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Slovo
úvodem...
Milí Babičané a přátelé obce,
zima utekla jako voda, ačkoliv to letos
vypadalo, že už nikdy neskončí. Babice se
probudily do krásného jara a s ním je tu
i další číslo Babického občasníku.
Marcela Marks
Zvířata možná spala, ale lidé v Babicích
Místostarostka obce Babice
rozhodně ne. Zima byla opět nabitá akcemi
a společenskými setkáními. Nespali členové spolků, kteří nás akcemi
zásobovali, nespali zastupitelé, kteří připravovali plány na letní
sezónu a změny v obci a nespali jste ani vy všichni, kteří jste svou
účastí vše podpořili. A za to vám děkuji, protože bez vašich podnětů,
komentářů, návštěv na úřadě, bez vaší přítomnosti na kulturních
a sportovních akcích obce, přijdeme o tu živou obec, kterou máme
tak rádi. Není výjimkou, že se v Babicích chtějí usadit noví lidé právě
proto, že slyšeli/viděli/ví, že se tady stále něco děje a že je tu poměrně
silný komunitní duch. A to je skvělé.
Zvýšená aktivita samozřejmě přináší i negativní názory. Je to tak
úplně v pořádku, ale komunikujme! Nepište nám anonymy, navštivte
nás s kritikou či dotazy přímo na úřadě, napište nám email, přijďte na
zasedání zastupitelstva. Než pošlete dále nějaký ten „drb“, přijďte si
ho ověřit. Mluvte se sousedy dříve, než na ně pošlete stížnost. Děkuji
tímto těm, kteří tak činí a moc si toho vážíme.
No a co se za ten půlrok vlastně událo? Ve chvíli, když jsem začala
podrobně vypisovat, co se všechno dělo jednak na poli společenském,
tak na „obecním“, jsem se rozhodla, že je toho tolik, že to dělat nebudu.
Vše si totiž přečtete sami na následujících stránkách.
Těším se na setkání s vámi na některé z letních akcí.
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poškozena.
Šíří se nám i nešvar v podobě špatného odvodnění pozemků a jeho
vyústění na veřejnou komunikaci. Toto počínání je nepřípustné
a budeme po majitelích pozemků požadovat sjednání nápravy. Tímto
způsobem se komunikace poškozuje zejména v zimním období.
Budeme velice rádi, pokud za námi přijdete s podměty a návrhy,
které by vedly ke zvelebení naší obce. Případně se přijďte jen poradit,
pokud zamýšlíte stavební úpravy, stavby pergol, garáží a zahradních
domků. Stavební výbor se schází vždy hodinu před začátkem zasedání
zastupitelstva obce. O jejím konání najdete informace na obecním
webu.
Za Stavební výbor obce Babice
Josef Rozsíval

KULTURNĚ - SPORTOVNÍ VÝBOR
Kulturně – sportovní výbor se v letošním roce zatím sešel jednou.
Na bodu jednání byly pro nás zatím nejvíce aktuální kabiny na
fotbalovém hřišti. Ing. Vokáč aktivně pracuje na projektové
dokumentaci, projekt je ze 75 % připraven. Momentálně se čeká na
vyjádření požárního řešení stavby a ihned poté bude odesláno na
vyjádření dotčených orgánů státní správy. Následně budou připraveny
kompletní podklady pro jednání se stavebním úřadem.
24. 3. 2017 v pátek proběhlo v naší obci každoroční vítání občánků.
Náš výbor se aktivně podílel na organizaci. Více o této akci se dočtete
v samostatném článku.
Aktivně sledujeme vývoj studie staré školy, která se blíží do finále.
Jakmile Ing. Šmelhaus dokončí studii, bude vyhlášeno výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Marcela Marks

Výbory informují
STAVEBNÍ VÝBOR
Drazí spoluobčané,
je mi potěšením Vás informovat o dění v naší obci z pohledu práce
stavebního výboru. Stále usilovně pracujeme na tvorbě nového
územního plánu, kde úzce spolupracujeme s naším projektantem
Ing. Arch. Kaplanem. Kvalitní územní plán nám pomůže, aby se
nám všem obci dobře žilo. Měl by určovat pravidla a mantinely pro
stavebníky. Proto na něj klademe takový důraz. Nyní se blížíme do
finále, které vyvrcholí veřejným projednáním návrhu. O všem Vás
včas budeme informovat na úřední desce a webu obce.
Stále pracujeme na pasportu obce. Část týkající se dopravního
značení je již hotová a schválená silničně-správním odborem
v Říčanech. Dopravní značení se ovšem stále doplňuje, a to i na
podněty občanů. Výraznou změnou je zákaz zastavení u hasičské
zbrojnice, kde nám auta občas znemožňují výjezd hasičů do
akce. Dále vytvoření dvou vymezených míst pro zaměstnance
školky, kde převážně brzy ráno parkují ,,pejskaři“ a personál
školky potom nemá kde zaparkovat, což narušuje chod tohoto
zařízení.
Stavební výbor se účastní všech řízení vedených na našem
katastrálním území a dbá na dodržování všech zákonných
požadavků stavebního zákona. Někteří stavebníci však nedbají
nastavených pravidel, a proto jsme se rozhodli na webové stránky
obce umístit informace, které po stavebníkovi budeme vždy
požadovat. Upozorňuji například na nepovolené zábory obecních
komunikací (umísťování kontejnerů, skládání stavebního materiálu
na komunikaci, aj). Na výše uvedené by si každý měl požádat úřad
o povolení. Za tento úkon je sice nastaven poplatek, ale je velmi
nízký a navíc vám společně s povolením dáme i důležité informace
k označení a zabezpečení záboru. Mechanizace a dopravní prostředky,
které se na stavbě používají, by měly být vždy očištěny na stavbě tak,
aby při výjezdu ze stavby neznečišťovaly komunikaci. Popřípadě je
nutné komunikaci po práci očistit a zkontrolovat, že nebyla pracemi

Na závěr chceme upozornit na ničení obecního majetku sprejerem.
V Babicích se vyskytl sprejer, který poničil několik míst v obci včetně
komponentů v lesoparku, kontejnerového stání K Lesu, dopravních
značek, apod. OÚ tímto žádá občany o spolupráci ke zjištění vandalovy
totožnosti. Namátkou vybíráme 2 fotografie, jedny z mála, které lze
uveřejnit v časopise, který mohou číst i děti. Nebuďme proto lhostejní
ke svému okolí!
V současné době je již většina škod odstraněna.
Na závěr chci všem spoluobčanům popřát za náš výbor slunečné léto
a pokud Vás napadá, jak obohatit kulturní a sportovní život v obci,
neváhejte se na nás obrátit.
Za Kulturně-sportovní výbor obce Babice
Vlaďka Dvořáková

ŠKOLSKÝ VÝBOR
Ve školském výboru se jako již tradičně řeší svazková základní škola.
Jak jsme vás informovali v minulých číslech Občasníku, zastupitelstvo
obce podpořilo vznik tohoto projektu, na jehož konci by měla stát
základka v Louňovicích pro obce Babice, Louňovice, Tehovec, Štíhlice
a Svojetice.
Od minulého čísla jsme se posunuli o něco dále a byl založen právní
svazek obcí, který dostal název Lošbates, obec Louňovice do svazku
vložila svůj pozemek. Svazek má i své stanovy, kterými se bude řídit.
V tuto chvíli se tedy posouváme k samotnému projektu a věřte mi,
že cesta to nebude jednoduchá. Nyní se jedná o rozhodnutí, zda se
svazek vydá ke stavbě cestou vyhlášení architektonické soutěže, či
klasickou cestou studie-projekt-stavba. Ke snadnějšímu rozhodnutí
možná přispěl i pan Igor Kovačevič ze společnosti MOBA, který na
posledním jednání problematiku architektonických soutěží popsal.
O dalších krocích vás samozřejmě budeme informovat v dalších
číslech Občasníku, případně sledujte zápisy ze zasedání.
Letošní zápisy do základních škol se snad obešly bez tradičního
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dramatu. Zprávy ze ZŠ Mukařov jsou příznivé, ačkoliv k zápisu do
spádové školy přišla pouze cca polovina babických předškoláků.
Trochu horší to bylo u zápisů do mateřské školky, kde bohužel
bojujeme s nižší kapacitou, než je potřeba.
Závěrem vám, kteří jste letos byli u jakéhokoliv zápisu, přeji umístění
dětí do škol, které jste pro ně vybrali a aby do nich rády chodily.
Za Školský výbor obce Babice
Marcela Marks

Dotace, dotace, dotace
Dovolte mi navázat na článek v minulém čísle Občasníku ohledně
obecních dotací. I nadále se nám daří financovat projekty s pomocí
nejrůznějších fondů a jsme za to velice rádi.
Posun nastal u pořízení
nového
dopravního
automobilu pro jednotku
SDH. 450 tis. Kč, což je
polovina ceny vozu, nám
byla definitivně potvrzena
Ministerstvem
vnitra
a téměř jistá je i podpora 300
tis. Kč od Středočeského
kraje z programu na
podporu
dobrovolných
hasičů. Nový automobil Ford Transit byl vysoutěžen ve veřejné zakázce
za 910 tis. Kč. Obci tedy zbývá doplatit 160 tis. Kč, které plánuje pokrýt
částečně prodejem starého automobilu, sponzorskými dary a svými
vlastními prostředky. Na nový automobil se všichni hasiči moc těší
a my doufáme, že přispěje ke zkvalitnění jejich záslužné činnosti.
Když už jsme u hasičů, podali jsme ještě dotaci u Ministerstva
zemědělství na opravu střechy hasičské zbrojnice, která je
v katastrofálním stavu a nutně potřebuje opravu.
V minulém čísle jsem vás informovala o podaných dotacích na
pořízení nového územního plánu pro naši obec a pracovní traktůrek.
A dobrou zprávou je – obě dotace nám vyšly!
Na územní plán dostaneme příspěvek od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 230 tis. Kč, což činí zhruba 60 % celkové částky. Více
bohužel nebylo možné získat, protože ne všechny fáze tvorby plánu
byly dotací podporovány. Je to pro nás maximum, které šlo získat, ale
i tak je to skvělý výsledek.
Že vyjde dotace na traktor, jsme skutečně ani nedoufali, ale přesto
se tak stalo a brzy budete traktůrek potkávat v obci jako pomocníka
pro nejrůznější práce. O dalších podrobnostech ohledně traktoru vás
budu informovat v dalším čísle Občasníku.
Netrpělivě očekáváme výsledek ohledně dotace na výstavbu chodníku
v Babičkách. Dodavatel byl již veřejnou zakázkou vybrán, takže
se můžeme pustit do práce bezprostředně po obdržení kladného
stanoviska fondu SFDI.
No a co nás čeká dále? Pracujeme na podkladech pro dotaci na
obnovu rozhlasů v obci. Malá hvězdička se blýskla na nebi dotací
pro komunitní centra, příprava projektu k rekonstrukci budovy
staré školy se tedy opět rozjela na plné obrátky. Stále probíhá tvorba
projektové dokumentace a stavebního povolení pro výstavbu nového
sportovního zázemí na hřišti.
Já osobně se těším na další dobré zprávy a dotacím zdar!
Marcela Marks

Rekonstrukce
soustavy Babických
rybníků v lese
Na základě množících se telefonických dotazů ohledně dění kolem
Babických rybníků v lese směrem na Mukařov si vám jako zástupce

květen / 2017

investora projektu - Lesů České republiky, s.p. dovoluji sdělit základní
informace o připravované akci jejich rekonstrukce a odbahnění . Zde
je přibližný harmonogram připravovaných prací:
1—
V měsíci březnu 2017 došlo z důvodu havarijního stavu hrází
k vypuštění Horního a Prostředního babického rybníku
a postupně dojde k vykácení dřevin nutných pro přístup
techniky a vlastní realizaci díla.
2—
V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace
pro
vydání
stavebního
povolení
na rekonstrukci Babických rybníků.
3—
Vypuštění Dolního babického rybníku – cca srpen 2017.
4—
Proces výběrového řízení – září-listopad 2017.
5—
Započetí vlastní realizace stavebních prací
– listopad/prosinec 2017.
6—
Dokončení díla včetně kolaudace – do konce roku 2018.
Termíny jsou zatím stanoveny jako předpoklad při ideálním stavu.
Za Lesy České republiky, s.p.
Otakar Novák

Kavárnu chceme
Jistě jste si všimli, že místní kavárna byla uzavřena. Její zakladatelé
dostali kavárnu do povědomí široké veřejnosti babických občanů a její
obliba byla zřejmá. Informovat Vás touto cestou jsem se rozhodl poté,
co jsem byl osloven několika občany jako zastupitel k podání vysvětlení
toho, co bude s kavárnou dál. Váš zájem setkávat se a podílet se na
veřejném životě v obci nás velice těší. Zastupitelé obce si jsou vědomi
její důležitosti a mají eminentní zájem na jejím znovuotevření. Téměř
okamžitě byl vyhlášen záměr znovu pronajmout prostory bývalé
kavárny. V současnosti probíhá jednání s novými zájemci, všechny
potřebné informace lze nalézt na webu obce. Cílem obce je postupně
celou budovu „staré školy“ postupně zrekonstruovat a vytvořit zde
multifunkční komunitní centrum včetně tanečního sálu. Studie je již
zpracovaná a kavárna by v novém kabátě měla být obohacena o terasu,
čímž se její prostor stane ještě příjemnějším a atraktivnějším místem
pro setkávání nás všech.
Josef Rozsíval

Pitná voda – obec
Babice
Vážení odběratelé,
tímto bychom Vás za provozovatele vodovodu v obci Babice chtěli
informovat o dodávce pitné vody pro odběratele v obci Babice a jejího
užívání.
Pitná voda do obce Babice je „voda převzatá“, tzn. že je dodávána
z vodovodního systému jiného provozovatele, než kterým je
provozovatel vodovodu v obci Babice a to na základě uzavřených
smluvních podmínek. Tyto podmínky určují, jaké množství pitné
vody může být do vodovodního systému obce Babice předáno.
Uvědomte si prosím, že množství dodávané pitné vody je omezené
a nelze v případě velkých odběrů, které jsou zapříčiněny napouštěním
bazénů, zaléváním zahrad a ostatními činnostmi nad rámec používání
pro potřebné účely, zajistit dostatečné množství všem odběratelům.
Pomozte prosím svým zodpovědným přístupem ke spotřebě vody
zajistit dostatek pitné vody pro všechny odběratele. Uvědomte si, že
pokud se s vodou bude i nadále „šeredit“, bude docházet k omezením
či výpadkům dodávky pitné vody, jelikož kapacity dodávaného
množství převzaté vody jsou omezené.
Děkujeme Vám, že se k pitné vodě chováte s úctou.
VODA CZ SERVICE s.r.o.
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Vážení spoluobčané,
ačkoliv je rok 2017 v plném proudu, dlužíme Vám některé informace
z roku minulého.
V listopadu proběhl Den otevřených
dveří v nové garáži.

8. 4. jsme se, jako každý rok, v hojném počtu účastnili jarní obecní
brigády. Hned toto odpoledne jsme využili našeho většího počtu a se
zapůjčeným traktorem s valníkem zajeli pro dřevo na čarodějnickou
vatru a pro májku.

17. a 18. 12. proběhlo na žádost obce odčerpání vody z rybníku
v Babičkách.
Jako každoročně jsme se zúčastnili vánočního setkání.
Rok 2016 jsme ukončili společnou silvestrovskou veselicí za účasti
nejen členů sboru.
7. 1. se konala valná hromada našeho sboru za účasti hostů z naší
obce, zástupců okrsku, okresu i ostatních sborů. Několika našim
členům bylo nejen od SDH, ale i přímo od okrsku a okresu uděleno
poděkování za činnost. Přijali jsme několik nových členů, zhodnotili
činnost v roce minulém a schválili plán činnosti na ten letošní.
4. 3. proběhlo na stanici HZS Říčany celodenní školení velitelů
jednotek. Z našeho sboru se zúčastnili Pavel Rathouský a Radek
Hauf. Po půldenní teorii si vyzkoušeli v praxi např. sestavení
dekontaminační sprchy s příslušenstvím, resuscitaci na cvičné figuře,
nové metody hašení, vyhledávání osoby v zakouřeném prostoru atd.
Tyto zkušenosti poté předali ostatním členům výjezdové jednotky.
4. a 11. 3. jsme byli přítomni hned na dvou plesech. První v Jevanech
byl ples našeho okrsku č. 5. a druhý v Doubku. Zde jej uspořádal
místní hasičský sbor. Oba plesy se velice podařily a my se tuze dobře
pobavili.
25. 3. byl po předešlých deštích zjištěn havarijní stav střechy nad
velkou garáží a zasedací místností.
I přes okamžitou lokální opravu se nám nepodařilo zcela zabránit
zatékání. Situace byla ohlášena správcem objektu obecnímu úřadu
a je aktuálně v řešení.
Začátkem dubna jsme přezuli přední gumy na cisterně CAS 25
a následně oba naše vozy prošly každoroční povinnou STK.

Babický občasník

Připadá mi, že to bylo před měsícem,
co jsme pasovali naše předškoláky
na školáky a „vypravili je do světa“,
a on to bude za chvíli rok!
Za necelé dva měsíce nás čeká konec školního
roku a s ním další pasování
a další loučení…
Letošní
školní
rok
jsme zahájili výletem
do
Fa r m a PA R K U
v Soběhrdech. My děti
jsme si myslely, že nás
čeká jen procházka
mezi zvířaty, ale to jsme
koukaly! Trampolíny,
houpačky,
průlezky…
a závody na skákacích
konících!
V říjnu přijelo první divadélko, užili jsme si dlabání dýní se třídou
i s maminkami a vyrazili jsme do svíčkárny. Listopad byl plný draků,
kouzel během kouzelné noci, ale i koled, protože nás čekalo zpívání
u vánočního stromu na návsi, které jsme si také náramně všichni
užili.

22.4. jsme se zúčastnili soutěže Žernovská osmička.

19. 11. se naše výjezdová jednotka
zúčastnila výcviku jednotek okrsku
č. 5 na farmě v Tehově. Po seznámení
se s celým objektem jsme se naučili
vyvádět
hospodářská
zvířata
z ohroženého prostoru a poté si
při praktickém cvičení připomněli
zásady vstupu do hořícího objektu.
3. 12. byla jednotka povolána k odstranění nebezpečných stromů na
návsi.
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Hlásí se Dráček...

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

16. 11. zástupci našeho sboru
odcestovali,
v
doprovodu
starosty obce, na galavečer k vyhlášení výsledků ankety „Dobrovolní
hasiči roku 2016“ do Brna. V naší kategorii jsme se umístili na
nepopulárním čtvrtém místě, ale i přes počáteční zklamání
považujeme toto místo za velký úspěch a děkujeme Vám všem, kteří
jste nás svými hlasy podpořili.

str.

2. 3. odstranění vzrostlého stromu mezi obcemi Babice a Březí.
Strom hrozící pádem na komunikaci. Po zjištění situace na místě
jsme požádali o spolupráci HZS Říčany. S pomocí jeřábu byl tento
nebezpečný stav odstraněn.

Začátkem prosince se k nám zase přišel podívat Mikuláš se svými
pomocníky, a pak už mílovými kroky ubíhal adventní čas. I Ježíšek
zase přišel...
V lednu a v únoru na nás čekala
divadélka, karneval, malování
hrnečků… Březen přinesl
pohádku Jak se budí země,
čtení z oblíbených knížek
z dětství našich maminek
a tatínků a předškolákům
plavecký výcvik. Odnesl
Moranu a přivítal nová
babická miminka.
A už je tu duben! Kraslice, zajíčci, osení, koledy, ale také fulldome
kino s příběhem o životě stromů a další kouzelná noc ve školce.
V květnu se vydáme do ZOO ve Dvoře Králové, přijedou za námi
záchranáři, kteří nás vezmou i do sanitky a naučí nás, jak pomoct
kamarádovi, kdyby se zranil a pomalu se budeme připravovat na
červnovou zahradní slavnost. Červen nám přivolá prázdniny, hmyzí
cirkus, ale i to další, trochu smutné, loučení s našimi školáky…
Když si k této ma lé
ochut návce z našeho
progra mu přidáte
spousty
říkanek,
písniček,
her,
obrázků,
v ýrobků
a lesních výprav, zjistíte,
že nuda nám tu opravdu
nehrozí.

Hasiči Babice

Děti MŠ Dráček

6.5. jsme se zúčastnili okrskové soutěže požárního sportu v Doubku.
Ženy starší si odnesly první místo a muži starší třetí místo, na což
jsme poprávu hrdí. U této příležitosti proběhly i oslavy 120 let výročí
SDH Doubek.
Dále několik informací k dotaci na nový dopravní automobil.
Ve spolupráci s obcí byl veřejnou zakázkou vybrán dodavatel nového
dopravního automobilu. Současně byla podána žádost o dotaci na
spolufinancování tohoto dopravního automobilu na Středočeský
kraj. A aby nebylo žádostí málo, podal ještě náš člen jednu o grantový
příspěvek společnosti ČEZ a.s. O výsledcích Vás, samozřejmě, budeme
informovat příště.
Na závěr souhrn činnosti naší výjezdové jednotky za uplynulé období.
4. 1. hořící osobní automobil mezi obcemi Babice a Doubek. Hašení
pomocí dvou C proudů a jednoho vysokotlaku. SDH Babice, SDH
Doubek a HZS Říčany.
28. 1. kácení nebezpečných stromů na návsi kolem rybníka.
22. 2. odstranění padlého stromu z komunikace Na Bahýnkách.
27. 2. na žádost policie a obce odstranění nebezpečného stavu
uříznutého telegrafního sloupu v osadě Hujara.

Ze života včelařů
Říčan a okolí
Český svaz včelařů, z.s., ZO Říčany
www.vcely.ricany.unas.cz
O prospěšnosti včel nejen pro člověka, ale hlavně pro přírodu určitě
nikdo nepochybuje. Včely jsou nezastupitelné v opylování většiny
rostlin.
V ČR je registrováno několik občanských sdružení zabývajících
se chovem včel. Naše základní organizace (ZO) Říčany je jedna
z místních organizací Českého svazu včelařů a působí v širokém
okolí Říčan - od Mnichovic po Čestlice, přes Babice po Klokočnou,
takže nejsme klasický spolek jedné obce. Podrobně obvod viz
www.vcelyricany.unas.cz. Původní „Včelařský spolek pro Říčany
a okolí“ byl založen v roce 1908, takže v příštím roce oslavíme 110 let
spolkové činnosti. Aktuálně 123 členů našeho spolku chová cca 900
včelstev, nejvíce v Říčanech a Mnichovicích.
Veřejnosti se snažíme představit včelařství na různých akcích.
Navštěvujeme ZŠ Mnichovice, MŠ Strančice, MŠ Pražačka v Praze 3,
pravidelně jsme v Říčanech na akci „Indiánské léto“ a v Uhřiněvsi na
velmi poučné „Cestě potravin“.
V roce 2016 jsme díky finanční podpoře firmy Zoeller Systéms
s.r.o., města Říčany a města Mnichovice uspořádali 2 větší akce:
připomenutí 130 let od narození včelařské osobnosti O. Brennera
a vyšetření velké části včelstev členů naší ZO na nákazu „Mor včelího
plodu“ (MVP).
Otakar Brenner, řídící učitel
v
Babicích,
byl
významný
představitel českého včelařství
a výzkumník. Jeho činnost jsme
připomněli výstavou z jeho života
s přednáškami. S obcí Babice jsme
v Babicích vysadili na jeho památku
lípu a umístili pamětní desku.
Vyšetření velké části včelstev
členů ZO na nákazu MVP nám
ukázalo přibližný stav šíření této
nebezpečné nemoci. Je potěšitelné,
že všechna vyšetřená stanoviště
byla bez nálezu.
V současné době vyhlásila Státní veterinární správa (SVS) ohnisko
nemoci moru v obcích Vyžlovka a Jevany. Mimořádné nařízení SVS
platí v naší ZO pro obce Babice, Tehov, Klokočná a Myšlín. Platí zde
zejména zákaz přesunu včelstev. Obecně nedoporučujeme kupovat
a používat staré úly, pořizovat včely bez prověření na mor, chytat
a usazovat roje neznámého původu. Chce-li si někdo pořídit včely,
může se obrátit se na nás, rádi poradíme a pomůžeme.
Na zdraví včel i jiného hmyzu má ale také velký vliv ubývající přirozená
potrava. Čím dál více se projevuje úbytek přirozené potravy, což se
odráží ve slabší zdravotní kondicí včelstev. Vítáme postupný návrat
remízů a alejí s přirozenou pastvou i prostředím pro zvěř, možností
jsou také drobné výsevy na zahrádkách. Například v Říčanech
v květinářství Dominika lze zakoupit Směs pro včely nebo Směs pro
čmeláky. Záleží jen na nás všech zda budou vítězit anglické trávníky
a skladové haly nebo příroda s dostatkem potravy pro všechny.
F.Lehovec – předseda ZO ČSV Říčany
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Spolek
Babický Drak
Činností našeho spolku je především organizace místních kulturních
akcí a zájmových kroužků. Ani v tomto roce tomu není jinak. Předně
děkujeme všem našim sponzorům, dobrovolníkům, ale i členům
spolku, díky kterým můžeme tyto akce realizovat.

květen / 2017

KROMĚ KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDÁME TAKÉ
PRAVIDELNÉ KROUŽKY:
Cvičení pro dospělé FIT & SLIM – každou středu od 19 hodin v areálu
Open Gate
Astronomický kroužek – středa od 19 hodin v klubovně
Babického draka, termíny a témata přednášek naleznete na webu
www.babickydrak.cz
Rodinné centrum pod vedením Daniely a Leony – každý čtvrtek
od 9 do 12:30 hodin v klubovně Babického draka – hrajeme si, tvoříme,
cvičíme, zpíváme a hrajeme i divadélka

str.
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Astronomické okénko
Kde se vzal, tu se vzal...
Původ našeho vesmírného souseda, Měsíce, se vždy na chvíli zdá
vyřešený. Jenže uplyne pár desítek let a vše je jinak. Ještě minulý
rok jsme si při astronomických přednáškách v klubovně říkali, že
nejpravděpodobnější původ vzniku Měsíce je srážka Země s jiným
tělesem (dlouho před vznikem života). Tento objekt dostal jméno
Theia, byl velký přibližně jako planeta Mars a po jeho srážce se Zemí
se ho část vmísila do ní a zbytek se společně s vyvrženým materiálem
zformoval do našeho vesmírného souputníka.

Obr. 2: Nejnovější teorie vzniku Měsíce z původních několika menších satelitů
postupně vyvržených ze Země dopady vesmírných těles.

Ať už Měsíc vznikl jakýmkoliv způsobem, jedno je jisté – jeho velikost
ani vzdálenost na oběžné dráze nemohou být vyladěny lépe! Díky
tomu se nám nad hlavami čas od času odehrávají vesmírná divadla
v podobě zatmění Slunce, jako například to letošní, úplné, v Severní
Americe (21. 8.). Poněkud menší, ale přesto hezké představení čeká
v srpnu i na nás. Večer 7. 8. vyjde v půl deváté večer Měsíc nad obzor
již z jedné čtvrtiny zatmělý! Pokud bude počasí přát, určitě budeme
někde v Babicích s dalekohledem, sledujte proto stránky Babického
draka (www.babickydrak.cz), případně facebook astronomického
kroužku (www.facebook.com/babickeastro), pokud byste se k nám
chtěli přidat!

Cvičení rodičů s dětmi – každý pátek od 17 hodin v tělocvičně
Open Gate

Co jste s námi v roce 2017 mohli již absolvovat? Dne 26.2.2017 se
konal v divadle Open Gate Dětský karneval, kde jste měli možnost
za doprovodu úžasných slepiček z Divadla pod čepicí předvést své
masky. Letos byla účast hojná a kvalita soutěžních masek velmi
vysoká. Porotci to neměli jednoduché, ale svého úkolu se zhostili se
ctí a vybrali v každé kategorii tři nejlepší masky, které byly následně
odměněny.
Dne 13.3.2017 jsme vám již po několikáté nabídli možnost absolvovat
Kurz první pomoci, kdy si absolventi tohoto kurzu osobně vyzkoušeli
poskytnout první pomoc nejen dospělým, ale především dětem. Jsme
moc rádi, že má tento kurz takovou účast a plánujeme ho realizovat
i příští rok.
Nezapomněli jsme ani na jarní úklid klubovny, kterou si můžete
pronajímat na soukromé oslavy či zájmové kroužky (bližší informace
naleznete na www.babickydrak.cz/klubovna).
Také jsme dne 26.3.2017 měli možnost si zabubnovat s Bubnováním
Susha Kolín v klubovně Babického draka, kde jsme společně rozezněli
28 Djembe bubínků a byla to opravdu velká legrace.

Volejbal – každý pátek od 19 hodin v tělocvičně Open Gate
Všechny tyto kroužky můžete začít navštěvovat kdykoliv v průběhu
roku, cena je vždy za jednu lekci, více informací naleznete na
webových stránkách www.babickydrak.cz.
Pokud máte zájem získávat bližší informace, nebo máte chuť se
s námi podílet na vytváření těchto akcí, neváhejte a piště na mail
rcbabice@seznam.cz.
Za Babického draka VR
Foto: Martina Lipavská, Jan Rybář, Jana a Michal Švandovi.

Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat
na 8. ročník akce

Babická veselá
náves,
která se koná

v neděli 25. června 2016
od 9.00 do 13.00 hodin
v Babicích u Říčan (náves)

V rámci celorepublikové akce „Ukliďme česko“ jsme uklízeli
i v Babicích. Letošní Úklidová brigáda se uskutečnila v sobotu
8.4.2017 a náš spolek se při této akci zaměřil především na
renovaci pískoviště na návsi včetně výměny písku. Velké dík
patří všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s realizací
našeho záměru. Zároveň chceme poděkovat Obci Babice
a Zahradnickým službám PÁSOVCI za finanční a materiální pomoc.

Od 10.30 hodin Divadlo DOKOLA
s pohádkou O statečném kováři,
a po celou dobu KEJKLÍŘ PET
a Kočovný samostřel
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
Marcela a Roman Havlovi.

Obr. 1: Srážka Thei s planeou Zemí.

Byla to hypotéza pravděpodobnější než ty předchozí (že je Měsíc
tělesem zachyceným při náhodném letu kolem Země, nebo že
vzniknul z původního mračna zároveň se Zemí a ostatními tělesy
Sluneční soustavy). Byla to teorie mezinárodně nejvíce uznávaná.
Nebyla ale dokonalá. Až letos v lednu se podařilo izraelským vědcům
nasimulovat vznik Měsíce tak, aby vše od složení po sklon jeho dráhy
odpovídal realitě. A jak tedy takový proces vypadal? Podle této teorie
nestačila jedna gigantická srážka s Theiou, ale impaktů bylo několik
desítek! Po každé srážce došlo k vyvržení materiálu na oběžnou
dráhu Země, který zde vychladl a vytvořil malý měsíček. Stačilo
potom jenom několik milionů let, aby se z těchto malých těles stal
náš starý dobrý známý soused Měsíc, jak ho známe dnes.

Obr. 3: Nejbližší částečné zatmění Měsíce viditelné v České republice.

Úžasné divadlo fyziky v Babicích
V sobotu 22. dubna k nám na pozvání Astronomického kroužku a za podpory školy Open Gate opět po roce zavítalo Úžasné divadlo fyziky,
tentokrát s představeními Jednou provždy nehoří pro menší děti a Vidět zvuk, slyšet světlo pro středoškoláky a dospělé.
Bylo opravdu na co se dívat, přikládáme pár fotografií a těšíme se snad zase za rok!
Jana Švandová
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Rugby
V březnu 2017 schválila oddílová rada
Rugby Babice na své schůzi novou
oddílovou strukturu a zvolila také nové
vedení. Prezidentem Rugby Babice se stal
Rupert Marks, výkonným ředitelem David
Volenec a sportovním ředitelem byl zvolen
Josef Bláha. Oddílová rada tímto jmenovaným poskytla mandát
k přípravě nového strategického plánu rozvoje oddílu, který by
se měl začít uskutečňovat od nové sezóny. A už uplynulé měsíce
byly hlavně ve znamení jednání a příprav stěžejního projektu
nové etapy, a to jednotné Mládežnické akademie sedmičkového
ragby, která startuje v září 2017. Už v červenci máme ale
naplánován společný letní ragbyový kemp v areálu Open Gate. Třetí
prázdninový týden bude tedy škola Open Gate opět plná sportovního
a hlavně ragbyového dění.
Budoucí
ra gbyová
akademie staví jak na
zvyšující se popularitě
ragby v souv islosti
s j e h o u ve den í m
mezi
oly mpijské
sporty, tak na více než
pětileté práci oddílu
r a gby Spor t ov n í ho
klubu
Babice.
Startovacím můstkem
tohoto
projekt u
bylo pa k spu š t ěn í
Tým U6 na zimním halovém turnaji
zkušebního ročníku
Dívčí akademie sedmičkového ragby v září 2016, ve které trénuje
nyní okolo 30 dívek ve věku 4-13 let. Cílem akademie je vypěstovat
u dětí kladný vztah ke sportu multisportovní cestou bez předčasné
specializace na jeden sport, zároveň rozvíjet sportovní schopnosti
a dovednosti skrz trénink odpovídající vývoji, a nabídnout těmto
dětem i možnost nakročit mezi sportovní elitu cílenou, systematickou
a metodologickou prací se sportovní mládeží. Po vyzkoušení principů
s úžší skupinou dívek během uplynulých měsíců je před námi výzva
rozšířit akademii o chlapeckou mládežnickou základnu a nabídnout
tak všem dětem ve věku 4-14 let stejnou možnost především
v oblasti trenérských osobností, přístupu k tréninovým principům,
prostředkům a sportovištím. Naše mládežnická základna činí nyní
90 dětí, o které se stará celkem 10 stálých a 8 externích trenérů.
Další necelá stovka
dětí hraje pravidelně
n e k o n t a k t n í
formu
r a g b y,
t z v. “ t ouc h” ve
š kole Open Gat e
a školní t ýmy se
začí nají zapojovat
i do meziškolních
turnajů a turnajů
seriálu Czech Junior
Touch. Na začátku
dubna jsme pro žáky Nekontaktní 'touch' ragby hrané žáky ZŠ OpenGate
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školy připravili celodenní akci “Den s Touch Rugby”, kde
měli všichni žáci ZŠ plus několik dalších z pražské školy
Riverside možnost si vyzkoušet ragbyové dovednosti,
dozvědět se mnoho z historie i současnosti ragby
a odpoledne vyvrcholilo velkým ragbyovým turnajem za
účasti nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Do Babic také už dvakrát v tomto roce zavítaly na soustředění
ženské národní výběry sedmičkového ragby, nejprve
reprezentace do 18 let a následně seniorská reprezentace,
které do svého přípravného programu zahrnuly i tréninky pro
naše malé ragbisty i ragbistky.
V sobotu 4.2. se v Babicích uskutečnil trénink s bývalou
novozélandskou reprezentantkou Mere Baker, která nám
ve sportovní hale Open Gate předávala cenné rady, tipy
a zkušenosti.
Během ledna-dubna se už několikrát sešla ke svým soustředěním
širší reprezentační nominace U15 pro srpnové ME v Touch ragby
v Dublinu, kterých se účastní celkem šest babických dětí, chlapců
i dívek. Nejen jim držíme palce na jejich cestě do Irska.

Dívky z ragbyové akademie si v Open Gate zatrénovaly i s dívčí juniorskou
reprezentací

Kromě toho samozřejmě trénujeme, účastníme se turnajů přeboru
Čech a přes zimu pravidelných halových turnajů. V neděli 21. května
nás čeká domácí turnaj seriálu Czech Junior Touch kategorií U10
a U13 v touch ragby a o týden později, opět v neděli, 28. května domácí
turnaj přeboru Čech kategorií U6 a U8. V květnu budou tedy Babice
opět v centru ragbyového dění a budou hostit stovky dětí, které
spojuje vášeň pro ragby.
Vyzkoušet si ragby můžete i jako dospělí začátečníci, a to při našich
středečních sranda trénincích, kde hrajeme nekontaktní touch ragby.
Scházíme se každý týden i o prázdninách na hřišti nyní v 19 hodin.
www.rugbybabice.cz | www.rugbyacademy.cz
Text: David Volenec

„Jako jeden ze zakladatelů klubu vidím současný vývoj jako dokončení
jedné kapitoly jeho historie a začátek nové. Na začátku jsme si s Davidem
Volencem vytyčili úkol položit základy ragbyového klubu. Nyní, posíleni
bývalým ragbyovým reprezentantem Josefem Bláhou, který má velké
hráčské zkušenosti a trenérské vzdělání spojené s praxí, je před námi
všemi výzva postavit na těchto základech stabilní ragbyový klub pro
kluky i holky od dětí až po old boys & girls. Moc se na tuto práci těším.“
říká ke svému zvolení nový prezident Rugby Babice Rupert Marks.
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Atletika
V průběhu jarní sezóny 2017 se atletická přípravka
SK Babice soustředila především na přespolní
běhy a obecnou sportovní přípravu (Přespolní běh
kolem Olivovny, Lipanská stezka, turistický pochod
Okolím Říčan). Další běžecké závody nás teprve
čekají (např. Běh Krásné vyhlídky), stejně jako dráhová sezóna, jejímž
vrcholem by před prázdninami měly být 17. června Jarní atletické
závody na nově zrekonstruovaném sokolském hřišti v Říčanech.
Na léto pak pro děti připravujeme sportovní kemp, který by se měl
konat v polovině srpna v Babicích formou příměstského tábora.
Členové oddílu Michal
Burda, Tomáš Luňák
a
Jan Havlíček tvoří
redakci a vydávají běžecký
časopis B, jehož třetí
číslo vyšlo na podzim
a momentálně redakce
pracuje na čísle čtvrtém.
Z oddílu do časopisu nebo
jeho web přispívá také
Anna Kudrnová, Jan Pipek,
Zuzana Urbancová a Jan
Atletická přípravka SK Babice - elévové
Bartas. S časopisem jsme
se také zúčastnili půlmaratonského expa v Praze a vydáváme také
speciál v rámci Runczech magazínu, který vychází v třicetitisícovém
nákladu jako příloha Hospodářských novin. Časopis budeme letos
prezentovat také v rámci pražského maratonu a olomouckého
půlmaratonu. Zajímavostí může být, že se nám podařilo udělat
exkluzivní rozhovor s jedním nejlepších běžců současnosti Galenem
Ruppem a také jsme připravili online report z Bostonského maratonu.
Zůčastnili jsme se ve
větším počtu jarní desítky
v Pečkách, pravidelně
měříme síly na závodech
VŠ ligy. Zuzana Urbancová
zaběhla slušně maraton
v
Bratislavě,
Klára
Jakešová vyhrála třicítku
v novohradských horách
a ladí formu na pražský
maraton v rámci MČR.
Sezóna 2017 je otevřená, je
před námi Pošemberský Atletická minipřípravka SK Babice při zimní
ultra kros a někteří borci přípravě v tělocvičně
mají v plánu 51. Krakonošovu stovku. Ostatní členové SK Babice běhají
každý dle svých možností a schopností, účastní se individuálně
menších závodů nebo běhají pro zdraví, pro radost, a nebo jen tak.
www.babicerunning.cz | www.brunningmag.cz
Text: Michal Burda a Jan Havlíček

RUGBY
TURNAJ KATEGORIE U6-U8

28.5.17
OD 10 hod.

HŘIŠTĚ
BABICE

Další cvičení
Rušno je také pravidelně v klubovně SK Babice v bývalé škole na
návsi. K tradičním lekcím jógy, které probíhají 3x týdně, se přidala
ještě trojice lekcí s Vian, a to Funkční trénink, Kruhový trénink
a Bodyforming. Rozhýbat, posílit nebo protáhnout své tělo zde tak
můžete každý týden v těchto termínech:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Neděle

19:00 - 20:30
19:15 - 20:15
19:00 - 20:30
9:00 - 10:00
9:00 - 10:30
19:00 - 20:00

Jóga
Funkční trénink
Jóga
Kruhový trénink
Jóga
Bodyforming

Neděle, 28.5.17 od 10 hodin
Hřiště Babice, Ke Hřišti 317, 251 01,
Babice u Říčan

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

WWW.RUGBYBABICE.CZ
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Revitalizace rybníčku
Na Ladech
Jak jste si určitě všimli, rybník před budovou hasičské zbrojnice
Na Ladech a jeho okolí prochází v současnosti velkými úpravami.
Jejich cílem je zkulturnit toto krásné místo s důrazem na vytvoření
místa aktivního odpočinku. A právě o tom, co se bude ještě kolem
rybníčku letos dít, se dočtete v tomto článku.
V první fázi hasiči odčerpali z rybníčku všechnu vodu, aby mohl být
odbahněn a zbaven hustého porostu rákosí. Tyto práce proběhly
v zimě, která nahrála svými nízkými teplotami tomu, že bahno
krásně vyschlo a mohlo být odvezeno bez většího znečištění
okolních komunikací. Poté byly částečně hasiči, částečně odborným
zahradníkem vykáceny přerostlé a nevhodné dřeviny v okolí rybníčku,
kterých tam bylo skutečně více, než je zdrávo. Tímto se celý rybníček
a jeho okolí prosvětlilo a do rybníku bude opět svítit slunce, které
napomůže lepšímu čištění vody. Vzhledem k vykácení keřů a dřevin
podél chodníku bylo nutné zajistit bezpečnost průchodu kolem něj,
a proto byl vystaven na tomto místě plůtek, který zabrání případnému
pádu do vody. Na řadě jsou terénní práce na travnatém prostranství
u rybníčku, kdy bude povrch srovnán a znovu zatravněn. Zároveň
dojde k vyjmutí již rozlámaných laviček a jiných zbylých betonových
základů. Největší inovací bude zajisté výstavba fitness prvků
a šachového stolku. Prvky byly vybrány s přihlédnutím k užívání
staršími občany, zvláště obyvatel z okolí rybníčku, kteří si fit park
moc přáli. Orientační návrh můžete vidět na obrázku níže.
Celá oblast bude doplněna
novými lavičkami a třešničkou
na dortu bude vysazení rybí
populace. Doufáme, že toto
krásné místo v obci znovu ožije
a bude hojně využíváno nejen
seniory, ale i rodinami s dětmi,
sportovci a ostatními, kteří
hledají koutek pro koutek pro
zastavení se v denním shonu.

květen / 2017

Borákovi z nakladatelství Junior za darování pěkných knížek pro
děti, manželům Rathouským za zapůjčení originální kolébky a panu
Kloubovi za pořízení fotodokumentace. A samozřejmě Vám všem,
kteří jste se s novými „občánky“ na setkání dostavili.
Za Obec Babice
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Obrazem
SETKÁNÍ SENIORŮ V DOUBKU 19.11.2016

VÁNOCE V BABICÍCH 2016

DĚTSKÝ KARNEVAL 26.2.2017

ČARODĚJNICE 30.4.2017

Marcela Marks

Kontejnerová stání
pro tříděný odpad
Recyklace odpadů v obci začíná být strašákem. Je to hlavně proto, že
kapacity stávajících kontejnerových stání jsou zcela nedostačující.
Jak asi víte, snažíme se intenzivně najít vhodné místo pro sběrný
dvůr, který by vyřešil hlavně problém s ukládáním bioodpadu (místo
na návsi je samozřejmě zcela nevhodné), velkoobjemového odpadu,
nebezpečného odpadu, elektrozařízení a většího množství papíru,
plastu, skla, aj. Návrh nového územního plánu nám toto řešení vůbec
neusnadňuje, ba naopak. Míst, kterých by pro tento typ zařízení
bylo vhodných, najdete v Babicích pomálu, tvrdím si říci, že téměř
neexistují. I tak se ale nevzdáváme a jednáme s majiteli větších
pozemků o této možnosti tak, aby nikdo do budoucna neměl sběrný
dvůr jako nechtěného souseda.
Prozatím pracujeme alespoň na rekonstrukci a zvětšování prostoru
již existujících sběrných míst. V lokalitě Bezchlebí již rekonstrukce
proběhla a stání s jarem dostalo i nový zahradnický kabát. Kontejnery
v Babičkách by se měly dočkat nového „chlívku“ společně s výstavbou
chodníku v této lokalitě, pokud vyjde dotace. Největší změnou projde
určitě stání na návsi, kde je situace skutečně neudržitelná a ve
fázích plných kontejnerů jsou odpadky vidět více, než obecní úřad.
V současné chvíli probíhá tvorba projektové dokumentace a proces
pro stavební povolení. Když vše dobře půjde, stání by mělo být letos
nejen zkulturněno (viz obrázek níže), ale i rozšířeno o několik kusů
kontejnerů navíc.

Marcela Marks

Vítání občánků
Dne 24. března 2017 bylo v divadle školy Open
Gate veselo. Konalo se zde tradiční Vítání
občánků, tentokráte narozených v roce 2016.
Z patnácti babických benjamínků si čas udělalo
jedenáct holčiček a chlapečků a určitě toho
nelitovali, setkání bylo velmi příjemné a milé.
Letošní program byl nezvykle bohatý. Zahájily
ho děti z babické mateřské školky hudebněrecitačním vystoupením a následovaly je děti
z Babic již odrostlejší. Slovo starosty miminka
doslova okomentovala. Poté rodiny převzaly
pamětní list a drobné dárky. Po slavnostním
přípitku měli všichni možnost vyfotit se u originální, ručně
vyřezávané kolébky (ve které kdysi spinkala sama Aneta Langerová!).
Nad sklenkou sektu pak rodiče seznamovali budoucí spolužáky
z mateřské školky.

Obec Babice děkuje škole Open Gate za propůjčení krásných prostor,
Kulturně-sportovnímu výboru obce za pomoc s organizací, Lucii
Krátké a Kláře Sochorové za přípravu dětských vystoupení, panu

Stání na návsi nyní

Návrh rekonstrukce

Největší výzvou je umístění kontejnerového stanoviště v lokalitě
Mlejnsko, kde je skutečně potřeba. Obec již nějakou dobu o místě
jedná, protože nevlastní v lokalitě vhodný pozemek. Pokud byste měli
na vhodné místo návrh, určitě nám dejte vědět.
Závěrem bych vás chtěla vyzvat, abyste i přes výše uvedené třídili,
co nejvíce to jde. Obec sběrem tříděného odpadu dostává zpět
do rozpočtu finanční prostředky, které jsou sice v řádech tisíců,
ale i tak poslouží třeba jako příspěvek na rekonstrukci či výstavbu
nového stání. Jednou budeme třeba třídit tolik, že budeme schopni
snížit poplatek za odvoz komunálního odpadu. Tedy známým heslem
„třiďme odpad, má to smysl!“.
Marcela Marks

Kalendář akcí
20.5.
21.5.
28.5.
4.6.
25.6.
5.8.
7. 8.
23.9.

BRIGÁDA NA ÚKLID LESOPARKU
turnaj seriálu Touch Rugby Junior – babické hřiště
Rugby turnaj kategorií U6 a U8 – babické hřiště
DEN DĚTÍ v Březí
BABICKÁ VESELÁ NÁVES
Kapr Cup - náves
vyjde v půl deváté večer Měsíc nad obzor již z jedné čtvrtiny
zatmělý!
Svoz nebezpečného odpadu

Foto: Vladimír Tatarinov

JARNÍ ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA 8.4.2017

květen / 2017

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 1.1.2017: 1079

ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Z důvodu průběžného čerpání dovolené budou po dobu července a srpna na Obecním úřadě k dispozici pan starosta a paní místostarostka
pouze v pondělí (vyjma dovolené). Středy či další dny jen po předchozí dohodě. Czech POINT a pokladna budou otevřeny standardně v pondělí
a ve středu (vyjma dovolené). Termíny dovolených sledujte na webu obce a vývěsce OÚ.

NEUHRAZENÉ POPLATKY ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Upozornění pro všechny, kteří stále neuhradili platbu za svoz
komunálního odpadu (RD + chaty), aby tak učinili, co nejdříve.
Dle 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.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ

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

SEKÁNÍ POZEMKŮ

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

PŘIPOMÍNÁME DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU
HLUČNÝCH ČINNOSTÍ

SVOZ BIOODPADU
Poslední svoz bioodpadu proběhne ve čtvrtek 7.12.2017.
Upozorňujeme, že v případě poklesu teploty pod nula stupňů,
nebude svoz proveden – zmrzlý odpad nelze vyklopit. Zároveň
žádáme všechny, kteří si letos známku na bio nezakoupili, aby
nám vrátili zapůjčené nádoby.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

23.9.2017 — čas bude upřesněn na webových stránkách a na
vývěsce obecního úřadu.

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
Sledujte na webových stránkách a na vývěsce obecního úřadu.

(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, Jan Černý, archív OÚ Babice, archív MŠ Dráček

