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Slovo
úvodem...
Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme ke konci roku 2016, a tak
je jistě vhodné ohlédnout se trošku zpět.
Zároveň bych také v polovině volebního
období rád zhodnotil naši dosavadní práci
Jan Chadraba
a připomněl to, čím se nadále budeme
Starosta
zabývat.
Musím říci, že práce pro naši obec mě zcela pohltila. Dělám ji rád
a záleží mi na výsledcích. Zároveň bych chtěl poděkovat všem
spolupracovníkům, kolegům a zastupitelům za odvedenou práci.
Určitě jste si všimli při procházce Babicemi, nebo i dočetli zde
v minulých číslech občasníku, že naše plány realizujeme, budujeme
a ženeme vpřed, co nám síly stačí. V minulých měsících se nám
podařilo opravit zvoničku v Mlejnské, vybudovat chodník směrem na
Strašín, revitalizovat okolí památníku na návsi, dokončit rekonstrukci
mnoha místních komunikací v obci, vybudovat kontejnerové stání
v lokalitě Bezchlebí. V dalším období nás čeká výstavba dalších úseků
chodníku na Starobabické, oprava cesty na Hujaru, rekonstrukce
kontejnerového stání na návsi a mnohé další. Myslím si, že Babice se
tak stávají více a více příjemnějším místem pro život.
Při naší práci je třeba uvážlivě promýšlet různé možnosti, stanovovat
priority, hledat úspory zdrojů a také se snažit využít dobrých nápadů
každého z Vás. V této souvislosti bych Vás rád pobídl, abyste mě
neváhali navštívit v kanceláři Obecního úřadu a obrátit se na mě
s Vašimi dotazy, přáními či připomínkami. Přeji si, ať se nám naši vizi
společně daří plnit co nejlépe, protože to přinese radost, dobrý pocit
a prospěch nám i našim potomkům.
Blíží se nám čas vánoční a já budu velmi rád, když v těchto dnech
odložíte všední starosti a užijete si naši obec ve vánoční atmosféře.
Tímto Vás všechny zvu na Vánoční setkání dne 27. listopadu na náves.
Rád se s Vámi potkám, pozdravím a popovídám si. Naše seniory
uvidím v restauraci v Doubku dne 19. listopadu, kde zahraje pan Čáp
na harmoniku.
Přeji všem krásné a pohodové dny vánoční a v nadcházejícím novém
roce, milí spoluobčané, pevné zdraví, rodinnou pohodu a štěstí v
osobním i profesním životě.
Jan Chadraba
starosta obce Babice

Dotace dotace dotace...
…mravenčí práce. Spousta vložené práce a výsledek nejistý. Ale tak
černé to není, letos jsme měli štěstí a pár projektů se nám podařilo
zrealizovat.
Hasiči úspěšně dokončili přístavbu své zbrojnice, kterou se podařilo
ufinancovat z programu Středočeského fondu rozvoje obcí a měst.
Obec Babice obdržela na přístavbu téměř 850 tis. Kč, sama pak
zaplatila necelých 50 tis. Kč. Celý projekt se rozjel díky neuvěřitelnému
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nasazení členů SDH, kteří velkou část přístavby postavili svépomocí
a ušetřili tak obci nemalé finanční prostředky. Za toto jim ještě
jednou patří upřímné poděkování a obdiv.
Hasičské dotace jsou vůbec letos úspěšné (svůj podíl na tom určitě
má nasazení sboru při loňských letních požárech). Zažádali jsme
o pořízení nového dopravního automobilu pro výjezdovou jednotku
a z Ministerstva vnitra nám byla přislíbena polovina ceny vozu ve výši
450 tis. Kč. Příští rok budeme žádat v jiném programu o další část
pořizovací ceny.
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Zásadními výdajovými položkami za uplynulá 3 čtvrtletí je plánovaná
úhrada investičního příspěvku pro ZŠ Mukařov ve výši 2,515 mil. Kč
a výdaje na opravu a údržbu silnic ve výši 4,399 mil. Kč. Ty zahrnují
opravy místních komunikací asfaltovým recyklátem provedené
v letošním roce.
Dále např. za sběr a odvoz komunálních a ostatních odpadů bylo
v tomto období vydáno z obecního rozpočtu 723 tis. Kč, za provoz
veřejné silniční dopravy 170 tis. Kč, za provoz a opravy veřejného
osvětlení 406 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky na provoz MŠ Dráček
k datu 30.9.2016 činily 668,8 tis. Kč.
V současné době byl zastupitelstvu obce předložen prvotní návrh
finančního rozpočtu pro rok 2017. Tento bude projednáván v průběhu
měsíce listopadu.
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KULTURNĚ - SPORTOVNÍ VÝBOR
Od jara náš výbor pečlivě pracoval na studii revitalizace sportovního
areálu Babice - kompletní zakreslení situace, etapizace, požadavky
na zasíťování, osvětlení a připojení, vizualizace, vhodné dotační
tituly. Dne 25. 04. 2016 proběhla prezentace návrhu na zastupitelstvu
obce Babice. Dne 20. 06. 2016 zastupitelstvo schválilo podklady pro
zadání projektové dokumentace na fotbalové hřiště a vydalo povolení
k zadání poptávky na výběr projektanta.

Za Finanční výbor obce Babice
Marcela Havlová

STAVEBNÍ VÝBOR

↑ zvonička před

↑ zvonička po

Mně osobně udělala velikou radost dotace na rekonstrukci zvoničky
v ul. Mlejnská, o které jsme se v zastupitelstvu bavili několik let.
Možná, že jste si zvoničky při průjezdu obcí nikdy nevšimli, v jak
špatném byla stavu. To se ale změnilo - projekt se konečně podařil
zrealizovat za pomoci dotačního programu Ministerstva zemědělství
– Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Citlivou restauraci
provedla firma Adap.cz a o jejím výsledku se můžete přesvědčit na
fotografiích, případně se u zvoničky zastavte na procházce.
V letošním roce jsme dále žádali o dotaci na pořízení územního
plánu ve výši 300 tis. Kč, dále o dotaci na pořízení traktůrku ve výši
cca 500 tis.Kč, který by ulehčil práci nejen pracovní četě při úklidu
obce, ale i lesníkovi, který se stará o obecní les, hasičům při zásazích
nejrůznějšího druhu a dalším lidem, kteří se o obec denně starají.
Na výsledky těchto dvou žádostí stále čekáme.
Do konce roku budeme žádat ještě o dotaci na další úsek chodníku
v obci – konkrétně v Babičkách. Na jiný úsek bohužel žádat nemůžeme,
protože pro dotační žádost musí chodník splňovat velice přísné
bezpečnostní a zákonné parametry, které na jiných místech obce
nejsme schopni dodržet.
Do dalšího roku připravujeme podklady k žádosti o dotaci
na rekonstrukci kabin a sportovního zázemí na hřišti, velkým
otazníkem je stále rekonstrukce budovy staré školy a v neposlední
řadě výstavba nové spádové základní školy.
Dotační výzvy stále pečlivě sledujeme a budeme se snažit využít
každé příležitosti, která bude obci přínosná. Držte nám palce.
Marcela Marks
místostarostka obce Babice

Naše obec se neustále rozvíjí, v posledním půlroce jsme dokončili
první etapu územního plánu, pasport dopravního značení, opravu
mostku a retardéru v ulici Matějkova včetně zábradlí a v neposlední
řadě stavbu chodníku v ulici Starobabické ve směru z obce na Černou
horu. Cesta to nebyla jednoduchá, stojí za tím mnoho hodin jednání
a vyřizování po úřadech. Na námět občanů byly doplněny koše na psí
exkrementy v chybějících lokalitách.
Rád bych se pozastavil u žádostí občanů týkajících se doplnění
dopravního značení, kam mimo jiné patří i zrcadla a zpomalovací
retardéry. Vašich námětů si velice vážíme a snažíme se je prosazovat
u nadřízeného orgánu Policie ČR a Odboru dopravy, speciálního
stavebního úřadu a silničně správního úřadu v Říčanech. Zde se nám
podařilo prosadit umístění zrcadla na křižovatce ulic Za Zrcadlem
a Matějkova. K osazení zrcadla dojde již v brzkém termínu. Velice
těžko se nám prosazuje umístění zrcadel a retardérů v oblastech,
které jsou označeny dopravní značkou „obytná zóna“. Zde by řidiči
měli dodržovat povolenou rychlost, kterou jim tato dopravní značka
nařizuje. Proto nám u těchto požadavků většinou nadřízený orgán
nevyhoví.
Na závěr bych Vám rád připomněl, že stavební výbor zasedá hodinu
před každým jednáním zastupitelstva obce. Přijďte za námi, rádi Vás
poznáme a poradíme Vám.
Za Stavební výbor obce Babice

Pro seniory od 65 let věku a invalidní důchodce je tu možnost odběru
obědů, případně využití dalších služeb přes pečovatelskou službu
DPS Senior Říčany.
Ke dnešnímu dni bohužel nepřišla od seniorů žádná žádost na
zajištění služby rozvážky stravování od DPS Senior Říčany na základě
výzvy zveřejněné v Babickém občasníku č. 1_2016.
Pokud máte o tyto služby zájem, informujte se na OÚ Babice.

Josef Rozsíval

Vlaďka Dvořáková

OBEC BABICE VÁS ZVE NA

Vánoční setkání
DNE 27. 11. 2016 OD 16.30 HODIN NA NÁVSI
PROGRAM

Výbory informují

16.30–17.00 | ŽIVÝ BETLÉM

FINANČNÍ VÝBOR

17.00–17.45 | SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL

Vážení spoluobčané. Ráda bych Vás v rámci dalšího vydání Babického
občasníku krátce informovala o hospodaření Obce k 30.9.2016. Obec
Babice vykazovala k uvedenému datu příjmy ve výši 13,359 mil. Kč.
Naproti tomu rozpočtové výdaje činily 15,203 mil.Kč. V příjmech za
toto období převažovaly zejména příjmy z daně z přidané hodnoty
3,327 mil. Kč, dále příjmy z daně z příjmu fyzických a právnických
osob v celkové výši 4.515 mil. Kč a příjmy z daně z nemovitých věcí
ve výši 755 tis. Kč. Po předchozí úspěšné intervenci Obecního úřadu
bylo od občanů a firem vybráno za likvidaci komunálního odpadu
885,4 tis. Kč.

Za Kulturně-sportovní výbor obce Babice

17.00 | SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(upečte 2ks závinu a přihlaste do soutěže nejpozději do 16.30)

18.00 | VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE O NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL
…a samozřejmě svařák, horké jablíčko a další dobroty.
OBEC BABICE DĚKUJE MŠ DRÁČEK, SPOLKU BABICKÝ DRAK
A SDH BABICE ZA SPOLUPRÁCI
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Koupaliště Ž.O.S.
V minulém čísle Babického občasníku jsem Vás seznámil se zaniklým
koupalištěm Ž.O.S., nacházejícím se při lesní cestě mezi Mukařovem
a Babicemi. Od té doby se mnoho událo… od odhalení „další“ konečné
verze zkratky Ž.O.S., přes objevení základů bývalého „hostince“ až po
informaci o místě, kde hledat bývalou studnu, z čehož mám opravdu
radost a žabky vezdejší určitě taky . Ale nyní hezky popořadě.
Během prázdnin jsme si udělali výlet do oblastního archivu
v Přemyšlení a tam jsme získali zatím nejkompletnější informace
o vzniku koupaliště a o organizaci HUMANITA, která za tím vším stála.
Takže se opět opravuji a zkratka Ž.O.S. neznamená ani Železniční
Opravny a Strojírny, ani Živnostenská OSada, nýbrž Živnostensko
Obchodnický Spolek... Ovšem „pátrám dál“, tož kdo ví, zda verze je
opravdu poslední...
Nyní trochu k samotnému vzniku Koupaliště Ž.O.S. Co mě hodně
překvapilo, bylo, že se stavba tak dlouho vlekla... Myslel jsem, že
dnešní maxi čas potřebný pro vyřízení stavebního povolení je
současnou realitou a nelze ho překonat, ale mýliti se je lidské .
Doklady, které jsem získal totiž ukazují, že vybudování Koupaliště
nebylo záležitostí jednoho roku, ale kupodivu čtyř. První zmínka
o vybudování koupaliště je z 9. Listopadu 1936 (tedy aspoň v dosud
získaných dokladech, ale myslím, že to není úplný počátek).
Dále mám k dispozici další dopisy
zabývající se budoucím koupalištěm.
Mezi nimi se nachází dopisy např.
od Zemského úřadu, P.T. Knížecího
Liechtensteinského lesního úřadu,
Okresního úřadu v Říčanech, Státní
obvodové úřadovny pro pozemkovou
reformu
Praha
či
Okresního
hejtmana přes politické správy.
Kolaudace proběhla až 11.10.1940, ale
možná za ten průtah od povolení ke
konečné kolaudaci mohla válka.

Zajímavé je, že Koupaliště
vlastně válku „přežilo“, ale
hned po válce v podstatě
zaniklo, neb již 12.5.1942
byla
podána
organizací
HUMANITA žádost „...aby
vodní dílo, tj. koupaliště
v našem Letním táboře
v Babicích, bylo prohlášené
za zaniklé...“.
Hned z kraje prázdnin jsme
s mamkou „řešili“ původní
umístění hostince a těšili se,
co zajímavého kde objevíme.
Jen jsme se nemohli shodnout, na které straně koupaliště hledat
a nepomohly ani získané staré fotografie. Jeden by nevěřil, jak se okolí
dokázalo změnit k nepoznání . Mamka zastávala názor, že hostinec
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byl u cesty, zřejmě proto, že tam už bylo vypleto, zasazena tráva a tak
se mohla jen „kochat“ pohledem po okolí probouzejícího se koupaliště,
aniž hnula prstem… Což mne samozřejmě neuspokojilo a tak jsme
ze „zoufalství“ začali vytrhávat obrovité kopřivy za koupalištěm, dále
od cesty... a věřte či ne... JE TO TAM, tak snad ze základů ještě něco
vyhrabám…
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Spolek
Babický Drak
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Babické Lesohrátky
Dne 3. září pro vás uspořádal Spolek Babický drak první ročník
Babických Lesohrátek. Jednalo se o zábavnou, přírodovědně naučnou
stezku pro děti od 2 do 15 let. Tématem tohoto ročníku byl les a jeho
okolí. Akce vzbudila překvapivý zájem v médiích, kde jste na ČT :D
na ni mohli vidět pozvánku v programu Tamtam.

PRO MALÉ

Rodinné centrum Babického draka je aktuálně otevřeno každý
čtvrtek od 9:00 do 11:30 v budově staré školy na návsi (Ke Skále 76).
Na Cvičení pro rodiče a děti se k nám můžete přidat každý pátek
od 17.00 do 18.00 nyní v areálu školy Open Gate.
U koupaliště jsem trávil skoro celé prázdniny a abych jen „nepracoval“,
začal jsem si vymýšlet i různé akce... poslední prázdninová nesla
jméno „Den historie“. Jejich zásluhou se od návštěvníků dozvídám
vždy něco nového ohledně koupaliště a ke svým dotazům si přidávám
i zaniklou vesničku jménem Janovice, která ležela od koupaliště coby
kamenem dohodil. Ze získaných různých zajímavostí nyní vybírám
jednu „duchařskou“ neb právě byly „dušičky“... od vypálení vesničky
Janovice, což se stalo v době 30-ti leté války, slýchali dřevorubci
v tomto okolí (tedy i u nás na Koupadle) strašidelný nářek, zřejmě
povražděných Janovičanů. Lidé se báli po setmění chodit v tuto stranu
a velkým obloukem se této lokalitě vyhýbali, byť si tím prodlužovali
cestu k domovu. Až ve dvacátých letech minulého století, kdy nechali
zdejší dřevorubci za zemřelé duše Janovičanů sloužit v Mukařovském
kostele mši, nářky ustaly a duše našly svůj klid... a s nimi i zdejší okolí
...ovšem do lesa po setmění stejně chodí jen ten, kdo se nebojí...
Dále bych mohl pokračovat s povídáním o „studni“, ale to si nechám
zas na příště…
Na závěr bych rád poděkoval jednak všem, kteří mi poskytli informace
a fotky a pak i těm, kteří na koupaliště zavítali a nechali mi tam
v „budníčku“ krásné vzkazy… DĚKUJI .
Lukáš Ulma, 14 let

PRO VELKÉ

Ve středu se od 19.00 můžete v areálu Open Gate zúčastnit cvičení
Slim&Fit a v pátek si v ten samý čas přijít zahrát tamtéž volejbal.

PLÁNOVANÉ AKCE

Vánoční dílničky s divadélkem – neděle 20.11.
Výroba adventních věnců – pátek 25.11.
Mikulášská – neděle 4.12.
Spolupracovat budeme i na Vánočním setkání – neděle 27.11.

Na trase dlouhé 1,5 kilometru jsme připravili celkem 8 stanovišť.
Trasa nebyla zaměřená pouze na vědomosti, ale obsahovala
i pohybové stanoviště, stanoviště hlavolamů, nebo stanoviště
poznávání předmětů po hmatu. Na stezce děti potkávaly pohádkové
bytosti, například hejkala, ježibabu, krále, vílu a další.

Aktuální informace o programu a pořádaných akcích naleznete vždy
na www.facebook.com/babickydrak, případně webových stránkách
www.babickydrak.cz.

PRONÁJEM KLUBOVNY

Pokud hledáte prostor pro zájmový kroužek, pravidelná setkávání,
seminář či školení, neváhejte si klubovnu pronajmout. Rezervujte si
svůj čas v klubovně na rcbabice@seznam.cz. Přehled již zabraných
termínů najdete na www.babickydrak.cz/KLUBOVNA.
Spolek Babický drak
rcbabice@seznam.cz

Za úspěšné absolvování trasy jsme soutěžící odměnili hodnotnými
cenami, diplomy, i něčím na zub.
Na přilehlém fotbalovém hřišti jsme pro návštěvníky akce připravili
občerstvení s hudbou, táborák a další doprovodné akce, jako oblíbené
malování na obličej, či 3D svět, který za podpory ELI beamlines
předvedl návštěvníkům pomocí speciálních brýlí vizualizaci projektu
ELI nebo jízdu na horské dráze. Díky místnímu astronomickému
kroužku si návštěvníci mohli vyzkoušet i pozorování Slunce
dalekohledem.
Babické Lesohrátky byly připraveny ve spolupráci s DS Tyl Říčany
a za podpory sponzorů akce. Tímto jim všem ještě jednou srdečně
děkujeme!
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↑ Domácí Eda Bilik je zpracováván obranou Tatry Smíchov při vůbec prvním
domácím ragbyovém turnaji v Babicích

Rugby
Jarní sezóna se nezadržitelně rozbíhá a tak rychle
a stručně. Loňskou ragbyovou sezónu zakončil
vůbec první domácí turnaj kategorií U8 a U6
za účasti více než 30 týmů. Turnaj měl velmi
dobrou odezvu a už nyní máme přidělený termín
na rok 2017. Další takovýto turnaj se uskuteční
na babickém hřišti v neděli 28. května.
Na úvod nové sezóny jsme uspořádali 1. Babickou
ragbyovou olympiádu pro hráče, rodiče i přátele babického rugby,
na které nechybělo slavnostní zažehnutí olympijského ohně. A pak už
se soutěžilo v několika olympijských disciplínách, grilovalo a “tmelilo"
před nadcházející dlouhou sportovní sezónou.
V oddíle nyní trénuje zhruba
80 dětí, o které se stará více než
desítka trenérů.
Nejmladší kategorie U6 se zatím
věnuje hrám a všesportovní
přípravě,
objíždí
běžecké
přespoláčky a v polovině října
absolvovaly “šestky” podzimní
soustředění v Krkonoších.
To
starším
přípravkám ↑ Nejmladší rugbisté na Sněžce
i žákům už naplno začala sezóna podzimních turnajů přeboru Čech,
ve kterých se utkávají se starými známými, i s novými mládežnickými
týmy.
Navázali jsme také na naše aktivity ve škole Open Gate, kde žáky
základní školy učíme “touch”, tedy nekontaktní rugby v rámci hodin
tělocviku. Letos bychom se chtěli s vybranými týmy zapojit do
meziškolních soutěží, kde se děti budou potkávat a utkávat s dalšími
školami, na kterých se touch rugby věnují, např. Riverside School,
International School of Prague nebo ZŠ Říčany, Bezručova. Více
informací najdete vždy na www.rugbybabice.cz.

↑ Slavnostní zahájení 1. Babické
ragbyové olympiády

Úplnou novinkou je založení
Dívčí akademie sedmičkového
ragby, která začala fungovat
od září a jejímž zakladatelem
a zároveň garantem je bývalý
trenér žen RC Říčany Josef
Bláha. A jelikož říčanský klub
na podobný projekt už kapacity
nemá, dohodli jsme se na vzniku
akademie zde v Babicích. I když
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à Léon) na 35. místě ze 108 týmů a na 7. místě v kategorii mix. Tahle
legrácka obnáší 299 kilometrů a 25 000 metrů převýšení. Náš trenér
Honza Havlíček vyhrál v traťovém rekordu KTRC půlmaraton na
Lipně.

Letošní léto a podzim byly opět bohaté na
sportovní i společenské akce. Léto jsme začali
opravami šaten na obecním hřišti, jejichž
stav je už dlouhodobě nevyhovující. Obecní
zastupitelstvo nám poskytlo finanční prostředky
na ty nejnutnější opravy interierů, které jsme
během několika týdnů svépomocí realizovali
tak, aby šatny mohly alespoň ještě chvíli sloužit.
Všichni doufáme, že ta chvíle bude co nejkratší,
a že se co nejdříve podaří dokončit projekt nového
zázemí hřiště, na kterém každý týden trénuje
okolo stovky dětí i dospělých.
Do konce kalendářního roku je před námi
ještě valná hromada, vánoční večírky, ale
také ještě hodně zápasů, soutěžení a závodění.
A bylo jich letos dost.

↑ Částečnou renovací prošly stávající šatny na hřišti

str.

se totiž akademie věnuje výhradně dívkám a sedmičkovému rugby,
její filosofie je našemu klubu velmi blízká. Na prvním místě chce
vychovávat především sportovce a tak se hlavně u mladších ročníků
věnuje všeobecným pohybovým aktivitám bez specializace na jeden
sport. Děti se v rámci tréninku naučí základy jiných kolektivních
sportů - basketbalu, házené a fotbalu, individuální dovednosti
nabývají při trénincích atletiky a gymnastiky a pro zpestření je zde
i plavání, bruslení nebo řecko-římský zápas. Nenechte se ale plést
pestrou nabídkou tréninkových aktivit, ultimátní cíle projektu jsou
ragbyové a dokonce velmi vysoké. Zajímavý trenérský tým, v němž
nechybí ani bývalí olympionici či reprezentanti zmíněných sportů,
si klade ty nejvyšší mety (nakonec, jedná se o olympijský sport)
a přijímá nyní děvčata do tří kategorií - U12 (ročníky 2004 a 5),
U10 (ročníky 2006 a 7) a U8 (ročníky 2008 a 9).

↑ Už po šesté odstartoval Babický
trailový čtvrtmaraton

Většina členů běžeckého
oddílu se účastnila našeho
babického 1/4 maratonu a to
jako závodníci, pomocníci
nebo většinou obojí. I přes
katastrofickou předpověď
počasí se akce nakonec
vydařila a o závodě kolují
na internetu i běžeckých
serverech opět pochvalné
recenze a vypadá to, že jsme
i letos obstáli a těšíme se na
příští rok.

Tento souhrn nemůžeme zakončit jinak než heroickým výkonem
Radka Brunnera na jednom z nejslavnějších ultramaratonů. Radek
uběhl 246 km dlouhý Sparthathlon těsně nad 24 hodin, obsadil skvělé
3. místo a stal se historicky nějúspěšnějším Čechem v třicetileté
historii tohoto závodu. Pro mnohé včetně nás to je český atletický
výkon roku, Radkovi z celého srdce blahopřejeme a opět musíme být
hrdí, že máme v klubu takového borce a závodníka, který je pro nás
všechny velkou inspirací.
Těšíme se na soustředění, podzimní krosy, Velkou Kunratickou,
soustředění v Krkonoších a sezónu postupně zakončíme tradičně
na Vávrově palouku v Senohrabech na Podzimním běhu lyžařů
a definitivně 18.12. na Trailové Závisti, což je závod který pořádá právě
Honza Bartas a Zuzka Urbancová a kde by se babičtí běžci a běžkyně
měli v hojném počtu účastnit jako závodníci či dobrovolníci.

Více na www.rugbyacademy.cz
Text: David Volenec | Foto: Jan Černý, Jitka Lacinová, Vlaďka Dvořáková a Milan Němec

Atletika
Oddíl atletiky dospělých má v současné chvíli
32 členů a 8 adeptů na členství, kteří budou
pravděpodobně v dohledné době přijati. Někteří
z nich se scházejí v úterý v 7.00 ráno k pravidelným
tréninkům na dráze Spartaku Praha 4 na Děkance.
Nepravidelně se domlouváme na delší společné
výběhy v okolí Prahy a také se setkáváme první
čtvrtek v měsíci v kavárně či hospodě.
V uplynulém půl roce jsme společně proběhali
třeba Karlštejnsko, Prokopské a Dalejské údolí,
oblast Závisti s jarovským a ohrobeckým údolím nebo Brdy. Členové
oddílu se samostatně nebo společně účastní mnoha závodů od pětky
na VŠ lize po horské ultramaratony.
Z letošních výkonů stojí za zmínku půlmaraton těsně pod a nad
1:20 Tomáše Luňáka a Jirky Václavíka na MČR v Pardubicích, pražský
maraton Radka Brunnera za 2:37 a Tomáše Luňáka za 2:56. Zuzana
Urbancová se stala mistryní republiky v Ultratrailu na 86km
v Lošticích.
O Radkovi Brunnerovi bychom mohli napsat samostatnou kapitolu,
vylepšil si osobní rekord v běhu na 100km (7:04:29) ve Slovenské Nitře,
o týden později zaběhl v čase 1:15 půlmaraton Praha - Brandýs a pak
vyhrál potřetí v řadě Silva Nortica Run. Klára Jakešová zde vyhrála
maraton.
Na Krakonošově stovce byl Radek Brunner druhý, protože zabloudil,
a Klára Jakešová vyhrála v ostrém souboji K55.
Honza Bartas se Zuzkou Urbancovou se účastnili mnoha evropských
horských závodů světové úrovně jako třeba Skymarathon na Madeiře,
High Trail Vanoise, Buff Epic Trail, Glen Coe skyline nebo Trofeo
Kima. Oba dva se několikrát umístili v TOP10, Honza dokonce v
celém hodnocení Skyrunner ultra seriálu. Společně ještě skončili na
3. místě v etapovém závodě Pyrenees Stage Run.
Kristýna Hájková s týmem Olaf Kids dokončila PTL (Petite Trotte

Atletická
přípravka
SK
Babice
absolvovala
na
konci prázdnin čtyřdenní
příměstský tábor, na kterém
si děti kromě normálních
tréninků vyzkoušely také
terénní
duatlon
nebo
orienťák a podnikly výpravu
na zříceniny hradů Zlenice
a Stará Dubá. Od začátku
září
pak
pokračujeme ↑ Příměstský tábor atletické přípravky
v pravidelných středečních trénincích. Zároveň začala krosová sezóna,
kterou jsme zahájili účastí v dětských bězích na domácím babickém
trailovém čtvrtmaratonu a poté na městském krosu pořádaném
spřáteleným atletickým oddílem říčanského Sokola. V oddíle trénuje
momentálně okolo 40 dětí.
Více o atletice na www.babicerunning.cz
Text: Michal Burda a Jan Havlíček | Foto: Lída Filipová, Martin Přibyl a Shooting Therapy

TRÉNINKY PODZIM/ZIMA 2016/17
PONDĚLÍ
18.00–19.30

Rugby: Dívčí akademie sedmičkového rugby
Sportovní hala OG

ÚTERÝ
7.00–9.00

Atletika; Dospělí
Stadion Spartaku Praha 4 na Děkance

16.00–17.00

Rugby: Mladší přípravky (ročníky 2009 a mladší)
Sportovní hala OG

16.00–17.30

Rugby: Starší přípravky (ročníky 2007-8)
Sportovní hala OG

17.00–18.30

Rugby: Žáci (ročníky 2005-6)
Sportovní hala OG

19.00–20.30

Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

STŘEDA
15.45–17.00

Atletika: Ročníky 2004 a starší
Atletický areál Open Gate

16.00–17.15

Atletika: Minipřípravka (ročníky 2009 a mladší)
Tělocvična OG

17.15–18.30

Atletika: Elévové (ročníky 2005-8)
Tělocvična OG

19.00–20.30

Rugby: Old Boys & Girls / Touch rugby
Umělka OG

ČTVRTEK
16.30–17.30

Rugby: Minipřípravky (ročníky 2011 a mladší)
Tělocvična OG

16.00–17.00

Rugby: Mladší přípravky (ročníky 2009-10)
Sportovní hala OG

16.00–17.30

Rugby: Starší přípravky (ročníky 2007-8)
Sportovní hala OG

Jóga

17.00–18.30
Po letním volnějším rozvrhu probíhá jóga v
klubovně na návsi opět třikrát týdně a to v úterý a
čtvrtek od 19 do 20:30 a v neděli od 9 do 10:30.
Více na www.jogababice.cz

prosinec / 2016

Rugby: Žáci (ročníky 2005-6)
Sportovní hala OG

18.00–19.30

Rugby: Dívčí akademie sedmičkového rugby
Tělocvična / hala / bazén OG

19.00–20.30

Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76

NEDĚLE
9.00–10.30

Jóga
Klubovna SK Babice, Ke Skále 76
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BABICE
Babice, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
–

Vážení spoluobčané,
po čtvrt roce Vám opět přinášíme zprávy babických hasičů. Začátkem
června jsme se formou zajištění občerstvovacích služeb podíleli
spolu s pořadatelem na ragbyovém turnaji v Babicích. Velká účast
týmů i ostatních návštěvníků dokonale prověřila naše cateringové
schopnosti.
Celé léto pokračovala dostavba nové garáže. Ve spolupráci
s dodavatelskou firmou se podařilo téměř vše stihnout v termínu
a dnes již provádíme dokončovací práce.
Jak jsme již zmínili v minulém vydání, byla podána žádost o dotaci na
pořízení dopravního automobilu. Bylo nám z části vyhověno a vše je,
jak doufáme, na dobré cestě. Bohužel, vyřízení celé záležitosti je běh
na dlouhou trať, o dalším průběhu Vás budeme informovat v příštím
vydání.
Nejdůležitější zásahy výjezdové jednotky za uplynulé období:
• 16. 5.
Požár uskladněné bazénové chemie (povolán chemický
kontejner z HS Říčany)
• 28. a 30. 5. Blesková voda – odčerpávání vody z pozemků, sklepů
a jímek, úklid místních komunikací
• 4. 7.
Požár trávy
• 3. 8.
Likvidace vosího hnízda
• 9. 8.
Odstranění nebezpečných větví, hrozících pádem
• 20. 8. Požár chaty (záchrana psa, podrobnější informace níže)
• 24. 8.
Likvidace sršního hnízda
• 7. a 11. 9. Likvidace vosích hnízd

Z výše uvedeného výčtu zásahů je zřejmé, že i přes suché období
nedošlo v obci Babice a v jejím okolí k tak četným pořízům jako
v loňském létě. Tímto děkujeme našim spoluobčanům za zvýšenou
opatrnost při rozdělávání ohňů.
Na konci prázdnin se sešli členové, nečlenové i ostatní, kdo přispěli
k činnosti sboru, na posezení u hasičárny. Odměnou bylo grilované
prasátko, vínko, výborná nálada, ženy a zpěv.
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Astronomické okénko
PROKLETÁ PLANETA
Díky moderním technologiím mohl ve středu 19. října každý ze svého
domu sledovat zakotvení družice na orbitální dráze Marsu a přistání
průzkumného modulu na jeho povrchu téměř v přímém přenosu.
Ještě 1200 metrů nad povrchem bylo s přistávacím modulem
Schiaparelli vše v pořádku. Pak se ale odmlčel a od té doby od něho
nedorazil žádný další signál. Na otázku, zda modul na povrchu
Marsu havaroval, místo plánovaného hladkého přistání pomocí
padáku a brzdících trysek, pracovníci Evropské kosmické agentury
(ESA) dávají jen rozpačité, vyhýbavé odpovědi. Zachovávají si naději.
Alespoň tomu tak je v den psaní tohoto článku (20.10.). Pokud se totiž
ani toto přistání definitivně nepovedlo, znamená to, že Evropa zatím
nedokázala na rudé planetě nikdy bezpečně přistát.

že pátrání po osudu Schiaparelli nebude mít tak dlouhého trvání.
Není to ovšem jen ESA, kdo má s rudou planetou potíže. Připomeňme
zde například až neuvěřitelnou chybu NASA, kdy sonda Mars Climate
Orbiter shořela v atmosféře Marsu kvůli chybným fyzikálním
jednotkám – česky řečeno, software sondy dodaný společností
Lockheed Martin počítal sílu trysek v imperiálních (anglickoamerických) jednotkách (pounds of force), software NASA pro
výpočet dráhy počítal v newtonech, tedy v mezinárodním metrickém
systému. V praxi to znamenalo to, že při pokusu navést sondu na nižší
dráhu ve výšce 226 kilometrů jí byl reálně vydán příkaz snížit dráhu
na pouhých 57 kilometrů. Ačkoliv je atmosféra Marsu o hodně řidší
než zemská, sonda byla spálena už ve výšce kolem 85 kilometrů nad
povrchem.
Přistání na Marsu přitom není tak nemožné, jak by se z těchto řádků
mohlo zdát. Dosud se to povedlo sedmi misím, o kterých si budeme
mimo jiné povídat v rámci přednášek Astronomického kroužku
Babice.
Rozpis přednášek můžete sledovat na
www.facebook.com/babickeastro, www.babickydrak.cz či na
nástěnkách v obci.
Za Astronomický kroužek Babice
Jana Švandová
(jana@astronomie.cz)

↑ Takto mělo v ideálním případě vypadat přistání modulu Schiaparelli
na povrchu Marsu

Nedá se tomu říkat nezdařená mise, vlajková loď, tedy družice TGO
(The Trace Gas Orbiter), bezpečně krouží na oběžné dráze kolem
Marsu a dělá svou práci. Přistávací modul Schiaparelli měl fungovat
jen pár dní a pátrat po případných pozůstatcích života na rudé
planetě. Jeho největší důležitost byla paradoxně právě v tom, aby se
vyzkoušela přistávací technologie pro z vědeckého hlediska mnohem
důležitější vozítko, které chce ESA poslat na Mars v roce 2020.

AKTUALIZACE 31. ŘÍJNA 2016
Během minulých dní bylo americkou sondou MRO (NASA) pořízeno
několik detailních snímků modulu Schiaparelli po dopadu na povrch
Marsu. Přesný důvod havárie ještě není znám, ale z nějakého důvodu
se brzdící trysky modulu zažehly jen na pár sekund a místo hladkého
přistání nastal volný pád zakončený explozí nespotřebovaného paliva.
Jednou z pracovních teorií je, že v sondě zamrzl software výškoměru,
přestal tak počítači dodávat informace o výšce a rychlosti a ten na
základě toho usoudil, že je již modul bezpečně na povrchu. Odhodil
tedy padák, vypnul brzdící motory a vyšel tak vstříc naprosté zkáze.

V září jsme se zúčastnili memoriálu Míly Dlabače v Tehovci. Naši
muži zde obsadili 6. místo (z 12 družstev, pozn. redakce). Tento měsíc
jsme stihli i tradiční soustředění v Třímanech na Berounce.
Podrobnější informace o zásahu dne 20. 8. 2016:
V podvečerních hodinách byla naše výjezdová jednotka povolána
k požáru chaty v ulici Ke Skále. Operační středisko, mimo jiné, nás
informovalo, že v hořícím objektu se nachází pes. Za použití dýchací
techniky se ho naší výjezdové jednotce podařilo zachránit. Včasným
zásahem a za podpory HZS Říčany a SDH Doubek byl požár rychle
zlikvidován a bylo zabráněno značným materiálním škodám.

↑ Přiblížení družice mise ExoMars2016 k rudé planetě

A na závěr ještě překvapení. Po dobře utajeném přihlášení starostou
naší obce do soutěže „Dobrovolný hasič roku“, byla naše výjezdová
jednotka vybrána nezávislou komisí z Moravy do finále, kterého se
účastní 25 jednotek z celé České republiky. Tímto děkujeme všem,
kteří nás svým hlasem podpořili, hlasování bylo ukončeno 15. 10. 2016.
Držte nám palce!
Hasiči Babice

Zvláštní je, že poslední signál z modulu Schiaparelli byl zaznamenán
ve stejné fázi přistání, kdy se ztratil i signál z přistávacího modulu
Beagle 2 v roce 2003. Tento modul tehdy dopravila k rudé planetě
sonda Mars Express a byl to první pokus ESA o přistání na Marsu.
Po Beaglovi 2 tenkrát pátraly všechny orbitální sondy kroužící
kolem Marsu (a že jich není málo), přesto se modul podařilo najít až
o dlouhých 11 let později! Tehdejší sondy neměly na palubách kamery
s dostatečným rozlišením, aby dvoumetrový modul zachytily.
Tuto situaci změnil až přílet sondy Mars Reconnaissance Orbiter
v roce 2006, která potřebné rozlišení kamer měla, ale i přesto se jí
Beagle 2 podařilo objevit až po dalších 8 letech. Můžeme pouze doufat,

↑ Uprostřed snímku je vidět dopadové místo modulu Schiaparelli zčernalé
jeho následným výbuchem. Dole je bílá skvrna, která byla identifikována
jako padák modulu a vpravo nahoře jeho tepelný štít.
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28. říjen se studenty
Open Gate
Za 1. a 2. světové války naši předci bojovali za budoucnost naší vlasti
a svých rodin - tedy i nás. Oběti těchto dvou světových válek nám
přinesly možnost žít ve své vlasti a mít svoji svobodu a práva.
Kolejní studenti Primy, Sekundy i Tercie, jak chlapci, tak dívky,
si to uvědomují a rozhodli se uctít památku našich zesnulých předků,
kteří bojovali v 1. a 2. světové válce za svobodu a vlast.
Nejdříve jsme náš nápad projednali s paní místostarostkou Marcelou
Marks, která nás plně podpořila a dokonce poskytla potřebné
pracovní pomůcky k úpravě pomníčku a jeho okolí. A tak jsme dne
20. října v odpoledních hodinách navštívili místo plánované pietní
akce. Naši vděčnost a úctu jsme vyjádřili kompletním vyčištěním
pomníku pomocí malých křehkých houbiček a ocelových kartáčů.
Celí zpocení a zaprášení, avšak s veškerou důstojností a půvabem jsme
tak vyhnali pavouky z jejich domovů, zbavili pomník nevzhledného
mechu, vyleštili desky se jmény obětí obou válek. Stačili jsme navíc
výborně zapózovat na fotografiích, které byly pořízené naší vynikající
fotografkou Klárou Peškovou.
A nakonec, abychom doplnili naše šuplíky znalostí, jsme se od našich
vychovatelů Vladimíry Gíbalové a Vojtěcha Hanzálka dozvěděli
něco o obou světových válkách a hlavně o našem nejvýznamnějším
prezidentovi T. G. Masarykovi.
Na závěr naší akce jsme společně uctili památku položením kytice
a zapálením svíčky.
Za to všechno děkujeme Vlaďce a Vojtovi a také paní Marks, která nám
umožnila tuto akci zorganizovat. Zároveň jsme se dohodli, že budeme
o pomníček a jeho okolí dále pečovat, také však rádi pomůžeme obci
při jiných příležitostech.
Za kolejní studenty Primy, Sekundy a Tercie z gymnázia Open Gate
Sofie Popova, 2.A a Viktorie Hložková, 2.B

OSLAVY 80 LET OSADY HUJARA 10.9.2016
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KAPRCUP 13.8.2016

HALLOWEEN A LAMPIONOVÝ PRŮVOD 30.10.2016
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Nový užitečný kontakt
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Hasiči

Ambulance

Policie

eztraty.cz
Ztráty a nálezy

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

na jednom místě.
y.cz, sdružuje nálezce i hledající
Národní databáze nálezů - eztrat
nalezených věci.
ní
vrace
cesta
ivní
Efekt
obce, ﬁrmy i vy!
Nálezy mohou vkládat občané,

mistostarostka@babiceurican.cz

Zapište co najdete

info@babiceurican.cz
datová schránka: vxtaugv

na www.eztraty.cz i vy!

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

POČET OBYVATEL BABIC
Stav k 1.1.2016: 1034

ţ
ţ
ţ

DOVOLENÁ OBECNÍHO ÚŘADU
vánoční svátky: 20.12.2016 – 2.1.2017 (starosta dle předchozí dohody)
jarní prázdniny: 13.2.2017 – 19.2.2017

Zapsání je rychlé,
dáte šanci majiteli si to najít,
a ušetříte si cestu na úřad*

* zákonem vyžadované ohlášení nálezu
místním úřadům se učiní zápisem automaticky

eztraty.cz
národní databáze nálezů

Dobr ý skut ek

z pohodl í domov a.

NOVÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE

SVOZ BIOODPADU
Poslední svoz bioodpadu proběhne ve čtvrtek

8.12.2016.

PRODEJ ZNÁMEK NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Od 3.1.2017 bude na Obecním úřadě probíhat prodej nových
známek na svoz komunálního odpadu. Opět prosíme všechny,
aby dle svých možností ke koupi využívali i dopoledních
úředních hodin:
Pondělí, Středa: 8.00–12.30, 16.30–19.00
Úterý, Čtvrtek 8.00–12.00
Možnost platby kartou.
Připomínáme, že na staré známky bude svozová firma vyvážet
odpad do konce února. Od března musíte mít již známku
novou.

– Nařízení obce Babice č.: 1/2016, o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na katastrálním území obce Babice
– Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 3/2016, kterou se stanovují
pravidla pro regulaci hlučných činností za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
– Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 4/2016 , kterou se stanovují
pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství za účelem
veřejného pořádku
– Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 5/2016 kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
– Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 6/2016, kterou se vydává
Požární řád obce
Více informací naleznete na webových stránkách obce v sekci Obecní
úřad – Vyhlášky a Nařízení

PŘIPOMÍNÁME DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU HLUČNÝCH
ČINNOSTÍ

(sekání trávy, používání cirkulárky, motorové pily, oslavy na zahradě,
apod.):
– každý den v hodinách nočního klidu (22 - 06 hod)
– v neděli a o státních svátcích celý den s výjimkou mezi 10 – 12 hod

SPOLUPRÁCE S OPEN GATE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU
Bazén • Středa 17.00–19.00
Vstup pro občany s trvalým bydlištěm v Babicích. Poplatek 50 Kč se platí na místě plavčíkovi.
Knihovna • Středa 15.00–18.30
Vybavení knihovny sahá od odborné literatury, tištěná média, učebnice, až k beletrii.
K dispozici jsou i cizojazyčné knihy.
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 SDH Babice, archív Spolku Babický drak, Lukáš Ulma, Martin Vokáč, Petr Huša, Jan Černý, archív Open Gate

