Babický
občasník

11
2017

listopad
Výbory informují

MŠ Dráček

5

Babický drak

6

SK Babice 7 Obecní Úřad informuje

8

SDH Babice
V Babicích žijí

5

4

2–3

Babický občasník

2

Slovo
úvodem...

listopad 2017

3

Babický občasník

ŠKOLSKÝ VÝBOR

Vážení spoluobčané,
letošní rok byl opět plný investičních akcí
zaměřených především k větší bezpečnosti
v obci a k jejímu zvelebení. Jsem velmi
potěšen, že mojí a naší práci vnímáte
pozitivně a dokážete ji ocenit. Vaše zpětná
vazba je velmi důležitá. Pořád máme na
Jan Chadraba
čem pracovat, stále je v obci co vylepšovat.
Starosta
O všem si přečtete na následujících řádcích.
Rád bych upozornil na nově
otevřený fitness park Na Ladech.
Vím, že jste fitness park přijali s
velkým nadšením a já věřím, že se
tam budeme často potkávat nejen
při cvičení, ale i při hře v šachu nebo
v dámě. Tímto na souboj v české
Dámě přijímám výzvy :—).
V následujícím roce máme opět spoustu naplánovaných akcí – např.
výstavbu chodníků na všech zbývajících úsecích podél Starobabické
ulice, výstavbu chodníku v ulici Mlejnská, opravy dešťové kanalizace
a mnoho dalšího.
V tomto předvánočním čase bych si přál, abyste nezapomněli
komunikovat, spolupracovat a podílet se na akcích v obci. Společně
zvládneme vše daleko lépe! Jsem tu od toho, abych Vám naslouchal
a pomáhal, o což se snažím. Vím, že občas ve vypjatých, náročných
a stresových situacích nejsem přívětivý, ale věřte, že mi vaše
problémy nejsou lhostejné. Jsem opravdu jen člověk a jeden z Vás.
Vaše porozumění a pomoc je pro mě velkou motivací dělat vše s láskou
a pro dobro naší obce.
Na závěr Vám přeji pohodové a hlavně klidné prožití vánočních
svátků s těmi nejmilejšími, které kolem sebe chcete mít. Vánoce
jsou především o nás, o lidech, radosti a o vzájemném porozumění.
Do roku 2018 Vám přeji, nám všem, hodně štěstí, ať se nás zdraví
a síladrží, ať máme chuť do práce a odvahu ke změnám.

Budeme moc rádi, uvědomíte li nás o případném poničení dopravního
značení nebo komunikace, abychom mohli co nejdříve sjednat
nápravu. Závěrem bych rád připomenul , že stavební výbor zasedá
stále hodinu před každým zasedáním zastupitelstva, kde vám rádi
poradíme a budeme nápomocni při stavebních úpravách a realizacích
na vašich pozemcích a zahrádkách.
Za Stavební výbor obce Babice
Josef Rozsíval

KULTURNĚ - SPORTOVNÍ VÝBOR
Vánoční setkání s občany Babic
Obec Babice zve všechny své občany na tradiční Vánoční setkání.
Pojďme si společně užít předvánoční čas při skleničce svařáku,
horkého jablíčka nebo vánočního čaje.
Vítáme a především děkujeme všem, kteří zároveň upečou
a přinesou domácí štrůdly a letos nově bramborový salát do soutěže
o nejchutnější kousek. Příjem soutěžních výrobků je do 17 hodin.
Odpolední program dále vyplní vystoupení dětí z mateřské školky,
tradiční pochod tří králů a společné pění u vánočního stromku. Ten
tímto také zároveň rozsvítíme jako hlavní symbol Vánoc.
Uvítáme pomoc při organizaci, případné sponzory vánočního
občerstvení (panu Říhovi za loňský rok ještě jednou děkujeme)
a stejně tak i návrhy na zlepšení.
Přijďte si užít sváteční atmosféru nadcházejících vánočních svátků
v klidu a pohodě bez zbytečných starostí a stresu.
Těšíme se na Vás!

Pokud čtete Občasník či zápisy ze zasedání zastupitelstva pravidelně,
tak určitě víte, že obec Babice byla členem svazku obcí s názvem
Lošbates, jehož cílem byla výstavba spádové základní školy nejen
pro naši obec. Po téměř dvou letech, mnoha a mnoha pracovních
schůzkách a účasti vedení obce na nejrůznějších kongresech
a přednáškách z oblasti školství obec Babice ze svazku vystoupila.
Co zastupitele k tomuto rozhodnutí vedlo? Zejména odlišné názory
a pohled na koncepci výstavby školy oproti ostatním obcím ve svazku,
jiné představy o jejím financování. Obec Babice výrazně vystupovala
proti stavbě školy, jejíž predikovaná cena se v poslední době vyšplhala
až k hranici 400 mil. Kč. Spolufinancování takto finančně náročného
projektu (Babice měly ve svazku téměř 30 % podíl) by i přes obdržení
dotace pro obec znamenalo ohromnou finanční zátěž a dluh na
mnoho let. Vedení obce společně se zastupiteli vždy prosazovalo
spíše úspornější, opatrnější a nejlépe fázovou výstavbu s ohledem na
skutečný stav potřeb všech ve svazku v budoucnu. Tyto názory nebyly
ale ostatními členy akceptovány, a tak babičtí zastupitelé nakonec
rozhodli o vystoupení ze svazku ještě před vyhlášením zadání
architektonické soutěže a ostrým startem celého projektu. Cesty ke
vzdělání bude tedy obec hledat jinde, doufejme, že úspěšněji.
Za Školský výbor obce Babice
Marcela Marks

Za Kulturně-sportovní výbor obce Babice
Vlaďka Dvořáková

Jan Chadraba
starosta obce Babice

Výbory informují
STAVEBNÍ VÝBOR
Od posledního vydání Občasníku byla dokončena výstavba chodníku
podél hlavní komunikace III.třídy na Starobabické ulici v úseku od
Doubku k zastávce autobusu Babičky, na který jsme získali dotaci.
Při výstavbě chodníku proběhla i rekonstrukce a obnova odtoku
dešťové vody. Došlo částečně k jejímu zatrubnění a opravě napojení
u křižovatky v Babičkách na stávající dešťovou kanalizaci.
Určitě si nelze nevšimnout oprav autobusových zastávek. U zastávky
„Ke Hřišti“ ve směru na Doubek byla navíc provedena dostavba
chodníku ve směru k ulici Matějkova. Ke stejné dostavbě došlo
i u zastávky „Babičky“. Obě autobusové zastávky budou navíc vybaveny
přístřešky proti dešti. U všech zastávek v obci byla vyměněna dlažba
dle nových stavebních standardů.
Stále řešíme opravy obecních místních komunikací zkvalitněných
asfaltovým recyklátem. Snažíme se najít termín pro provedení
oprav u firmy, která pokládku realizovala. Při jejím vytížení je však
velmi složité přesunout potřebnou techniku současně v závislosti na
počasí do naší obce. Novým asfaltovým povrchem se pyšní i část ulice
Černohorská, která je ve vlastnictví obce.
Snažíme se v čele s panem starostou, aby se Vám v obci líbilo
a všechny změny zde vedly ke kvalitnějšímu a bezpečnějšímu žití.
Každou chvíli započnou práce na revitalizaci kontejnerového stání
u obecního úřadu. V proudu je již tvorba projektové dokumentace
na chodník v úseku mezi ulicemi Za Zrcadlem a Matějkova, kterou
zpracovává pan Křepinský. Zahájeny byly i práce na projektové
dokumentaci rekonstrukce a přístavby budovy č.p. 76, kde soutěž ve
veřejné zakázce vyhrál pan ing. Martin Vokáč .

Dotace, dotace, dotace
Důvodů k oslavám jsme měli v letní sezóně hned několik: prvním
z nich bylo určitě dokončení dotačního maratonu na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH obce Babice. Po splnění
nekonečného papírování, veřejné zakázky, technických „drobností“
a jiných radostí hasiči v srpnu konečně stáli tváří v tvář svému
novému miminku. A protože se jedná o historicky první nový hasičský
vůz v historii místního spolku, muselo se to patřičně oslavit. Kdo
nebyl, přišel o sice velmi studenou a deštivou party, o to lépe ovšem
chutnalo prase na grilu a nápoje, které zahřívaly, zejména vnitřně.
Na předávací ceremoniál se sjeli spřátelení hasiči z celého okolí.
Automobil byl financován částečně z dotace poskytnutou
Ministerstvem vnitra ve výši 450 tis. Kč a částečně z prostředků
fondu Středočeského kraje ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky
jsou již na účtu a oběma institucím moc děkujeme.
Nezbývá než hasičům popřát hodně štěstí na záchranných akcích
a ať se vždy vrátí v pořádku.
Další skvělou zprávou bylo obdržení dotace na chodník v Babičkách,
na kterou jsme netrpělivě čekali. Ihned po oznámení obdržení dotace
se rozjely stavební práce a nyní již můžete projít podél Starobabické
směrem na Doubek zcela bezpečně. Částku 680 tis. Kč přispěl Státní
fond dopravní infrastruktury a velmi za ni děkujeme.
Oficiálního potvrzení jsme se také dočkali u dotace na traktůrek, zde
je ale proces poněkud zdlouhavý a na jeho objednání stále čekáme.
Poslední, ale o to překvapivější, je úplně čerstvá zpráva o potvrzení
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dotace na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice, která je
v dezolátním stavu. Protože jsme na výsledek dotace čekali bezmála
půl roku, byli jsme připraveni opravu zaplatit z obecního rozpočtu.
O to větší radost jsme měli, že nám s opravou nakonec pomůže
Ministerstvo zemědělství. O konkrétní výši dotace a dalších
podrobnostech vás určitě budu informovat v dalším čísle Občasníku.
Stále netrpělivě čekáme na výsledky dotace na nové rozhlasy
a samozřejmě na nové kabiny na hřišti a multifunkční sportovní
hřiště. Držte palce!
Marcela Marks
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náš příspěvek rekapituluje činnost sboru za předešlé období.
Po úspěšné účasti na okrskové soutěži v Doubku (podrobněji viz
Občasník Květen 2017) obsadil 13.5.2017 náš zástupce i první příčku
tradičního Listonošova běhu.

27.5.2017 jsme se kvůli zdravému tělu, ale zejména pro dobrou věc,
zúčastnili 5. ročníku výstupu českého paralympionika Jaroslava
Petrouše na Sněžku na podporu Pavlínky, která onemocněla
meningokokem a musela podstoupit nadkolenní amputaci nožičky.
Prostřednictvím nadačního fondu Klapeto jsme tak přispěli
malé Pavlínce a dalším dětem na speciální rehabilitační pobyty
a kompenzační pomůcky. Tuto krásnou a emotivní akci si někteří
členové našeho sboru vyzkoušeli již v loňském roce.

V průběhu srpna a září jsme svépomocí dodělali šatnu v nové garáži
pro potřeby výjezdové jednotky.
2. 9. 2017 na memoriálu Míly Dlabače v Tehovci obsadilo družstvo
mužů krásné 5. místo.
V září proběhlo za velké účasti i tradiční soustředění v Třímanech.
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Hlásí se Dráček...

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

–

Vážení spoluobčané,
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V Babicích žijí…

v červnu jsme vyslali do světa 19 našich kamarádů,
pak jsme si užili prázdniny, které uběhly jako
voda a znovu jsme se sešli ve školce, kam se nám
vrátila naše paní učitelka Leonka a přišla mezi
nás i nová paní učitelka Jitka.

V sobotu 16. září 2017 bylo u Hasičárny předáno našemu sboru první
nové vozidlo v historii. Zásahové vozidlo Ford Transit předal veliteli
výjezdové jednotky Pavlu Rathouskému starosta obce Jan Chadraba.
Auto zaparkovalo v nově postavené garáži. Financováno bylo
z dotací Ministerstva vnitra, Středočeského kraje a částečně rovněž
z rozpočtu obce Babice. Zastupitelstvu patří naše poděkování za
jednomyslné schválení této investice. Slavnostního aktu se zúčastnili
představitelé a občané obce i členové okolních sborů. Podávalo se
občerstvení, k poslechu a tanci hráli Martin Vokáč a jeho synové
(Vokáč band), atmosféra byla prostě úžasná.

Koncem září (26.9.2017) si děti z mateřské školky Dráček znovu
vyzkoušely cvičnou evakuaci aneb jak se chovat v případě požáru.
Seznámily se s řádným postupem, hasičskou technikou a prohlédly
si náš nový dopravní automobil. Na závěr si vyzkoušely požární útok.
Odměnou jim byly sladkosti,reflexní páska na ruku s logem Hasiči
Babice, ale zejména nevšední zážitek.

Nejdůležitější zásahy výjezdové jednotky za uplynulé období:
• 8. 8. 2017 - požár skladu a vozidel, areál Oresi, Březí

Protože se nám vloni moc líbil výlet do FarmaPARKU v Soběhrdech,
zahájili jsme letošní školní rok stejně. Ti z nás, kteří jsme tam byli již
vloni, jsme koukali, co všechno se tam změnilo a jak se farmapark
rozšiřuje. Počasí sice nebylo tak krásné jako vloni, ale nepršelo, a to
je hlavní.
Na konci zá ř í jsme
si s babickými hasiči
v y z kou šel i eva k uaci
v př ípadě požá r u,
sezná m i l i jsme se
s jejich v ýstrojí,
prohlédli si jejich auta
(do toho velkého se vejde
8 hasičů, a le nás je
mnohem, mnohem víc)
a stříkali jsme hadicí na cíl. Na závěr jsme všichni dostali bezpečnostní
reflexní pásku s logem našich hasičů. Bylo to moc zajímavé a zábavné
odpoledne a našim hasičům DĚKUJEME.
Když jsme začátkem října byli zachraňovat princeznu na zámku
v Ploskovicích, moc pršelo, ale jen jsme porazili černokněžníka, vyšlo
sluníčko. Tak nás to nalákalo na další výlet a vypravili jsme se ještě
do svíčkárny v Šestajovicích.
A zat í mco my jsme si
užívali na výletech, paní
zahradnice nám upravila
předza hrádku u školky,
vyměnila suché a smutné
stromy na zahradě za nové
a v y t voř i la ná m „na še
ú zem í“. Zat í m pomocí
zelené plachty, ale až nám
povyrostou stromky podél plotu, zase ji sundáme.
Na každoročním dýňování s maminkami koncem října se nás letos
sešla fůra a bylo to moc fajn.
Také pravidelně cvičíme Maxíka a připravujeme se do školy. Raději
bychom ale trávili čas v lese, na výletech nebo s hračkami. Moc se
nám nechce. No představte si, že po nás chtějí, abychom si neskákali
do řeči, neprali se, abychom dokázali sedět v klidu, drželi správně
tužku, chvilku nemluvili, poslouchali třeba pohádku, a pak dokonce
vyprávěli, o čem ta pohádka byla…! Do toho to slovo „pravidla“! Brrr!
Maxíkovi jsme šanci dali, ale jinak nic! Sice nevíme, jak to s námi
bude potom vypadat ve škole, ale zatím se nedáme.
Listopad bude plný draků, divadélek, bezpečnosti, ale i koled, protože
se začneme chystat na krásný vánoční čas a čeká nás opět zpívání
u vánočního stromu na návsi.
A co nás čeká v prosinci?! Přijde Mikuláš? A jestli ano, přijde i anděl,
nebo jen čert?
A co Ježíšek? Přinese nám do školky nějaké nové hračky, hry nebo
třeba tříkolky?
Určitě ale máme v plánu výlet do Kutné Hory na betlémování.
Děti MŠ Dráček

Požár v průmyslovém areálu Oresi byl nahlášen v 1:20 hod.Výjezdová
jednotka SDH Babice dorazila na místo hned po profesionálních
hasičích z Říčan a zahájila hašení budovy. Hořely zde 3 nákladní
automobily, na jednom z nich bylo 2 500 litrů oleje. Požár se dostal
i pod střechu budovy v jejich těsné blízkosti. Příčinou požáru byla
porucha jednoho nákladního automobilu. Požár byl uhašen kolem
4 hod. a do 5:20 hod probíhaly dohašovací práce na střeše budovy rozebrání střešní krytiny a postupné dohašení izolační vaty.
Zde stále hrozilo znovuvznícení ohně. Celkem zasahovalo
cca 7 jednotek SDH a profesionální hasiči z Říčan, kteří byli vybaveni
hasící plošinou.
• 9× výjezd k odstranění vosího hnízda
Hasiči Babice
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Dovolte mi Vám představit nám mladého a talentovaného rodáka z
Babic pana Jiřího Bandase. Když jsem slyšel jeho první skladbu, řekl
jsem si, proč tolik sprostých slov v tak skvělé skladbě. Ano, ono to k
rapu patří, ale přeci jen tolik a tak ostrých? Proč? Zjistil jsem, že to
byl prvopočátek jeho vlastní tvorby a tak jsem si stáhl další skladby.
Nejsem znalec a typ této hudby nevyhledávám, ale ten kluk má talent
a musím říci, že se jeho tvorba dá velmi dobře poslouchat a že to jde
i bez velkých vulgarizmů. Zaujal mě svým talentem, texty i hudbou.
Proto jsem se rozhodl zavést novou rubriku. O podobně zajímavých,
šikovných a nadaných lidech z naší obce budeme pravidelně psát a
dělat rozhovory. První z nich si přečtěte níže.
Jan Chadraba

Jiří Bandas
Babický rapper, 21 let
hudebník, textař, zpěvák
Ahoj Jirko, mohl by ses našim čtenářům
představit a říci něco o sobě?
Ahoj, jsem obyčejný kluk z Babic, pro
kterého hudba znamená víc než jen
zábavu nebo koníček. Přes den pracuji
jako kuchař a po nocích dělám hudbu pod pseudonymem HD, kterou
bych se chtěl v životě živit. Mám velké vize, dalo by se možná říct,
že jsem trochu snílek. Ale na druhou stranu člověk nezjistí, co
všechno dokáže, dokud to nezkusí.
Od kolika let se věnuješ psaní textů a rapování?
Od mala jsem měl hodně blízko k hudbě hlavně díky tátovi, který se
v hudbě vyzná. Bavilo mě psát různé písničky nebo rýmované příběhy,
ve kterých jsem poznával rozmanitost českého jazyka a jeho možnosti.
Poté, co jsem poznal rap a celkově hip hop, jsem po nějaké době začal
zkoušet psát vlastní texty. Bylo mi necelých 15 let. Svoji tvorbu jsem
začal publikovat až zhruba po 3 letech psaní.
Co tě přivedlo k rapu?
K rapu mě přivedl sám rap, který jsem naplno začal poslouchat asi
v 7. třídě na základní škole. Jelikož jsem pochopil, že rap je hlavně
o názorech a pocitech, začal jsem tuto možnost využívat kvůli
problémům ve škole a okolo mě a postupně jsem začal psát každý
den, jako způsob odreagování se a považoval jsem to za takovou svojí
meditaci.
Kde bereš inspiraci na hudbu a texty?
Na rapu je krásný to, že nemá hranice nebo limity a je omezený pouze
umělcem samotným. Já osobně beru inspiraci ze všeho. Ze zkušeností,
problémů, starostí a radostí v mém životě, ale i v životě lidí okolo mě.
Pak jsou samozřejmě důležité názory, které ovšem nejsou podávané
jako správné, pouze jako subjektivní pohled na danou věc.
Kde najdeme tvoji tvorbu? Je volně ke stažení?
Svoji tvorbu publikuji na platformě Youtube.com, kde bych odkázal
na mojí studiovou nahrávku pod názvem: HD – Půl cesty, která je na
mém kanále, kde najdete i zbytek mojí tvorby. Celá moje tvorba je
volně ke stažení přes odkazy rovnou pod každým videem.
Neuvažoval jsi o nějaké soutěži typu Superstar?
Popravdě jsem chvíli přemýšlel nad účastí v soutěži Československo
má talent, ale nikdy k tomu nedošlo, jelikož soutěže tohoto typu
nemám osobně rád.
Víš o někom stejně zajímavém a talentovaném jako jsi ty?
Znám plno talentovaných lidí, bohužel většina z nich není z Babic.
Ale věřím, že i Babice jsou plné zajímavých lidí.
Jak se ti žije v obci? A co bys v Babicích chtěl změnit?
Jelikož zde žiju celých 21 let, musím říci, že rád vzpomínám na dobu,
kdy jsem vyrůstal, kdy Babice byly klasickou vesničkou, kde každý
zná každého a my jsme jako děti trávily každý den venku. Bohužel
pokrok a rozvoj člověk nezastaví a dnes už jsou Babice trochu jiné, ale
žije se mi tu dobře a mají pořád své kouzlo. Já už bych do budoucna
naopak tolik změn v Babicích nechtěl, aby to své kouzlo neztratily.
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Spolek
Babický Drak
Jsme spolek dobrovolníků a nadšenců, který v Babicích již mnoho let
pořádá
akce a vede kroužky pro děti i
dospělé. Z těch
posledních si možná vybavíte Drakiádu, na které se nehnul
na stromech ani lísteček a první pokus o Lampionový průvod,
během kterého naopak lítaly i celé stromy. Ale my to nevzdáváme
a tak se pojďme podívat, co nás letos ještě čeká!
A mezisváteční období si v pátek 29. 12. ukrátíme turnajem dvojic ve
stolním fotbálku.

listopad 2017

PRAVIDELNĚ PROVOZUJEME
Rodinné centrum Babický drak je v provozu každé pondělní
odpoledne (16:00 – 18:00) a čtvrteční dopoledne (9:30 – 11:30).
Na děti čeká klubovna plná hraček, knih, bohatý program s tvořením,
říkankami, cvičením a zpíváním. Najdete nás v horním patře budovy
staré školy na babické návsi.
Cvičení pro rodiče s dětmi se koná každý pátek od 17:00 v tělocvičně
Open Gate.
A pro dospělé je tu příležitost zahrát si volejbal každý pátek od 19:00
v tělocvičně Open Gate.
Za Babického draka VR

Babický občasník
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Rugby Babice
překročilo hranici 100 hráčů
v mládeži
RUGBY BABICE je nejmenším členem ragbyové
rodiny v ČR co do počtu obyvatel v místě
působení klubu. To však vůbec neplatí v případě
mládežnické základny, kde RUGBY BABICE
zaujalo 6. místo z 34 klubů v ČR (hráči kategorií
U6 až U14 let) a v listopadu 2017 překročilo
magickou hranici 100 malých ragbistů
a ragbistek. Vyzpovídali jsme sportovního
ředitele klubu Josefa Bláhu, co stojí za tímto
úspěchem.

listopad 2017

Zmínil jste trenéry. Na jaké místo je řadíte ve faktorech, které vedou
k budování úspěšného sportovního klubu?
Tady mám úplně jasno. Bezkonkurečně je řadím na 1. místo.
Za pokoření hranice 100 dětí v našem klubu „můžou“ hlavně trenéři
resp. jejich přístup k dětem, obětování vlastního času a pohodlí na
úkor času, který odevzdávají právě malým hráčům a hráčkám. Za to
jim patří obrovský dík. Mojí úlohou jakožto sportovního ředitele je
sestavit tým trenérů, kteří se ztotožní s naší klubovou vizí, připravit
jim motivační finanční ohodnocení a k předešlým dvěma věcem
přidají své sportovní srdce.
Víme, že RUGBY BABICE se specializuje na dívčí ragby. Jaký je tedy
poměr dívek a chlapců ve vašem klubu?
To musím trochu opravit. My se nespecializujeme na dívčí ragby,
ale dáváme holkám úplně stejnou trenérskou péči a nabízíme jim
naprosto stejné sportovní příležitosti jako klukům. Tento fér přístup
má za následek, že v současné době jsme v mládežnickém dívčím
ragby s počtem 41 dívek naprostou jedničkou v ČR.
Druhý tým co do počtu hráček má pro srovnání k dispozici zhruba
polovinu dívek než RUGBY BABICE. Ve většině klubů se však dívkám
nechtějí věnovat vůbec. Odpověď tedy zní, že v našem klubu je
z aktuálního počtu 103 dětí 40% dívek a 60% chlapců.

První otázka se hned nabízí. Co stojí za úspěchem ragby
v Babicích?
Děláme to úplně jinak než všichni ostatní. V praxi to znamená,
že jsme si jako klub dali za prioritní cíl vychovávat sportovce
a poté až ragbisty nebo ragbistky. Toto hlásá hodně ragbyových
klubů, ale reálně je to jinak. Malí hráči jsou zatěžováni pouze
jedním sportem R AGBY a sem tam se jim přidá atletický
trénink. Často je pak cílem výsledkově uspět v mládežnických
kategoriích. Pozitivní je, že se tento trend v ČR pomalu mění
a hodně se na tom v komisi mládeže České ragbyové unie pracuje.
Jinak úspěchem to zatím nenazývám, ale start k úspěchu je to
upřímně nad očekávání, což nás moc těší.
Teď to bude znít podivně, ale mně jako sportovnímu řediteli klubu,
jsou výsledky mládeže úplně „ukradené“. Klíčové je, zda děti dělají
kvalitativní posun v rozvoji svých schopností, nabývání dovedností
a jestli je to baví. To však neznamená, že jim říkáme, ať na hřišti
nebojují, že je výsledek jedno. Necháváme to na jejich přirozenosti
a drtivá většina z nich chce vyhrávat sama od sebe, což je dle mého
názoru zdravé a úplně v pořádku.
Znamená to tedy, že nechcete v Babicích dělat výkonnostní sport,
ale sportovat jen tak pro radost?
To vůbec ne, právě naopak. Nejsme zájmový kroužek. Naším cílem
však je maximální výkonnost hráče až ve věku 18 až 25 let. Malé děti ať
si hrají a až teenagery začínáme více zatěžovat, formovat a připravovat
na zmiňovanou nejvyšší výkonnost. Že to myslíme s výkonnostním
sportem vážně, nasvědčuje i fakt, že v našem trenérském týmu je
řada bývalých olympioniků, reprezentantů a trenérsky vzdělaných
lidí. Sportovat pro radost je fajn, proto se děti v našem klubu
seznámí i s jinými sporty např. házenou, basketbalem, atletikou nebo
gymnastikou. Pro zpestření jsme do tréninkového procesu zařadili
i plávání, bruslení nebo řecko- římský zápas. Na druhou stranu je
fér říci, že cílovým sportem je pro nás v celém tréninkovém procesu
SEDMIČKOVÉ RAGBY. Hráči a hráčky by se tak ve věku 13 až 15 let
měli rozhodnout, kterému sportu se budou věnovat intenzivně a na
nás trenérech je, abychom v nich zapálili oheň vášně pro férový sport
RAGBY. Pokud se v tomto věku rozhodnou pro jiný sport, odnesou si
z naší ragbyové akademie skvělou všeobecnou sportovní průpravu,
kterou pak mohou uplatnit v jiném sportu, pokud se rozhodnou ho
dělat výkonnostně.

A jak vypadá věková struktura vašich hráčů a hráček?
V současné době máme otevřené kategorie U6 (ročníky 2013, 2012),
U8 (2011, 2010), U10 (2009, 2008), U12 (2007, 2006) a U14 (2005 a 2004).
V každé kategorii trénuje cca 20 dětí a zastoupeny jsou jak dívky,
tak chlapci. Cílem klubu je vychovat tyto děti až do dospělých týmů
RUGBY BABICE, propojit mládež se seniory a to po mužské i ženské
větvi.
Tento cíl je velice náročný nejen na trenéry, ale také na sportovní
zázemí. Jak to řešíte?
Trenéry jsme již probrali a co se týče sportovního zázemí, vychází
nám vstříc obec Babice tím, že používáme obecní travnaté hřiště, na
kterém hrají soutěžní turnaje všechny naše věkové kategorie. RUGBY
BABICE zase na oplátku, podle mého názoru, výborně reprezentuje
obec na sportovních kolbištích a stále více lidí se zajímá, kde Babice
vůbec jsou. Klíčovým partnerem v oblasti tréninkového sportovního
zázemí je pro babického ragby OPEN GATE – gymnázium a základní
škola, s.r.o. , sídlící také v Babicích, kde máme k dispozici hřiště
s umělou trávou, atletický ovál, halu, tělocvičnu nebo bazén. Tím jsme
získali nadstandardní tréninkové podmínky po celý rok na jednom
místě a já osobně si tohoto partnerství nesmírně vážím.
Poslední otázka. Jak jste tento významný milník v historii Vašeho
klubu oslavili?
Stým hráčem RUGBY BABICE se stal pětiletý Štěpán Javůrek, který
spadá do kategorie U6, takže celá tato kategorie dostala dort ve tvaru
ragbyového hřiště a dětské šampaňské teklo proudem. Sympatické
bylo, že se kategorie U6 rozdělila i s kategorií U8, která trénovala ve
stejný moment.

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?

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

POČET OBYVATEL BABIC

→ Pošlete nám své příspěvky
na Obecní úřad, rádi je otiskneme
v dalším čísle Občasníku

Stav k 1.1.2017: 1079

DOVOLENÁ OBECNÍ ÚŘAD
18.12.2017 – 1.1.2018
19.2.2018 – 25.2.2018

INFORMACE PRO OBČANY S ÚŘEDNÍ ADRESOU

Vedle obecního úřadu jsou nyní k dispozici pro občany s úřední
adresou poštovní schránky. Klíčky jsou k vyzvednutí na OÚ.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ

VZHLEDEM KE STÁLE ČASTĚJŠÍM NÁLEZŮM ZTRACENÝCH PSŮ,
ŽÁDÁME VŠECHNY MAJITELE, ABY NA ÚZEMÍ OBCE DLE OZV Č.
4/2016 VODILI SVÉ PSY POUZE NA VODÍTKU A MĚLI JE OZNAČENÉ
BABICKOU ZNÁMKOU.

PODMÍNKY SPALOVÁNÍ SUCHÝCH
ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. Suché rostlinné materiály nelze
spalovat v období od 1.4. do 31.10. v době od 00:00 hodin do 24:00
hodin. Nevztahuje se na spalování suchého kusového dřeva, vč.
přirostlé kůry, neznečištěné chemickými látkami. Viz OZV č. 5/2016.

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.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2018
proběhne ve dnech 12. a 13. 1. 2018, případné druhé
kolo volby připadá na 26. a 27.1.2018. Místo konání volby v obci:
Hasičská zbrojnice, Starobabická 132, Babice.

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.
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Fotografie: archív SK Babice, archív SDH Babice, archív Spolku Babický drak, archív OÚ Babice, archív MŠ Dráček

