé tuto informaci nepodceňovali a každého psa řádně
nahlásili! Děkujeme za spolupráci.

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.
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: Jana Švandová, archív SK Babice, archív MŠ Dráček, archív SDH Babice Lucie Točeková, archív Babického draka.

