Babický občasník — prosinec 2018

Babický
občasník

12
prosinec
2018

Co se děje na Obci
SDH Babice

4

MŠ Dráček

Fotbal Babice

6

5

1

Územní plán 3

Rekonstrukce BeBe Arény

Žijí v Babicích

Obrazem

2

11

7

6

SK Babice 8–9

Obecní úřad informuje

12

Babický občasník — prosinec 2018

Slovo úvodem...
Vážení spoluobčané,
v reakci na dění několika posledních měsíců mám
na srdci tolik věcí, leč bohužel ne úplně příjemných.
Těžko se mi volí slova tak, aby byla správně
pochopena, abych se někoho nedotkl, případně
někoho neurazil. Řeč bude o facebooku, veřejných
diskuzích, neomalenosti, vyčítání, drzosti a lži.
Je velice jednoduché cokoliv napsat a také čemukoliv
uvěřit. Je to neuvěřitelné až děsivé!
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s Mlejnskou. Aktuálně probíhají jednání s majiteli přilehlých pozemků
a doufejme, že výstavba tohoto velmi dlouho plánovaného chodníku
proběhne také v příštím roce. To samé platí o chodníku v ulici Mlejnská.

Územní plán obce Babice

V tomto roce jsme také získali dotaci na vybudování nových kabin na
fotbalovém hřišti s přilehlým multifunkčním hřištěm. Zde jsme řešili
problémy při výběrovém řízení. Stavební boom, který v České republice
trvá, zapříčinil malý zájem firem o náš projekt. Chvílemi to vypadalo, že je
vše ztraceno. Velké díky však patří naší paní místostarostce Marcele Marks,
která se nevzdala, přesto že hořely termíny pro získání dotace. Součástí
stavby na fotbalovém hřišti bude i odvod dešťových vod z ulice Topolová do
nově osazených dešťových jímek určených k umělému zavlažování hřiště.

Reakce na veřejné projednávání ÚP a následný
dopis kolující obcí

Přeji Vám do nového roku 2019 hodně zdraví, rodinných a pracovních
úspěchů a těším se s Vámi na další spolupráci za celý tým stavebního
výboru.

Díky jedné takové horlivé diskusi jsme přišli
o možnost dalšího vyjednávání ve věci průjezdnosti
Jan Chadraba
komunikací. V další se píše o tom, jak zastupitelstvo
Starosta
rozhodlo o přimíchávání vody z vrtu do vodovodního
řadu. Ne, nerozhodlo, pouze informovalo o jedné
z možností jak posílit množství vody pro Babice. Zastupitelstvo obce se
tomuto tématu velmi intenzivně věnuje a hledá další možnosti zdrojů
vody na základě studií, které vypracovávají specializované firmy. Dalším
příkladem je letáková akce ohledně územního plánu od někoho, kdo
v obci nemá ani trvalý pobyt a navíc staví na pozemku bez vyjádření obce.
Stávající územní plán nereguluje téměř nic, dovoluje „divokou“ výstavbu.
Nový územní plán měl přinést přísnější podmínky pro investory a konečně
začít regulovat výstavbu, zároveň nastavit přísnou etapizaci přenesených
ploch ze současného územního plánu. Většina letákem napadených
stavebních ploch je totiž zanesena již v současně platném územním plánu.
Díky této akci a neznalosti stávajícího územního plánu se schválení nového
odsunulo možná i o několik let. Více se dočtete v článku dále. Jsem rád za
všechny, kteří se přišli informovat o tom, proč se píše v letáku to či ono,
co to vlastně celé znamená. Ti pak připomínku nepodali a pochopili, že
zastupitelstvo obce jedná v zájmu svých občanů.

Rozsíval Josef

Dotace, dotace, dotace
Uplynulé pololetí rozhodně patřilo intenzívní práci na dotažení dotace
projektu Revitalizace sportovního areálu. Jak víte z minulých občasníků
či jiných informací, náš projekt byl před rokem MŠMT zařazen k registraci,
ale následovalo velmi obtížné období právě k získání již zmíněné registrace.
Kámen úrazu byl v tom, že MŠMT mělo velmi přísně nastavené podmínky
pro výběrová řízení, které se v době stavebního boomu a velmi striktních
časových omezení staly téměř nesplnitelnými. Nebudu se rozepisovat
do detailu, ale zhruba: na dodavatele kabin a multifunkčního hřiště jsme
pořádali 4 kola výběrových řízení na veřejnou zakázku. V začátku jsme sice
měli dodavatele s únosnou cenou, ale zase jsme neměli dostatek nabídek.
V dalších kolech se zvyšoval počet nabídek, ale bohužel cena za projekt se
šplhala nad hranici únosnosti pro obec. Čas plynul, spolupráce s fondem
byla velice složitá a zdlouhavá a výsledkem bylo, že nám vypršel čas
a možnosti. Inu nezbývalo než obrátit se na nejvyšší instanci, samotného
pana ministra. To zabralo a dostali jsme prodloužení termínu, úspěšně
ukončili čtvrté kolo výběrových řízení a hurá hurá, stavíme!!!

Omlouvám se, ale přál bych si s příchodem nového roku, aby než napíšete
na cizí zeď a než uvěříte všemu, co se někde napíše, si ověřili skutečnosti
a fakta. Abyste věřili svému zastupitelstvu a komunikovali s ním na úrovni
slušného vychování. Vždyť tu spolu bydlíme, sousedíme a radujeme se při
společných setkáních.

Ještě jednou zopakuji, že na sportovním hřišti rostou nové kabiny
s klubovým prostorem. Na místě původních šaten bude vystavěno
multifunkční hřiště s umělým trávníkem pro většinu sportů, se zaměřením
zejména na sporty kolektivní. Dojde k úpravě okolí v ulici Topolová, kde
přibydou parkovací místa pro automobily. Cena projektu je necelých
8,5 mil. Kč a z fondu MŠMT na podporu sportu obdržíme cca 4,7 mil. Kč.
Jsme si vědomi toho, že se jedná pro obec o poměrně značnou investici,
zároveň ale věříme, že podpora sportu v obci není nikdy zbytečná a
promarněná.

Dovolte mi popřát Vám klidné, šťastné a pohodové vánoční svátky s těmi
nejmilejšími. Vánoce jsou především o nás, o lidech, radosti a o vzájemném
porozumění. Do roku 2019 Vám přeji hodně štěstí, ať se nás zdraví a síla
drží, ať máme chuť do práce.
Chadraba Jan
Starosta obce

Stavební výbor
informuje

Z běžících projektů je na spadnutí instalace nových rozhlasů s výstražným
protipovodňovým systémem, více vás budu informovat v dalším čísle
občasníku.
Co dál? V přípravě je žádost o dotaci na workoutové a dětské hřiště,
které obohatí zrekonstruovaný sportovní areál. Záblesk naděje se
objevil v dotacích na rekonstrukci obecních budov. Pokud by se podařilo
zrekonstruovat budovu staré školy na návsi, jednalo by se určitě alespoň
v mém případě o splněný sen. Držme si palce.

Blíží se konec roku. Máme po volbách, spoustu práce za sebou,
ale i před sebou.

Na závěr bych vám chtěla poděkovat za důvěru ve volbách a popřát krásné
Vánoce a příjemný nový rok.

Na ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva obce byli zvoleni
i členové Stavebního výboru ve složení Karel Haluza (předseda), Josef
Rozsíval, Jan Rak, Jan Hlavnička a Martin Vokáč. Náš výbor zasedá vždy
hodinu před zasedáním zastupitelstva obce. Zde nás můžete navštívit,
případně nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@babiceurican.cz.
Vaše žádosti o informace nám předá referentka obce Lucie Hrodková.

Marcela Marks
Místostarostka obce

V současné době je proces pořízení územního plánu ve fázi, kdy byly
uskutečněny tyto kroky:
1) Bylo vypracováno, projednáno a zastupitelstvem schváleno zadání
územního plánu. Zastupitelstvo obce Babice schválilo zadání Územního
plánu Babice usnesením č. 3/13/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Vážení občané,
jak jistě víte, v obci Babice probíhá tvorba nového územního plánu.
Jeho nedílnou součástí je i veřejné projednávání, které se nedávno v obci
uskutečnilo. Přiznám se, že mě nemile překvapila nízká účast na tomto
projednání. Ač se někomu mohlaza sedací místnost z větší části zdát
zaplněná, pravdou zůstává, že tvorba nového územního plánu zřejmě
nezajímá ani 5 % trvale žijících občanů.
Přesto je neuvěřitelné, kolik připomínek a námitek přišlo od našich
občanů, nikoliv však na základě seznámení se se stávajícím ÚP a účastí
na projednávání nového ÚP, ale na základě letáčku s informacemi, které
pokládám za zcela nerelevantní (neboť ÚP spoustu těchto věcí neřeší
a není to jeho cílem) a zčásti navíc naprosto mylných a nepravdivých.
Z mého pohledu na to nelze nereagovat.
Územní plán, jehož tvorba trvá několik let, se v naší obci tvoří již čtvrtým
rokem. Je potřeba si uvědomit, že stávající ÚP (z roku 2002 a změnou
z roku 2005) stále platí a většina stavebních ploch, vůči kterým se pisatelé
vymezují, je zahrnuta již ve stávajícím platném územním plánu. Tento
plán je pro dnešní potřeby nepoužitelný, za 16 let se nesčetněkrát změnil
stavební zákon a v kombinaci se zastaralým ÚP nahrává stavebním firmám
k jeho zneužívání.
Není pravdou, že počet stavebních pozemků navyšujeme, ba právě naopak
se změnou ÚP snažíme tento počet regulovat. Některé menší plochy přibyly,
zejména kvůli zacelení „děr“ v území, které se špatně obhospodařují,
či tvoří nevzhledné kouty, ale podstatně větší plocha byla odstraněna. Nový
ÚP rozhodně nevytvoří 300 nových parcel, jak jste se dočetli v letáčku
z vašich schránek, naopak oproti stávajícímu jich velké množství ubírá.
V novém územním plánu jsou vyznačeny celé plochy jak ze stávajícího ÚP,
tak i nově navržené a to proto, že jsou dány pod podmínku studie
a etapizaci výstavby. V tuto chvíli stávající ÚP nereguluje vůbec nic
a dovoluje téměř vše. Schválením nového ÚP by bylo možné zbrzdit
otevření nových stavebních lokalit, zamezit výstavbě dvou, trojdomků
a bytových domů, snížit výšku nových staveb, zajistit regulovaný rozvoj
důslednou etapizací, v neposlední řadě pak například postavit sběrný
dvůr, k jehož zřízení vybízí obec zákon. Město Říčany nám vypovědělo
nejen školský obvod, ale i svoz do jejich sběrného dvora. Zatím se nám
podařilo zajistit využívání sběrného dvora v Úvalech u Prahy. Je však jen
otázkou času, kdy i zde nám smlouvu vypovědí z důvodu kapacity pro svou
potřebu. Obec navíc potřebuje vytvořit zázemí pro technické vybavení obce.
Navrhovaná lokalita v ÚP na okraji obce se jeví z hlediska přístupnosti
a umístění pro občany Babic jako nejvhodnější. Navíc jako obec
disponujeme velmi malým množstvím pozemků a všechny ostatní jsou
v satelitní zástavbě, kde zcela jistě není výstavba sběrného dvora vhodná.
Rád bych Vás tímto požádal, pokud máte jakékoliv dotazy ve spojení
s novým ÚP, přijďte se na obecní úřad informovat o tom, co Vás zajímá.
Nyní se nám schválení nového ÚP dost vzdálilo a osobně mě mrzí, že to
není na základě Vaší informovanosti a věcných připomínek, ale ve většině
případů na základě nepodložených informací z letáku, který Vám do
schránky hodila občanka, která navíc v naší obci není ani trvale hlášena.
Pro lepší přehlednost jsme pro vás shromáždili z různých míst na webu
všechny informace o územním plánování v obci pod jeden odkaz. Máte
zde tak možnost nahlédnout jednak do současně platného ÚP a zároveň se
probrat návrhem novým.

2) Na základě schváleného zadání byl zpracován návrh územního plánu
k projednání podle § 50 stavebního zákona v rámci tzv. společného jednání,
které se konalo 29.6.2017 na Obecním úřadě Babice. Pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledek projednání návrhu
a předal projektantovi pokyny k úpravě návrhu územního plánu
a k odstranění nedostatků, na které ve svém stanovisku upozornil krajský
úřad.
3) Na základě vyhodnocení výsledku projednání v rámci společného jednání
byla poté pořízena úprava návrhu územního plánu k projednání podle § 52
stavebního zákona. Obecní úřad Babice, jakožto pořizovatel, příslušný
k pořizování územního plánu, doručil upravený a posouzený návrh
územního plánu k dalšímu kolu projednání (k tzv. řízení o územním plánu)
a oznámil jeho veřejné projednání, které se konalo 15.10.2018 v 18:00 hodin
v budově hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Babicích.
Ve stanovené lhůtě bylo v rámci veřejného projednání doručeno téměř
sto připomínek, stanovisek a námitek k návrhu územnímu plánu.
Jaký bude další postup dokončení územního plánu?
Zjednodušeně popsáno následující:
a) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
veřejného projednání, zpracuje (s ohledem na veřejné zájmy) návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu. Tyto návrhy doručí dotčeným orgánům
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je k uplatnění
stanovisek pro zjištění, zda s návrhy způsobu vyhodnocení připomínek
a námitek dotčené orgány a krajský úřad souhlasí. Dále pořizovatel zajistí
pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.
b) Dojde-li na základě výsledku veřejného projednání k podstatné úpravě
návrhu územního plánu, tedy zejména k navýšení či redukci rozvojových
ploch, pořizovatel zjistí, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Poté se upravený návrh
v rozsahu provedených úprav projedná na opakovaném veřejném
projednání, přitom se postupuje obdobně při veřejném projednání podle
§ 52 stavebního zákona.
c) Po úpravě návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání či
opakovaného projednání pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního
plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů a s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.
d) Do odůvodnění územního plánu se doplní náležitosti vyplývající ze
správního řádu a stavebního zákona vč. způsobu rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu (pouze
v odůvodnění územního plánu se tedy mohou subjekty, které doručily
připomínky či námitky dozvědět, jak tyto byly vyhodnoceny a zda jejich
připomínky či námitky byly či nebyly akceptovány).
e) Následně pořizovatel (obecní úřad Babice) předloží zastupitelstvu obce
návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo
obce vydá územní plán (po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu). V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí
s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání,
vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému
projednání, nebo jej zamítne.

Jak bude s Vašimi připomínkami a námitkami dále naloženo, čtěte níže
v článku od našeho létajícího pořizovatele, Ing. arch. Františka
Pospíšila, PhD.

Rád bych vzpomenul i některé stavební projekty, které se v obci realizovaly
od vydání posledního občasníku. Koncem května byla vydlážděna pěší
ulička z Okružní ulice k ulici Ke Skále a byly zde vybudovány zábrany proti
průjezdu motocyklů, na jejichž průjezd si občané stěžovali.

Poděkování senátora Hraby

V chatové osadě Hujara byla rozšířena a zpevněna cesta K Osadce.

Vážení občané,

Za účasti stavebního výboru proběhla schůzka s firmou Rightopinion
plánující výstavbu bytových domů v lokalitě U Výmoly. Proti již vydanému
stavebnímu povolení jsme se společně s několika občany sousedícími
s jejich pozemky odvolali. Jde nám zejména o výšku bytových domů
a snížení počtu bytových jednotek.

rád bych Vám tímto poděkoval za podporu, kterou
se mi od vás dostalo při letošních senátních
volbách. Jsem připravený být tu po následujících
šest let pro Vás, setkávat se s Vámi a naslouchat
Vám, ať už přímo ve Vaší obci, při senátorských
dnech v mé kanceláři, nebo třeba
prostřednictvím mailu.
Zároveň Vám přeji klidný advent, krásné
prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Všichni jste si jistě všimli nově vybudovaného chodníku na Černých horách
(při výjezdu z obce Babice na obec Strašín).
Již v červnovém čísle jsem Vám sliboval realizaci chodníku mezi ulicí Za
Zrcadlem a Matějkova. Zpoždění zapříčinilo řešení změn v projektu. Vše se
ještě před koncem roku podařilo vyřešit a začátkem roku příštího proběhne
výběrové řízení na realizaci samotné výstavby. Velmi intenzivně probíhá
i dokončení projektu na úsek chodníku od ulice K Lesu ke křižovatce

Váš senátor Zdeněk Hraba
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Za obec Babice, Josef Rozsíval

Informace o dosavadním průběhu pořizování
nového územního plánu a předpokládaném
postupu jeho dokončení

Časový rámec vydání nového územního plánu nelze s ohledem na množství
a charakter podaných stanovisek, námitek a připomínek odhadnout. Velmi
orientačně a nezávazně lze předpokládat dobu jednoho roku.
Ing. arch. František Pospíšil, PhD.
Osoba pověřená výkonem územně plánovacích činností pro pořízení
Územního plánu Obce Babice

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Babice
v roce 2015. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo
s projektantem územního plánu - Ing. arch. Ivanem Kaplanem – AGORA
STUDIO. Následně zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy
o výkonu územně plánovacích činností pro pořízení územního plánu
s Ing. arch. Františkem Pospíšilem, PhD.
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Hlásí se Dráček...

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

Vážení spoluobčané,

V září jsme se sešli na tradičním soustředění v Třímanech.

náš příspěvek rekapituluje činnost sboru za předešlé období.

Během celého léta probíhala velká rekonstrukce hasičské zbrojnice
(podrobněji Babický občasník z června 2018). Výsledek jste si mohli
prohlédnout 3. října na Dni otevřených dveří.

30. dubna jsme ve spolupráci s Babickým drakem a BeBe Clubem pořádali
Čarodějnice. Počasí nám přálo a účast byla rekordní.

Výjezdy JSDHO Babice 2018:

Družstva žen i mužů se úspěšně zúčastnila 5. května t.r. okrskové soutěže
v požárním sportu, která se tentokráte konala v Mukařově, za hojné účasti
našich příznivců. 12. května odstartoval již 46. ročník Listonošova běhu,
na start se postavilo několik členů sboru, dokonce jeden pánský a jeden
dámský tandem. 28. května jsme se již potřetí zúčastnili výstupu českého
paralympionika Jaroslava Petrouše na Sněžku. Tentokrát se šlo pro rok
a půl starého Matýska Sivaka, který ve dvou měsících onemocněl dodnes
nejasným zánětlivým onemocněním. Prostřednictvím nadačního fondu
Klapeto jsme tak přispěli malému Matýskovi a dalším 21 dětem na speciální
rehabilitační pobyty a kompenzační pomůcky. Dne 23. června se konal
v Březí Letní biatlon. Ani zde zástupci sboru nechyběli, trať poctivě stříkali
oblíbenou pěnou a fandili oběma našim osvědčeným tandemům. Všichni
aktéři zvládli běh i střelbu bez ztráty hvězdičky.

Než jsme se nadáli, je tu listopad a s ním výlet do Šestajovic, kde jsme
tentokrát i zdobili čokoládu, další lekce Malé technické univerzity a první
tréninky našeho andělského sboru k vánočnímu stromečku.

V červnu jsme vyslali do světa 22 našich kamarádů,
pak jsme si užili prázdniny, které uběhly jako voda
a znovu jsme se sešli ve školce, kde nás letos čekala
spousta novinek.

–

29.3.

Babice Studentská – požár slámy

25.5.

Babice MŠ Dráček – likvidace obtížného hmyzu (LOH)

27.5.

Babice vodní plocha úhyn ryb (rybník) – okysličování vody

14.6.

Babice MŠ Dráček – LOH

22.7.

Babice č.p. 47 – LOH

31.7.

Babice – požár lesa

3.8.

Babice – požár lesa

6.8.

Babice u autobusové zastávky – LOH

7.8.

Babice č.p. 287 – LOH

20.8. 	Sluštice – požár za Autolandem
Naše jednotka byla přivolána do katastru obce Sluštice
k požáru pole a okolních křovin, přímo sousedících s místním
autovrakovištěm. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu,
na zásahu se podílela většina výjezdových jednotek z okolí.
Nám byl přidělen hůře přístupný úsek hořících křovin. K hašení
byly použity dva „D“ proudy, které sezde opět osvědčily.
„D program“, zakoupený v roce 2017, byl v letošním roce
úspěšně využit celkem při třech zásazích.
30.8.

Babice hřiště kabiny – LOH

5.9.

Babice MŠ Dráček – LOH

10.9.

Babice č.p. 349 – LOH

22 nových kamarádů, tři nové paní učitelky a navíc
paní asistentka! Rychle jsme se ale spolu všichni skamarádili.
I když jsme strávili ve školce teprve 3 měsíce a kousek, máme za sebou fůru
zážitků a podařila se nám už spousta věcí. Je pravda, že ještě bojujeme
s pravidly, ale snažíme se. Víme, proč jsme se na nich společně dohodli
a proč jsou důležitá, ale někdy je to opravdu těžké.
Hned na záčatku září jsme vyrazili na náš oblíbený výlet do Farma parku
v Soběhrdech. Počasí nám tentokrát opravdu nepřálo, ale i tak jsme obešli
všechny naše zvířecí kamarády, a pak jsme se vyřádili ve velké herně.

Hned v dalším týdnu jsme si užili Malou technickou univerzitu. Během
lekce Město jsme si dokonce postavili svoje malé městečko a zakreslili do
mapy důležité stavby. Také jsme se vydali hledat důležité stavby v naší obci
(na Obecním úřadě jsme přepadli pana starostu).

Hasiči Babice

Začátkem října jsme se vydali do Dračího království a do Zdravosvěta na
Starých Hradech. Tam jsme ještě nebyli a moooc se nám tam líbilo. Také za
námi přijelo interaktivní divadélko s veselou pohádkou Princezna Zpěvanka
a vydlabali jsme si dýně s maminkami a tatínky.

O historicky první manželství
uzavřené v Babicích (24. srpna)
se postarali hasičští snoubenci
Adéla Rathouská a Vít Sádecký.
Oddávajícím byl starosta obce
a hasič Jan Chadraba.

Než jsme se nadáli, byl tu prosinec a my jsme stáli u toho vysokého stromu
plného světýlek, zpívali koledy, přišel za námi Mikuláš se svými pomocníky
a byli jsme v Kutné Hoře na Betlémování. No a také přijde Ježíšek... a na
dveře zaťuká nový rok.
Co nám asi přinese? My už teď víme, že nám do školky divadélka, našeho
kamaráda Petra i s jeho bubny, plavání, výlety, záchranáře, hasiče,
některým z nás aktovku… prostě bude toho spousta.
Mezitím si budeme samozřejmě hodně malovat, hodně modelovat, hodně
vyrábět, hodně sportovat, hodně zpívat, hodně hrát… Nezapomeneme ani
na naše milované výpravy do lesa, povídání
o spoustě zajímavých věcí a knížky.
Je toho spousta, stále se máme na co těšit, ale taky
to nějak moc rychle všechno utíká…
Děti MŠ Dráček
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Rekonstrukce BeBe
Arény 2018
V prvních dnech měsíce října proběhla na Hujaře rekonstrukce osadního
hřiště nazývaného BeBe Aréna. Hřiště vzniklo po ztrátě pozemků s dlouho
využívanými osadními hřišti roku 2003 na místě historicky původního
hřiště z r. 1943 - v prostoru bývalého žulového lomu v centru Osady.
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Fotbal Babice

Žijí v Babicích

Ahoj fanoušci fotbalu. Babický fotbal zažívá v posledních časech úspěšné
období. Naše minulá sezóna byla fantastická. Pod vedením trenéra
Zdeňka Bočka se nám podařil ukořistit postup do 3. třídy s osmibodovým
náskokem na druhé Louňovice a s celkovým počtem 65 získaných bodů.
Naše mužstvo bylo navíc nejlépe střílejícím mužstvem v okrese, když jsme
vstřelili neuvěřitelných 121 branek, o které se nejvíce zasloužila trojice
Lukáš Tuša, Josef Matisz a Jan Tuša.

Dovolte mi představit vám dvě talentované
babické slečny, které se nedávno staly
velmi mladými mistryněmi světa. Tancují
totiž s říčanským studiem Dance EB tzv.
pom-pom dance a v září odjely do J.A.R. na
MWF World Chamopionship do Kapského
města, kde získaly tento úžasný titul. Jak se
k takovému titulu propracovaly, jak se jim
líbila cesta, jaké mají plány do budoucna
a vůbec o životě v Babicích hovoří Aneta
a Ella.

Postup se nám povedl po dlouhých 27 letech, třetí třída se naposledy hrála
v sezóně 91/92 a jediní pamětníci v týmu jsou Ivan Gerschon společně
s Petrem Doskočilem, kteří také občas vypomůžou v zápasech.
První zápas třetí třídy nám nevyšel. Těsná prohra s Mirošovicemi 1:2 nás
ale nezlomila. Aktuálně držíme devítizápasovou šňůru bez prohry.
Navíc se nám daří vyhrávat nad okolními vesnicemi. Hlavně derby
s Mukařovem pro nás bylo důležité, protože někteří z nás hráli dříve
za soupeře. Výhra 3:2 pro nás byla sladká, stejně jako výhra nad dalšími
odvěkými rivaly. Sílu našeho týmu poznaly i Louňovice, které jsme porazili
gólem v poslední minutě, a nebo Březí, které jsme přehráli díky otočení
skóre z 1:0 na 1:2 pro naše mužstvo.

Původní Osadní hřiště v r. 1943

Nyní se nacházíme na 3. místě tabulky, což je pro nás určitě překvapení.
Poslední čtyři zápasy musíme odehrát na hřištích soupeřů, protože se
chystá dlouho očekávaná rekonstrukce kabin a fotbalového hřiště, které
sdílíme s rugby. Na očekávanou změnu se velmi těšíme, bude to pro nás
hnací motor v jarní části 3. třídy, kdy budeme mít motivaci zabojovat
o druhý postup do okresního přeboru.

Celou jeho výstavbu spojenou s likvidací dlouholeté černé skládky,
významnými terénními úpravami, včetně separačních a drenážních vrstev
s finálním pískovým povrchem a zařízením pro upevnění sítě v r. 2003
zajišťoval, organizoval a realizoval BeBe Club Babice.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat našemu fanklubu dobrovolných
hasičů. Jejich povzbuzování je nejlepší v soutěži. Děkujeme za účast i na
venkovních hřištích, kde nám vytváří domácí atmosféru. Děkujeme za Vaši
přízeň, hrajeme fotbal pro Vás, pro zábavu a za Sokol Babice.
Marek Gerschon

Celé náklady na výstavbu
hřiště zajistil Club od svých
členů a významným dílem
z dobrovolné sbírky vedené
formou prodeje pamětních
listů.

Znovubudování hřiště v r. 2003 členy BCB

Mohla by ses našim čtenářům představit
a říct něco o sobě?
E: Jmenuji se Ella Šutková, bydlím v Babicích,
je mi 10 let a chodím do 5 třídy.
A: Jmenuji se Aneta Lehká, je mi 11 let.
V Babicích bydlím od narození. Do školy
chodím do Uhříněvsi do základní školy U obory.
Od kolika let se věnuješ tancování a kdo tě
k tanci přivedl, případně co tě motivovalo
k tomu začít tancovat?
E: Do tanečního studia jsem začala chodit ve
3 letech. Přivedla mě k tomu mamka. Tanec mám ráda od malička.

duem a triem. A na jaře opět postupové soutěže s malou a velkou formací
a nějaké pohárovky. Příští rok bude ME v Chorvatsku a za dva roky MS
v Kazachstánu.

A: Tancuji asi tak od 2 let. Moji rodiče se mi smějí, že tancuji pořád a všude.
Jak někde hraje hudba, tančím…na stole na Elbě v restauraci…to mi byl tak
rok …v obchodech...na ulici…Ve 3 letech jsem začala chodit do přípravky
k Editě Broukalové. Už v 6 letech jsem s týmem hiphopu odjela na moji
první a vítěznou soutěž v Heřmanově Městci. Protancovávám se životem,
miluju tanec.

Co tě nejvíce zaujalo v tak rozmanité zemi jako je J.A.R.?
E: Hodně mě zaujal Mys dobré naděje, úžasná Stolová hora, krásný oceán
a ze všeho nejvíc tučňáci na pláži 
A: V JAR mě uchvátila hlavně
příroda a moře. Neměly jsme
moc času, ale výlet na Stolovou
horu, Mys Dobré naděje a za
tučňáky jsme si nemohly nechat
ujít.

Jak bys nám přiblížila taneční disciplínu pom-pom?
E: Tancuju soutěžní pom-pom, což je tanec s třásněmi a prvky
gymnastiky.
A: Pom-pom je tanec s třásněmi, ale věnuji se i jiným tanečním
stylům hiphopu a discu. Trénuji 5x týdně a docházím ještě na
gymnastiku, kde se učíme jak základy, tak akrobacii.

BeBe Club měl původně
v úmyslu provést též
potřebnou rekonstrukci
hřiště vlastními silami a na
vlastní náklady, ale dílem
vhodně přednesené žádosti
a dílem dlouhodobého zájmu
starosty Babic o udržení
a podporu fungování tohoto
našeho hřiště se celého úkolu
nakonec chopila Obec.

Víš o někom stejně zajímavém
a talentovaném jako jsi ty,
doporučila bys rozhovor s
někým z Babic do této rubriky?

Popiš nám prosím cestu, která vedla k účasti na Mistrovství
světa v J.A.R.

E: Anetku 

E: Během loňského školního roku jsme se s týmem úspěšně
účastnily mnoha soutěží po celé ČR a dostaly se až na Mistrovství
Evropy, které se konalo v Praze. Získaly jsme první místo a postup
na Mistrovství světa v Jihoafrické republice. Díky všem, co nás
podpořili, jsme se mohly vydat na cestu do Jižní Afriky.

Podařilo se tak v opravdu skvělém čase realizovat opěrnou stěnu proti
starým odpadkům - střepy, dráty, atp. - neustále se deroucím z prudkého
svahu na hrací plochu a zároveň rozšiřující herní plochu o sice malý,
ale přesto významný kus, a také následně výměnu již značně vyžilého
a znehodnoceného povrchu hřiště. Navíc přibyly i jednoduché pevné lavičky.

Horní řada: Ivan Gerschon, Marek Šlosar, David Kopec, Petr Zaal, Milan Šácha,
Ondřej Hartmann, Lukáš Tuša, František Tuša, Tomáš Krkavec,
Viviana Bočková, Zdeněk Boček (trenér), Lukáš Kumstát

Spolu s dokončeným
dřevěným altánem na
umělé kamenné terase
nad hrací plochou tak
na Hujaře opět září
nové hřiště...

Dolní řada: Lukáš Rottenberg, Marek Gerschon, Josef Matisz, Miloš Čížkovský,
Jitka Chaloupková (vedoucí mužstva), Jan Tuša, Petr Cmíral, Michal Boček,
Jan Hejhal

Neformálním, ale
zato velmi příjemným
otevíracím volejbalem
a večerním táborákem
bezprostředně
po dokončení
rekonstrukce se
zahájila další etapa
využívání BeBe Arény
Rekonstrukce hřiště v r. 2018
všemi, kdo mají zájem
o volejbal, nohejbal nebo líný tenis na všeobecné úrovni.

KAVÁRNA
NA NÁVSI
OTEVŘENA!

Za sebe, jako člena BeBe Clubu Babice prosím všechny o přiměřené chování
k nabízenému prostoru i vybavení. A též na ohled k lidem, kteří se o toto ze
své vůle a rádi starají...

Srdečně vás zveme, najdete nás
v budově bývalé školy č.p. 76.

ma©
1.11.2018
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A: Jelikož chodím do školy jinam
než většina dětí z Babic
a moc volného času není, tak mě
napadá akorát Ella Šutková, ale
ta je se mnou v týmu  Aneta
Heřmanská… 3. na MČR ve stepu
a Eva Heřmanská 2. na MČR ve
skupině také ve stepu.

A: Cesta byla poměrně složitá a náročná. Tréninky, postupové
soutěže tzn. postup z regionu na mistrovství Čech, pak postup
na Českou republiku, dále postup na mistrovství Evropy v Praze,
kde jsme porazily 14 týmů a získaly zlatou medaili. A tam přišel
postup na mistrovství světa
v Kapském městě v Jihoafrické
republice.

Jak se ti žije v Babicích? Je něco,
co bys chtěla změnit?
E: Babice mám moc ráda. Chtěla
bych zlepšit, aby tu auta jezdila
pomaleji a přála bych si chodit
k zastávce autobusu po chodníku.

Co bylo pro tebe největším
zážitkem z Mistrovství světa?
E: Největším úspěchem bylo pro
mě to, že jsme zvítězily, získaly
zlatou medaili a titul Mistra
Světa.

A: V Babicích se mi žije dobře. Nechtěla bych bydlet ve velkém
městě. Chyběl by mi tam les a příroda. Chtěla bych ještě další
cvičební prvky, jako jsou u rybníčku naproti hasičárně.

A: Velkým zážitkem pro mě
byla vystoupení jihoafrických
mažoretek…Drum a Flag
majorettes. Tančí s vlajkami
a bubny… nádhera! Je to úplně
něco jiného než naše pomy.

Máš v Babicích nějaké místo, kam ráda chodíš, případně nějaký
tip na návštěvu okolí?
E: Ráda chodím na sportovní hřiště u rybníka. Nedávno jsem
s rodiči šla na procházku do Lomu Na plachtě, kde žijou vzácné
žabky kuňky a mloci.
A: Ráda chodím do lesa, do lesoparku, jezdíme na výlety na kole
a v zimě chodím bruslit na rybníček, na návsi je většinou plno 

Jaké další soutěže vás teď
čekají?
E: Začala nová taneční sezóna,
teď nás čeká úplně nová
choreografie, na kterou se moc
těším, se kterou pak budeme
soutěžit v celé řadě měst ČR.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hodně štěstí do dalších
sportovních bojů.
Marcela Marks

A: Do konce roku nás čeká
soutěž v Pardubicích
a v Úvalech, kam jedu se sólem,
7
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v polovině listopadu na zájezd do severní Itálie, kde absolvují společný
trénink s jejich italskými vrstevníky ve Veroně, odehrají mládežnický turnaj
v Brescii, ale také budou mít možnost odpočívat u jezera Lago di Garda
nebo shlédnout “velké” ragby v podobě zápasu Itálie – Austrálie hraného
v Padově.
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15. prosince se opět sejdeme v doubeckém hostinci, kde při vánočním
galavečeru celý rok 2018 velmi pečlivě zhodnotíme.
Ragby zdar a tomu babickému zvlášť!

SK Babice
V sobotu 9.9. pořádně zvýřil prach na babické návsi tradiční
Babický trail 1/4 maraton. Startovní pole již osmého ročníku
se díky “prize money” - tedy finančním odměnám - hodně
zrychlilo a nevydržely to traťové rekordy. Oba letos našly
své přemožitele. Ženský rekord pokořila Adéla Stránská
z Inov-8 Teamu, která cílem proběhla v čase 39:55. V mužích
byl první Jan Janů z Hvězda Pardubice, Mizuno Team za
35:07.

Uplynulý půlrok byl
opět nabitý událostmi
a zážitky.

Dětské závody úspěšně proběhly areálem školy Open Gate a aktivně se letos
zapojil také zástupce ředitele školy a sám vášnivý běžec Petr Chára, který
spolu s tradičním moderátorem Petrem Vizinou celý den uváděli a báječně
zvládli jak komentování všech závodů, tak vyhlášení vítězů. Toho se spolu
s moderátory a představiteli klubu zůčastnil i starosta Babic Jan Chadraba,
který nejprve hlavní závod dne odstartoval a poté také předával ceny
vítězům a rekordmanům.

Již potřetí proběhl letní kemp v areálu Základní školy a Gymnázia Open
Gate, kterého se zůčastnilo více než 80 dětí. V půli srpna se pak pomalu
rozjížděly tréninky a od září začal pravidelný koloběh zápasů a turnajů,
kterých rok od roku přibývá, stejně jako hráčů RUGBY BABICE a hráčů
ragby obecně.
I přes stále chybějící zázemí
na hřišti se nám podařilo
improvizovaně uspořádat několik
domácích akcí a turnajů, nicméně
už netrpělivě vyhlížíme k jaru
a dokončení rekonstrukce hřiště.
Teprve to nám totiž umožní
pořádat turnaje pro všechny naše
kategorie a přenést tak do Babic
i domácí zápasy starších kategorií.
Chlapci z žákovské kategorie U14
hrají zatím “doma” v Přelouči,
s kterou také dohromady pod vlajkou Babic nastupují v Oblastním přeboru
Čech v patnáctkovém ragby. A ve své premiéře v této soutěži si nevedou
vůbec špatně, vždyť po podzimní části sezóny patří Babicím dokonce první
místo.

Závodníky na trati čekalo ještě jedno
překvapení. Na občerstvovací stanici jim
podávali kelímky a usilovně fandili dva
„Spartathlonci“ Radek Brunner a Petr Válek,
kteří týden poté podali oba neuvěřitelné
výkony na kultovním Spartathlonu. Radek
Brunner z SK Babice uběhl letos závod
z Atén do Sparty za 23:36:43 a skončil na
skvělém 2. místě.
Nyní se všichni těšíme, jak opět vypustíme
duši na Velké Kunratické, a pak už vzhůru do
roku 2019.

„Od začátku závodu jsem se aktivně zapojil do čela startovního pole. Nevím, jak
dlouho nás běželo více běžců pohromadě, byl jsem spíše soustředěný na každý
krok a dění za sebou jsem nesledoval. V terénu stačí chvilka nepozornosti
a zvrtnutý kotník je na světě,“ komentoval průběh Janů.

To vše jsou věci, které nás těší. A i když ne úplně všechno se nám v tomto
roce povedlo, největší radost máme z přibývajícího počtu dětí, které k nám
do oddílu proudí. A není to z důvodu, že bychom se honili za nějakými čísly,
ale tyto počty jsou v mládežnickém ragby důležité z hlediska schopnosti
konkurence a také schopnosti tvořit návaznost týmů ve vyšších kategoriích.
A naším cílem je jednoznačně propojení mládeže a seniorů, tedy kategorií
U16, U18, atd.

Přejeme všem úspěšný a hlavně zdravý rok 2019.

Adéla Stránská překonala dva roky starý rekord Radky Churaňové o téměř
dvě minuty, Jan Janů byl rychlejší než Lukáš Kozlík v roce 2015 o minutu
a 39 sekund. O rychlém průběhu závodu svědčí to, že dosavadní držitel
„traťáku“ Lukáš Kozlík skončil druhý s vylepšením svého starého rekordu
o minutu a 20 sekund. Třetí byl Jan Vetchý z Iscarexu Česká Třebová.
V ženách na druhém místě doběhla Eva Krchová a na třetím Monika
Hloušková. Držitelka dosavadního traťového rekordu Radka Churaňová
skončila na čtvrtém místě.

Sportu zdar!
Za SK Babice David Volenec a Petr Říman
Foto: Lucie Hemmerová, Nina Vrkočová,
Lucie Sikorová a Elias Pergantis

Jóga / Fitness

„Hledala jsem závod, kde bych otestovala formu na Běchovice, a tento mi
doporučili Zuzka a Honza Bartasovi. První kilometr jsme rozběhli opatrně,
nikdo nechtěl jít dopředu. Tak jsem zrychlila a do 4. kilometru běžela s Evčou
Krchovou, potom jsem už byla sama,“ popisuje závod Adéla Stránská.

Přehled pravidelných lekcí ve staré škole (Ke Skále 76):

„Díky podpoře našich přátel a obce Babice se nám podařilo výrazně navýšit
odměny. To a osobní vazby našich členů pomohly letos ozdobit startovní listinu
skvělými jmény. Jsem moc rád, že Adéle a Honzovi se podařilo vylepšit traťové
rekordy a doufám, že příští rok bude závod ještě rychlejší,“ pochvaluje si letošní
ročník Michal Burda, sportovní ředitel SK Babice. Díky zajímavé letošní
novince aplikované spíš na světových maratonech byla Stránská i absolutní
vítězkou závodu. V Babicích jsme totiž letos vyzkoušeli handicapový
start – ženy vybíhaly o pět minut dříve než muži. Tento čas totiž přibližně
odpovídal rozdílu mezi prvním mužem a ženou v posledních třech
ročnících závodu. A Adéla byla letos o 12 sekund rychlejší než první muž
v cíli.

Kromě “patnáctkové” soutěže hrají U14 Boys také Rozvojovou ligu
v ragby 7s, takže utkání je více než dost. V září absolvovali chlapci zájezd
na sedmičkový turnaj v Záhřebu a v půli listopadu odjíždějí změřit síly
s italskými týmy Valpolicella a Brescia v rámci celoklubového zájezdu do
veronské oblasti. Z říjnového turnaje Olymp Sevens 2018 přivezly dva týmy
Rugby Babice Boys spolu s RC Přelouč štříbrné a bronzové medaile.
Dívky U14, které v tomto věku hrají již
samostatně, se na rozdíl od chlapců
věnují pouze olympijské disciplíně –
sedmičkovému ragby, a to v rámci
Rozvojové ligy 7s. Na konci října vyjely
dva týmy Rugby Babice Girls k několika
zápasům v anglickém Richmondu a při
této příležitosti si nenechaly ujít také
návštěvu kolébky našeho sportu – města
Rugby.

Co se nám letos nepodařilo dotáhnout, je např. angažmá zahraničního
šéftrenéra. Po nekonečných administrativních průtazích jsme museli
plánovaný nástup jihoafrického trenéra odsunout na leden 2019. Protáhla
se samozřejmě i rekonstrukce hřiště, ale o to víc se těšíme na jaro a nové
zázemí, ragbyová háčka a vše, co k fungujícímu klubu patří. Nakonec se 140
mládežnickými členy už nejsme na ragbyové mapě Čech úplným trpaslíkem.
Jelikož se na přípravě rekonstrukce areálu podílíme od samého začátku,
víme, jaké úsilí tento nákladný projekt vyžadoval. Proto bychom rádi takto
poděkovali představitelům obce, zejména Marcele Marks, že to nevzdala
a o dotaci na sportovní areál bojovala do závěrečného hvizdu. Abychom
nezapomněli na naše nejstarší děti, pomalu se formující seniorský tým
má za sebou už druhou sezónu Českého poháru 7s mužů, kde skončil na
hezkém 8. místě v třináctičlenné tabulce.

Přípravky U6 až U12 mají za sebou
samozřejmě také několik regionálních
turnajů Přeboru Čech, mezinárodní turnaj
Prague Youth Rugby Festival a také třeba zájezd na ragbyový turnaj
v Olomouci. Stejně jako jejich starší spoluhráči i přípravky odjíždějí
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Pondělí
18:00 – 19:30

Kundaliní jóga (Jana)

Úterý
19:00 – 20:30

Hatha jóga (Naďa)

Středa

„Start o pět minut dříve byl super, měly
jsme tak s holkama samostatný závod
a byl jasný přehled o tom, jak kdo běží,“
komentuje Adéla. „Předsunutý start
žen mi připadá jako dobrý nápad,
obzvláště když to vychází pěkně jako
zde, že vítězové kategorie mužů
i žen dobíhají téměř současně. Další
výhodou je fandění během závodu.
Od mnoha žen se mi během závodu
dostalo povzbuzení, hezky fandily, i
když toho určitě samy měly plné kecky,“
doplňuje mužský vítěz Jan Janů.

9:30 – 10:30
		

Hatha jóga (Naďa)
+ hlídání dětí v klubovně Babického draka

19:15 – 20:15

Funkční trénink (Vian)

Čtvrtek
19:00 – 20:30

Hatha jóga (Naďa)

Sobota
9:00 – 10:00

Kruhový trénink (Vian)

Neděle

V Babicích nechyběly ani tradiční kategorie „Na Krupičku“, tedy do půl těla,
„S knírem“ a „Na boso“. „V kategorii „na Krupičku“ opět nestartovala žádná
žena,“ postěžoval si naoko jeden ze stálých účastníků.

9:00 – 10:30
19:00 – 20:00
9

Hatha jóga (Naďa)
Bodyforming (Vian)
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Obrazem
PSYCHOTERAPIE ZDARMA V
MODRÝCH DVEŘÍCH

Hasičská svatba 24/8/2018

Hospic knížete Václava, o.p.s.
poskytovatel domácí hospicové péče

V rámci projektů MAS Podlipansko, MAS Říčansko

Pro obyvatele Středočeského kraje je od 1. 9. 2018
v Kostelci nad Černými lesy a od 1. 10. 2018
v Říčanech, v Terapeutickém centru Modré dveře, z.ú.
možnost čerpat psychoterapie zdarma. Jedná se o dvouletý projekt, který je zaměřen na osoby pečující o jiné
závislé osoby, osoby pečující o malé děti, osoby se
zdravotním postižením nebo rodiče samoživitele.

PRO KOHO ZDE JSME
Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové
péče, která zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu
a pomoc. Péče je určena nevyléčitelně nemocným (zejména onkologicky)
v jejich domácím prostředí a současně i pro jejich rodinné příslušníky.

Není Vám dobře, máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých psychické problémy? Potřebujete poradit, podpořit
v náročné situaci v životě? Má Vaše dítě nebo někdo blízký, o kterého pečujete specifické potřeby, se kterými si
nevíte rady? Staráte se o svého blízkého a již je pro vás péče dlouhodobě vyčerpávající, chcete si o to promluvit?

Péči poskytujeme ve Středočeském kraji a doposud jsme jí poskytovali
v regionech Kladenska, Mělnicka, Rakovnicka, Berounska, na Prazezápad a částečně Praze-východ. Zde ji nyní rozšiřujeme i na Říčansko.

Nabízíme individuální, párovou a rodinou psychoterapii, v případě naplnění otevřeme také psychoterapeutickou
skupinu pro dospělé klienty.
V centru v Kostelci nad Černými lesy plánujeme otevřít dětskou skupinu pro děti s obtížemi v komunikaci (nácvik
sociálních dovedností).

CO NABÍZÍME
V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péči paliativní
(jejím cílem není léčba, ale zmírnění bolestí a garance důstojného
odchodu
pacientů
v terminálním
stavu).
Dále
poskytujeme
psychosociální a na vyžádání i duchovní pomoc. V rámci komplexní
hospicové péče můžeme poskytovat i odlehčovací služby.
Respitní péči poskytujeme i dalším skupinám nevyléčitelně
nemocných, a to i mimo terminální stav. Specializujeme se zejména
na pacienty s Alzheimerovou demencí a s roztroušenou sklerózou.
Našim pacientům zapůjčujeme kompenzační pomůcky.

Cílem poskytované služby je zmírnit dopad prožívané zátěže na psychické zdraví, posílení odolnosti vůči zátěži,
nalezení zdravých, efektivních způsobů vyrovnávání se zátěží, podpora psychohygieny a péče o vlastní psychické
a další potřeby, celkově zlepšení kvality života, duševního zdraví a psychické stability.
Vyhledejte podporu v našem centru. Možnost promluvit si s odborníkem o vašich starostech Vám může pomoci
najít směr v náročné situaci. Nebojte se požádat o pomoc, každý se ve svém životě může dostat do situace, kdy
potřebuje pomoc a podporu. Někdy je těžké najít zdroj této podpory ve svém okolí.
Modré dveře, z.ú. jsou nezisková organizace, která se již od roku 2012 zabývá zkvalitňováním života lidí, kteří potřebují podporu či pomoc v náročných životních situacích (např. pomáhá lidem v krizi, osobám s duševním onemocněním, rodinám, pěstounům).
Nejste si jistí, jestli je projekt pro Vás? Zavolejte nám.
Již před zahájením projektu mohou zájemci o psychoterapeutické služby kontaktovat naše pracoviště:

Babický Trail 22/9/2018

NÁŠ PERSONÁL

Terapeutické centrum Kostelec nad Černými lesy

Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o
vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře
se specializací na paliativní medicínu, léčbu bolesti a onkologii. Odborný
tým dále tvoří sociální pracovníci, psychologové, pečovatelky, duchovní.

tel.: +420 721 967 425, všední dny 8-12 hod.
e-mail.: centrum.kostelec@modredvere.cz
Terapeutické centrum Říčany

Veškerou péči poskytujeme zdarma.

tel.: +420 725 833 833, všední dny 8-12 hod.

Den otevřených dveří v hasičárně 3/11/2018

KONTAKTNÍ INFORMACE

e-mail.: centrum.ricany@modredvere.cz

kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno;
areál bývalého kláštera Veltrusy: Maršála Rybalka čp. 2 / čp. 1
telefon dispečink: 725 905 295; mail: info@hkv-kl.cz; ; www.hkv-kl.cz

www.modredvere.cz

Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz

Setkání seniorů 23/11/2018

Vánoční setkání 2/12/2018
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Obecní úřad
informuje
Obecní úřad

Chcete něco sdělit ostatním
v Babicích?

Na Návsi 6 – 251 01 Babice u Říčan
Tel. 323 660 994 (starosta), 323 660 966 (CzechPOINT)
www.babiceurican.cz
e-mail:

Potřebujete zviditelnit svoji firmu
či poskytovanou službu?

starosta@babiceurican.cz
mistostarostka@babiceurican.cz
info@babiceurican.cz

datová schránka: vxtaugv

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

Úřední hodiny
Po, St 8.00-12.30, 16.30-19.00 hod

Počet obyvatel Babic
Stav k 1.1.2018: 1141

Dovolená Obecní úřad

Žádáme občany,

18.12.2018 – 1.1.2019

aby nenosili jiný odpad na sběrná stanoviště tříděného odpadu, než
takový, pro která jsou určena. Odkládání jakéhokoliv jiného odpadu,
které bude spatřeno, bude postihováno. Sběrná místa jsou navíc nově
opatřena fotopastmi.

Prosíme o sledování webových stránek a vývěsky obecního úřadu.

Prodej známek
na svoz komunálního odpadu začíná v lednu 2019. Ceny se pro tento
rok nemění (více v OZV 2/2018 – o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.) Poplatek je splatný do 1.3. t.r.

Informace pro občany s úřední adresou
Žádáme všechny, kteří mají úřední adresu, aby si na obecním úřadě
vyzvedli klíče od poštovních schránek.

Důležitá upozornění

Nová OZV 2/2018

S odvoláním na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 účinné od 25.5.2018 je Správce osobních údajů (obec
Babice, resp. OÚ Babice) povinen získat SOUHLAS se zpracováním
osobních údajů (jméno, telefon, e-mail apod.) pro vlastní činnost
jakou je např. rozesílání „novinek“, využívání elektronické podatelny
OÚ či k elektronické komunikaci. Stávající databáze byla dne
24.5.2018 uzamčena a smazána. Nová databáze vyžaduje od subjektů
údajů dostavit se na OÚ Babice a podepsat dokument „SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů“. Následně bude subjekt údajů
nově zaevidován do databáze k rozesílání „novinek“, k využívání
elektronického podání, popř. pro možnou komunikaci v elektronické
formě mezi Správcem (OÚ Babice) a subjektem údajů.

— o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Babice.
Upozorňujeme zejména na výňatek — čl. 4 - Sběr a svoz
biologických odpadů.
1) B
 iologický odpad je listí, tráva, větve do průměru 5-7 cm v délce
75 cm, který je shromažďován výhradně a výlučně v přistavených
zvláštních sběrných nádobách hnědé barvy.
2) Biologický odpad je nutné ukládat do zvláštních sběrných nádob
úsporným způsobem, tak aby se tam dal uložit i další odpad, aby byly
nádoby využity co nejefektivněji.
3) J e zakázáno ukládat biologický odpad mimo zvláštní nádoby. Pokud
jsou nádoby plné, je nutné vyčkat na jejich vyprázdnění příslušnou
firmou, nebo si původce biologického odpadu sám zabezpečí likvidaci.

Žádáme občany,
aby laskavě neodcizovali květiny z obecních truhlíků a aby reflexní
samolepky na autobusových zastávkách využívali pouze pro potřeby
snížené viditelnosti při pohybu obcí!

4) M
 ísto přistavení zvláštních sběrných nádob hnědé barvy je za
objektem staré školy.

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: archív SK Babice, archív SDH Babice, archív OÚ Babice, archív MŠ Dráček, Jan Černý, manželé Rathouští, Lucie Sikorová
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