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Slovo úvodem...

Stavební výbor

Milí čitatelé Babického občasníku,
doufám, že vám přední obálka připomněla
vánoční setkání, případně chuť se letos
zúčastnit soutěže o nejlepší štrůdl či
bramborový salát. Vím, že jsme díky časně
ozdobenému obecnímu stromu Vánoce
lehce předběhli, ale doufejme, že jste nám
to odpustili a sejdeme se na první advent na
návsi jako každý rok.
Marcela Marks
Pokud byste někteří dumali nad tím, že vám
Místostarostka obce
v létě Občasník nepřišel, vězte, že tomu tak
skutečně bylo. Vzhledem k množství stavebních projektů nějak
pozbyla motivace k psaní, a tak jsme letní číslo bohužel vynechali.
Tímto vás chci vyzvat – pokud se mezi vámi najde nadšený pisatel,
který se zajímá o dění v obci, určitě se ozvěte! Zrovna tak může
kdokoliv z vás napsat článek o čemkoliv, co vás zajímá nebo co
chcete sděli ostatním.
Jako obvykle najdete v Občasníku shrnutí toho, co se v Babicích
událo za poslední rok. Pro obec byl, jak jsem již zmiňovala, poměrně
plodný na stavební práce a samozřejmě i náročný na investice. Jsme
velice hrdí, že nyní celou obec projdete směrem na Doubek po
chodníku. Stejně by tomu mělo být v létě i směrem na Mukařov.
Trochu jsme doufali, že bychom touto dobou mohli jezdit po
Starobabické a Mlejnské s úplně novým povrchem. Bohužel, jak se
dočtete v článku stavebního výboru, dostaly přednost jiné krajské
projekty, my však pevně doufáme a věříme, že na jaře příštího roku
se konečně poštěstí!
Instalovali jsme nový protipovodňový a výstražný rozhlasový
systém, který bychom rádi začali více využívat k informovanosti
občanů.
V neposlední řadě jsme udělali malý “facelift” starým kabinám
u fotbalového hřiště, postavili k nim klubovnu a multifunkční hřiště
a vznikl z toho Sportovní areál Babice, jehož zprovoznění přineslo
mnohým v obci pořádnou dávku radosti.
Určitě jste si všimli, že na mnoha místech obce dochází k úpravám
zeleně, neustále se pracuje na okolí rybníčku Na Ladech, zkrátka
snažíme se, co to jde!
Ani v příštím roce nebudeme zahálet – kromě slibovaného dokončení
chodníku v Mlejnské pracujeme na posílení kapacity mateřské školy,
detašované pracoviště by mělo vyrůst i pro naši spádovou základní
školu. Chystáme výměnu veřejného osvětlení na moderní ledkové,
jednáme o změně systému svozu odpadů tak, aby v obci zmizela
nevzhledná a neustále přeplněná kontejnerová stání…
Na závěr musím poděkovat všem spolkům za neutuchající snahu
zachovat společenské, sportovní a kulturní dění v Babicích.
Zejména děkuji hasičům za jejich celoroční a časově náročnou
dobrovolnickou práci.
Přeji vám hezké Vánoce a poklidný, inspirativní rok 2020.

Letošní rok nám zatím přináší samé radosti a dobré zprávy. Daří se
nám plnit sliby, které jsem vám za stavební výbor v uplynulém roce
v Občasníku sliboval.

Chodníky podél Starobabické a Mlejnské
Většina obce se dá projít bezpečně po chodníku. Stačí už jen dokončit
úsek směrem na Mukařov (ul.Mlejnská), kde bude chodník vystavěn
až k ulici Větrná. Letos už jsme bohužel díky zdržení s opravami
dešťové kanalizace v předchozích etapách tento úsek nestihli postavit.
Nemalé prostředky jsme při této příležitosti investovali právě do
opravy dešťové kanalizace v ulici Starobabická, ta byla mnoho let
v katastrofálním stavu a výkopové práce při stavbě chodníků k tomu
přímo vybízely.

Oprava povrchu Starobabické a Mlejnské
Středočeský kraj nám přislíbil položení nového asfaltového koberce po
celé délce Starobabické od Strašína po Doubek a zároveň z Babiček až do
Mukařova. Peníze však na poslední chvíli alokovali na urgentní opravu
mostu v okolí a na nás se nedostalo. Další překážkou byla neustále
probíhající rekonstrukce rybníků v lese na Mukařov a opětovné ježdění
těžké techniky po těchto komunikacích. Příslib rekonstrukce brzy zjara
nicméně přetrvává a musíme doufat, že konečně projedeme obcí bez
výmol a děr.

Zábor veřejného prostranství
Rád bych vám v rámci informovanosti připomenul pojem „zábor
veřejného prostranství“. Jsou to všechny překážky, které vytvoříte
mimo svůj pozemek na obecních pozemcích. Objednáte si zeminu,
písek, kontejner? O zábor je potřeba požádat na OÚ Babice. Formulář
k tomuto podání najdete na stránkách obce. Se vším vám rádi poradíme
a proto nás neváhejte v případě potřeby kontaktovat.
Daří se nám také lépe komunikovat s místními stavebníky. Lidé se stále
více chodí radit, než se pustí do samotné stavby na svých pozemcích.
Stavební řízení o odstranění staveb tak letos podstatně klesly.
Za stavební výbor
Josef Rozsíval

Dopravní výbor
Drazí spoluobčané, jak jistě víte, po volbách vznikl v naší obci nový
výbor zabývající se dopravou. Rozvoj obce k tomuto rozhodnutí
zastupitelstvo obce přímo vybízel. Hlavním důvodem je sjednocení
vedení ohledně dopravního značení v obci, posuzování změn, ale
například i zlepšení součinnosti a komunikace s dopravní policií.
Pracujeme ve složení: předseda výboru Josef Rozsíval, členové:
Křepinský Jiří a Chadraba Jan. Všichni zde jmenovaní se podíleli na
prvotním založení pasportu dopravního značení a pasportu místních
a účelových komunikací.
Nyní pracujeme na osazení již schváleného dopravního značení
v nově zastavěné lokalitě „Černá hora“. Rádi bychom v obci prosazovali
větší bezpečnost a předcházeli bezohlednosti nezodpovědných řidičů.
K tomu patří i nově budované chodníky napříč celou obcí.

Parkování na chodnících

„

Rád bych vás upozornil na možné probíhající kontroly policie ČR
vyvolané naším výborem. Často se zde porušuje vyhláška stání na
chodníku. Rád bych vás předem upozornil, že i vjezd na váš pozemek je
součástí chodníku a není zde možné parkovat.

Jménem Zastupitelstva
obce Vám přeji hezké
Vánoce a šťastný
nový rok.

Zpomalení provozu – retardéry a jiné

“

Policie ČR nám i přes naše naléhání podložené logickými argumenty
nechce vyjít vstříc ke zpomalení provozu na silnicích III. třídy na
vjezdech do obce nainstalováním zpomalovacích retarderů. Buďme
proto k sobě prosím ohleduplní a neparkujme na chodnících, ochráníme
tak i své sousedy chodce.

Jan Chadraba

Často se ptáte, proč nemáme zpomalení provozu řešeno například

Starosta obce
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měřením rychlosti průjezdovými kamerami, které se tak osvědčily
v Říčanech. Toto řešení nám bylo nabídnuto Městským úřadem
v Říčanech, který hromadně instalace v okolí organizoval. Problém
však je ve financích. Pokud uděláte přestupek, jdou pokuty do rozpočtu
Říčan, obec nedisponuje právem přestupkového řízení. Měsíční nájem
za provoz kamer se tak neplatí pouze v případě výběru určitého
množství pokut. Znamená to, že pokud si řidiči velmi rychle zvyknou
na zpomalení v určitém úseku obce a pokuty se přestanou vybírat, obec
musí za pronájem hradit poměrně vysokou částku měsíčně.

ze školky. Všichni občánci dostali na památku pamětní list a drobné
dárečky.
Děkujeme škole Open Gate, Kulturně-sportovnímu výboru obce,
MŠ Dráček, panu Borákovi z nakladatelství Junior, manželům
Rathouským a panu Černému za pomoc a podporu celé akce.

Otevření Sportovního areálu
Největší událostí pro náš výbor beze sporu zatím zůstává otevření
veřejnosti zrekonstruovaného Sportovního areálu Babice. To je nový
oficiální název naší chlouby, kde se mimo kopané a ragby bude hrát
stolní tenis, součástí je i multifunkční hřiště a přibydou workoutové
prvky. O celém projektu se dočtete v samostatném článku.

Stále se však nevzdáváme a hledáme nová řešení. Případné návrhy
a podněty od vás občanů vždy rádi posoudíme a vyhodnotíme.
Děkuji za Vaši pozornost
Rozsíval Josef

Za výbor předseda
Josef Rozsíval

Dotace

Kulturně-sportovní
výbor

Z dotačních fondů byly letos obcí realizovány dva projekty. Tím větším
byla revitalizace Sportovního areálu (viz samostatný článek), na
kterou jsme obdrželi finance z fondu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v programu Podpora základen sportu ve výši 4,7 mil. Kč.
Obec pak investovala necelých 5 mil. Kč. Velice tímto MŠMT děkujeme.

Změny ve výboru
Příznivci kultury a sportu, rád bych vás seznámil se změnami členů
výboru po volbách do zastupitelstva obce. Poté, co se Vlaďka Dvořáková
rozhodla ve volbách nekandidovat, ztratil výbor svého předsedu. Chvíli
to vypadalo, že nám výbor zanikne. Nenašel se nikdo se zastupitelů, kdy
by tuto pozici chtěl zastávat. Nedovedl jsem si představit, že by výbor
zanikl, a tak jsem se vedení výboru ujal, a to i přes svou vytíženost ve
většině výborů obce. Výbor jsem v minulosti pravidelně navštěvoval
a vím, že se zde schází spousta aktivních a úžasných lidiček. Chtěli bych
touto cestou Vlaďce Dvořákové strašně moc poděkovat. Byla motorem
celého výboru, uměla se obklopit skvělými lidmi a nevázala se jen na
volené členy výboru, ale zcela výbor otevřela všem, kdo se chtěl na dění
v obci podílet. Doufám, že dokážu na její pracovitost alespoň trochu
navázat a že i Vlaďka, i když jen jako řadový člen výboru, nám bude
s rozvojem kultury a sportu nadále pomáhat.

Dalším projektem podpořeným dotačními prostředky byla instalace
Lokálního výstražného a protipovodňového systému – rozhlasy v obci.
Na ten nám velkou měrou přispělo Ministerstvo životního prostředí –
částkou 1,3 mil. Kč. Obec pak vynaložila ze svých prostředků 560 tis. Kč.
I MŽP děkujeme za podporu rozvoje obce Babice.
Naopak neúspěšní jsme letos byli u žádosti na workoutové hřiště do
Sportovního areálu a také na rekonstrukci budovy stare školy na návsi.
Ta nás obzvláště mrzí, ale jak říkám pokaždé – budeme bojovat dál.
Z nových žádostí musím zmínit podanou žádost na dotaci na výměnu
veřejného osvětlení na LED technologii. Jak jste si určitě všimli,
v našem okolí už je poměrně dost obcí novými svítidly vybaveno
a rozdíl ve viditelnosti je skutečně obrovský. Jsme si vědomi toho,
že veřejné LED osvětlení je poměrně složitá a široce diskutovaná
problematika, snažíme se proto získávat co nejvíce informací nejen ze
zkušeností jiných obcí, ale i z konferencí a seminářů zaměřených na
tuto problematiku. Jsme si jistí, že výměna osvětlení v obci bude jen
a jen k lepšímu.

Nový výbor má pět členů : Jana Švandová, Vlaďka Dvořáková, David
Volenec, Zdeněk Boček a předseda Josef Rozsíval. Aktivně s námi
však spolupracují Jakub a Linda Gureckých, Michal Kloub, Mirek
Černohorský a další.

Poslední plánovanou žádostí je ta o podporu na rekonstrukci Obecního
úřadu. Jeho prostory jsou pro současné právní a bezpečnostní
požadavky moderního úřadu zastaralé a pro obec velikosti Babic
nedostačující. V budoucnu by se úřad měl přesunout do krásných
nových prostor zrekonstruované staré školy, v tuto chvíli ale na tuto
možnost nelze z důvodu alokace finančních prostředků na důležitějších
místech spoléhat.

Po volbách bylo vše hrozně rychlé, první zkouškou bylo loňské vánoční
setkání s občany obce na návsi. Navázali jsme však na předchozí
úspěšná léta a vše zvládli. Zde bych moc rád poděkoval Janě Švandové
a Babickému drakovi, dětem z naší školky a všem učitelkám v čele s Míšou
Horákovou, všem dospělým učinkujícím, Mirkovi Černohorskému
za skvělé bramboráčky a celý teplý pult, který pro vaše info sám pro
naše občany zasponzoroval, našim úžasným hasičům, Lucii Hrodkové,
Marcelce Marks a Honzovi Chadrabovi.

Marcela Marks

Vítání občánků 8.3.2019
Následovalo Vítání občánků. Probíhalo v Open Gate, již tradičně
starosta Jan Chadraba přivítal naše nové občánky, vystoupily zde děti
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Hlásí se Dráček...
V červnu byli pasováni naši kamarádi předškoláci na
školáky, vyslali jsme je do světa, užili jsme si prázdniny,
a než jsme se nadáli, bylo tu zase září a otevřené dveře
naší školky.

Poprvé v letošním školním roce za námi přijel i náš kamarád Petr se svými
bubny. Tančili jsme, bubnovali, zpívali.

Čekaly na nás nové hračky, které jsme dostali od spol. Pompo, a u Žluťásků
čekala i nová paní učitelka.

Přivítali jsme se, seznámili jsme se s novými kamarády i s paní učitelkou
Míšou, vrhli se na první básničky, písničky, hry, tvoření a byl tu první výlet.
Letos to bylo na dýňovou farmu v Bykoši. Páni, tam vám bylo dýní! A jak jsme
se vyběhali! A svezli jsme se na traktůrku!
Někteří z nás začali pravidelně cvičit Maxíka a připravovat 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 i v klidu, drželi správně tužku, chvilku
nemluvili, poslouchali třeba pohádku, a pak dokonce vyprávěli, o čem ta
pohádka byla…! Do toho to slovo „pravidla“! Prý abychom si všechno mohli
společně opravdu užít, je třeba naučit se společně trávit čas a dodržovat
(všichni) dohodnutá pravidla a daný řád. Vážně je to tak?
Listopad je plný draků,
bubnování, vyprávění
o našich podzimních
svátcích a také už plný
koled k rozsvícení
vánočního
stromu
na
návsi.
Zahájili
jsme ho výpravou
do
Národního
technického
muzea
v Praze.

Také za námi hned v září přijelo divadélko A šmytec s pohádkou O čem sní
beránci. Byla o tom, jak je moc důležité mít kamarády a pomáhat si. Navíc
byla plná písniček a říkanek.

A pak už tu bude prosinec, který máme všichni moc rádi! Školka je plná
vloček, hvězdiček, andílků… Přijde zase Mikuláš? A jestli ano, přijde i anděl,
nebo jen čert? A bude to ten samý čert, co tu byl vloni? Bude si Mikuláš
pamatovat, co jsme mu vloni slíbili?

Začátkem října se u nás objevili tři pánové, kteří nesli spoustu věcí. Schovali
se za stěnu, a když se pak stěna otevřela, byli úplně jiní! Málem jsme je
nepoznali! Vypadali trochu jako tučňáci, ale moc jim to slušelo. Oni to byli
opravdoví hudebníci a měli na sobě frak. Vyprávěli nám pohádku o fagotu,
krásně nám zahráli a ještě jsme si s nimi zazpívali a byla s nimi legrace. Už se
těšíme, až si na nás zase najdou čas.

A co Ježíšek? Přinese nám do školky nějaké nové hračky nebo hry, i když se
k nim nechováme vždycky zrovna hezky a ani se nám moc nechce je uklízet?
Musíme doufat a aspoň v tom prosinci se o naši třídu starat trochu lépe. :-)
Taky nás čeká zase vánoční výlet, ale nikdo nám
zatím nechce prozradit, kam to letos bude.
My se ale klidně necháme překvapit. Překvapení
k prosinci přece patří…
dráčči z Dráčka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BABICE
Babice, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika

–
Vážení spoluobčané,

10. 8. jsme vyrazili na přátelský soutěžní souboj Memoriál Josefa Vlčka
v Menčicích a ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, tak jsme opět odjížděli
s poháry, tentokrát v obou kategoriích mužů i žen.

náš příspěvek rekapituluje činnost sboru za předešlé období.
12. ledna se konala valná hromada SDH, na které jsme zrekapitulovali činnost
sboru v roce 2018 a stanovili si cíle na rok letošní a 2. února se konala valná
hromada okrsku č. 5 v Žernovce.

V pátek 23. 8. jsme si nenechali ujít letní filmové osvěžení v Říčanech na
Jurečku a shlédli „Ženy v běhu“. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek byl
předán Kapce naděje.

10. března jsme nemohli chybět na Hasičském plese v Doubku.

Druhou zářijovou sobotu 7. 9. se již tradičně konal Memoriál Míly Dlabače v
Tehovci, kde jsme už letos opravdu nemohli chybět. Účast byla hojná a koupání
některých soutěžících, při závodech na raftech, proběhlo samozřejmě také
i navzdory tomu, že se přihlížející diváci třásli zimou v teplých bundách.

Koncem března jsme dovezli májku a připravili dřevo na Den čarodějnic.
13. 4. jsme se, jako každý rok, v hojném počtu účastnili jarní obecní brigády.
23. dubna jsme si, již tradičně, v hojném počtu užili okrskový hasičský ples
v Jevanech.
30. dubna jsme ve spolupráci s Babickým drakem pořádali Čarodějnice.
Počasí nám přálo, soutěžení se všem vydařilo a účast byla opět obrovská.

V září jsme se sešli na tradičním soustředění v Třímanech.

4. 5. jsme otevřeli soutěžní sezónu 2019 účastí na okrskové soutěži v Jevanech
a velmi nás potěšilo prvenství našich „Béček“ zvlášť proto, že jsme ten den
běželi pro našeho zesnulého kamaráda hasiče Honzu P.

Tichou vzpomínku věnujeme našim kamarádům a kolegům – Janu Preislerovi
a Antonínu Kyznarovi.

Výjezdy JSDHO Babice 2019
V letošním roce byla naše jednotka povolána zatím k šesti výjezdům.
Čtyřikrát se jednalo o likvidaci obtížného hmyzu, jednou o záchranu
kachen zamrzajících na rybníku a jednou o požár v areálu OC Lihovar
v Říčanech. Zde došlo k požáru půdního prostoru a následně střechy,
osazené pro hasiče nepříliš oblíbenými fotovoltaickými panely.
V sobotu 11. 5. jsme potvrdili
naše lyžařské umění jednotlivců
i tandemů na 47. ročníku Listonošova
běhu, který pořádá Bebe Club Babice.

Poslední květnovou neděli jsme již po čtvrté vyrazili s Nadačním fondem
Klapeto na Sněžku, tentokrát jsme ji vyšlápli pro šestnáctiletou Evču
Mrázkovou z Rudné u Prahy, která před rokem prodělala onemocnění zlatým
stafylokokem. Jako zázrakem přežila, ale přišla o obě nohy pod kolenem.
Na
slavnostním
otevření
multifunkčního sportovního hřiště,
které se konalo v sobotu 15. 6., jsme
předvedli
zájemcům
hasičskou
techniku, kterou náš sbor disponuje,
a návštěvníkům akce připravili
příjemné osvěžení v podobě
nastříkané pěny.

Začátkem roku úspěšně prošla výjezdová jednotka několikadenním školením.
Dne 23. 3. proběhlo školení velitelů na stanici HZS Říčany, kterého se
zúčastnili P. Rathouský a R. Hauf.
V únoru se zúčastnila úspěšně
výjezdová jednotka 7 členů školení
nositelů dýchací techniky v Polygonu
v Příbrami.
23. 6. 2019 naši zástupci dokázali, že
ani spojení běhu na lyžích a střelby
není hasičům cizí a úspěšně dokončili
Březský biatlon, kde naše jednotka
navíc zajišťovala „zasněžení“ části
závodní trasy v podobě závějí z pěny.

Hasiči Babice
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a její závazek být aktivní součástní života obce . Za všechny členy klubu chceme
poděkovat paní Petře Dobešové za její stálou podporu naší činnosti."

V červnu jsme slavnostně pokřtili renovovaný Sportovní
areál Babice. Projekt, který se připravoval několik
let, se nakonec podařilo realizovat, a díky obci Babice
jako majiteli areálu a hlavnímu investorovi mohou teď
konečně stát na hřišti ragbyové brány, nové kabiny
a klubovna, tribuna, střídačky, časomíra, zavlažování.
V areálu přibylo i multifunkční hřiště a také několik
parkovacích míst. Po osmi letech jsme se tak dočkali
opravdu důstojného zázemí.

Obrovskou radost nám pak ještě na závěr sezóny přichystaly dva naše týmy na
United World Games v rakouském Klagenfurtu, kde se jim podařilo vybojovat
zlatou a stříbrnou trofej. Kluci U14 padli až ve finále o jednu pětku proti
rakouským RU Donau Wien a holky dokázaly dokráčet až ke zlatu, když v opět
dramatickém finále nakonec porazily maďarský tým Estergomi Rugby AFC.
Závěr sezóny 2018/19 nám tedy opravdu vyšel na výbornou.

Stavba trvala o něco déle, než jsme čekali, ale hlavně díky pomoci okolních
vesnic Doubek a Březí jsme nemuseli téměř vůbec omezit fungování klubu.
Bohužel se nepodařilo dotáhnout vybudování osvětlení a ohranných sítí za
brány, ale všichni doufáme, že se v budoucnu i na tyto projekty dostane.

Letní kemp proběhl letos v novém prostředí Rekreačního a sportovního
střediska U Starého rybníka ve Zbraslavicích a bylo to opět parádní.
Trénovali jsme i odpočívali a hlavně jsme se bavili. Už teď se těšíme na příští
rok. Na místo činu se vracíme opět na konci června 2020.

Jak už bylo zmíněno, hlavním investorem revitalizace hřiště byla
obec Babice, zbytek byl financován z dotace MŠMT. Takže velké díky
i vám, členům klubu! Bez vás by tohle nikdy nemohlo vzniknout.

Příprava na novou sezónu začala tradičně v půli srpna. Není na co čekat,
neboť hned první zářijový víkend se rozběhl koloběh turnajů a zápasů, ve
kterých se utkávají všechny naše týmy počínaje těmi nejmenšími z přípravky
U6 až po ty nejstarší, což jsou letos premiérově kadeti U16.
Podzimní sezóna byla letos zpestřená
probíhajícím MS v ragby a tak jsme si kromě
zápasů našich týmů mohli navíc užívat
i posezení v nové klubovně při sledování
přenosů z tohoto ragbyového svátku.
Sportovní podzim zakončily zahraniční
zájezdy, tentokrát do Maďarska a Rakouska
a nábory v okolních školách. V oddíle nyní
působí přes dvě stovky sportovců, z nichž tři
čtvrtiny jsou děti a mládež.

Ještě ten samý měsíc došlo také k prodloužení spolupráce s naším dalším
tradičním partnerem, školou Open Gate. Oficiální partnerství stvrdili
prezident klubu Rupert Marks a jednatelka školy Petra Dobešová podepsáním
tříleté smlouvy s opcí do srpna 2022. Tímto se těšíme na pokračující
spolupráci jak se zaměstnanci, tak i studenty školy Open Gate.

Zimní příprava bude tradičně probíhat v areálu Open Gate a bude proložena
přípravnými zápasy a turnaji v krytých halách s umělým povrchem.
Nyní se už těšíme na náš vánoční galavečer a vyhlížíme jaro, které bude,
doufáme, alespoň stejně tak úspěšné, jako to letošní.

Slovy prezidenta klubu Ruperta Markse: "Škola Open Gate je naším
nejvýznamějším partnerem, jehož podpora je klíčová pro rozvoj i stabilitu Rugby
Babice. Tato spolupráce také dokládá postoj školy Open Gate k místní komunitě

Rugby_banner_330x120_19.indd 1

Tak hezké svátky a ragby zdar!
David Volenec
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Babický
fotbal

Nově otevřená

Pro Babický fotbal byla sezóna 2018/2019
průlomová. Účast ve 3. třídě po 25 letech.
Většina sezóny strávená na hřištích soupeřů, a také výstavba
sportovního areálu, který se nakonec sezóny pro nás stává novým,
krásným domovem pro domácí zápasy. Minulou sezónu jsme
museli doslova přetrpět! Prvně jsme ve většině zápasů neměli
výhodu domácího prostředí a potom nás decimovala řada zranění
klíčových hráčů, bez kterých trpěla naše hra. V jednu chvíli
bylo víc zraněných než zdravých a každý zápas nastupovala jiná
sestava. Zlom nastal v posledních 4 zápasech, ze kterých jsme
3 vyhráli. Postupně jsme porazili Kostelec nad černými lesy,
v nervy drásajícím derby Březí, a nakonec v posledním kole
i Svojetice. Devět bodů ze čtyř zápasů pro nás znamenalo, že jsme
se umístili na 9. místě. Samozřejmě, že po 3. místě z podzimu to
bylo špatné jaro, ale důležité bylo udržet se za stávajícího stavu
v soutěži a doléčit zranění.
Konec sezóny také souvisel s otevřením sportovního areálu.
V exhibičním zápase jsme vyzvali tým hvězd a internacionálů
Real Top Praha, za který mimo jiné nastoupily fotbalové hvězdy
jako jsou Jirka Jarošík, Martin Latka nebo Honza Rajnoch.
Ze sportovních komentátorů nastoupil také třeba Jaromír Bosák,
a z hereckých celebrit pánové Novotný, Noha a Ployhar, herci, které
známe hlavně z fotbalových seriálů. Tímto zápasem jsme zároveň
pokřtili nové dresy, které jsme dostali darem od naší obce a ještě
jednou jim za to děkujeme, jako i za nový sportovní areál a jeho
zázemí. Zápas jsme sice prohráli 2-4, ale určitě jsme se bojovností
vyrovnali s hráči, kteří prošli první ligou nebo i reprezentací.
Druhá sezóna ve třetí třídě bude, aspoň v to pevně věřím, pro
babický fotbal daleko úspěšnější, a hlavně na zranění lepší, než ta
minulá. Domácí prostředí bude pro nás určitě zase výhodou, stejně
tak jako výborné fandění našeho fanklubu SDH, kteří nás ženou
jak při domácích zápasech, tak jezdí i na venkovní zápasy, kde
nám vytváří téměř domácí atmosféru, a za to vše jim patří „Velké
Díky hoši!!!“. Po deseti kolech se držíme na špici tabulky, 5. místo
a ztráta pouhé 4 body na prvního značí, že by se nám mohla podařit
lepší sezóna než ta minulá, chce to jen abychom tahali všichni
za jeden provaz, drželi jako tým a hráli to pro radost a pro naše
fanoušky. Díky všem za podporu a těšíme se na Vás při návštěvě
našich zápasů. Podporujte nás i na jaře, budeme to potřebovat!!!

SPECIALIZOVANÁ
PORADNA
VÝŽIVOVÉHO
PORADENSTVÍ
v Nemocnici Říčany, a.s.
Nabízíme:

MĚŘENÍ NA IN BODY 770
ŠIROKOU NABÍDKU VÝŽ. PROGRAMŮ
SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI
Měření na přístroji nové generace
– hmotnost a výška těla
– obsah kosterní svalové hmoty
– obsah tukové tkáně, včetně konkrétní
lokalizace
– obsah vody a její potenciální zadržování
– úroveň mineralizace těla a mnohé
další…
Podrobný report s výsledky měření
pro následné sledování pokroku.

Širokou nabídku výživových programů na míru
Nabízíme individuální řešení pro
aktivní sportovce, rekreační sportovce, mladistvé, dospělé, ale i seniory. Nabídka programů zahrnuje:
– Redukční a stabilizační program
– Program cílený na řízené
stravování (změnu stravovacích
návyků)
– Program detoxikace
(očisty organismu)
– Odborné poradenství ve zbožíznalství a doplňcích stravy

NOVINKA 2019
Speciální výživové
poradenství pro děti
ve věku 12 a více let
v programu 1+1
(dítě + rodič)
KDE NÁS NAJDETE:
Nemocnice Říčany, a.s.
Smiřických 315/26
251 01 Říčany

KONTAKT:
Ing. Ivana Kabelková
Specialista na výživu,
stravování a zdravý životní styl
Mobil: +420 606 273 405

Objednejte se k nám ještě dnes! Rádi vám odborně pomůžeme.

Marek Gerschon
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7000 těžkých osudů.
Rodinám s vážným
onemocněním pomáhají
lidé po celé ČR

zájmové kroužky nejen pro

Spolek Babický drak
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o akcích, které pro vás chystáme.

u bude v sobotu 30.11.2019

Jsme spolkem, který již téměř deset let organizuje místní kulturní akce
a zájmové kroužky nejen pro děti. Ve školním roce 2019/2020 pro vás
připravujeme následující akce:
Neděle

24/11/2019 Vánoční dílničky a divadélko.
Pátek

29/11/2019	
Výroba adventních věnců pro dospělé
z první pomoci,
Den Matek,
(v případě zájmu bude v sobotu 30.11.2019 dopoledne
včas zveřejňujeme naVýroba
naší adventních věnců pro děti).
Neděle

8/12/2019
– plánujeme opět dvě představení.
delné zájmové
kroužky,Mikuláš
jako
Neděle

23/2/2020 Dětský karneval.
Babického
draka – hrajeme
Čtvrtek
doprovodu
rodičů. CenaSlet
50,-čarodějnic – ve spolupráci s SDH Babice.
30/4/2020

Vážné onemocnění dítěte či nečekaná onkologická diagnóza změní život
od základů. K velké psychické zátěži a strachu o zdraví svých blízkých
se přidávají i problémy finanční. A v tu chvíli podávají pomocnou ruku
desetitisíce dárců po celé České republice, kteří již osmým rokem rodinám
pomáhají prostřednictvím nadace Dobrý anděl. „Od vzniku nadace v roce
2011 Dobří andělé pomohli už 7000 rodinám, z Prahy-východ jich pochází 2006.
Aktuálně příspěvky každý měsíc rozdělujeme mezi více než 3,5 tisíce rodin, které
zasáhla vážná nemoc,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace.
„U většiny rodin nemůže jeden z rodičů docházet do zaměstnání - ať už kvůli tomu,
že onemocněl on sám, nebo kvůli péči o nemocné dítě. Pravidelná finanční podpora
rodinám částečně umožňuje pokrýt chybějící příjem i náklady spojené s léčbou
– speciální stravu, zdravotní pomůcky, doplňky stravy, rehabilitace, ale také
například dopravu do nemocnice,“ dodává. Veškeré příspěvky dárců nadace
odevzdává do posledního haléře rodinám.

V případě dostatečného zájmu zrealizujeme i následující akce např. Kurz
en Gate. Ideálně
pro děti od
první pomoci, Den Matek, Brigáda v Lesoparku, Kurz sebeobrany aj.
a seznámíme
sepotřebné
s různými
Všechny
informace včas zveřejňujeme na naší facebookové stránce
www.facebook.com/babickydrak.
k je nutné se před prvním
Vedle již uvedených, tématicky zaměřených akcí pro vás vedeme i pravidelné
ní vjezdu do
areálu.
zájmové kroužky, jako jsou:
bo na hřišti. Především pro
• Rodinné centrum
jezdem nahlásit
mail
Každéna
pondělí
od 16 do 18 hodin v klubovně Babického draka –
hrajeme si, tvoříme, cvičíme, zpíváme. Ideálně pro děti ve věku 1 až
7 let v doprovodu rodičů. Cena 50,- na rodinu.

Dobří andělé pomáhají i v Babicích

u. Uvedená
je vždy
za s dětmi
• cena
Cvičení
rodičů
od 17 hodin v tělocvičně Open Gate. Ideálně pro děti
babickydrak.cz Každý
či napátek
našem

Čtyřletý Nataniel se potýká se svalovou dystrofií Duchenne, nemocí,
která způsobuje pozvolné ochabování svalstva a má zásadní vliv na délku
pacientova života. Čím dříve se nemoc odhalí, tím dříve může pacient začít
s úkony, které postupné zhoršování fyzického stavu oddálí. I přes veškerou
snahu jsou ale děti často okolo dvanáctého roku již upoutáni na invalidní
vozík.

od 2 do 8 let v doprovodu rodičů. Hravou formou si zacvičíme
a seznámíme se s různými cvičebními pomůckami. Cena 50,- na
rodinu. Na tento kroužek je nutné se před prvním příjezdem nahlásit
Staré školy nana
návsi)
využít i
mail rcbabice@seznam.cz
z důvodu povolení vjezdu do areálu.

ájmové aktivity či semináře.
• Volejbal

Malému Natanielovi lékaři diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc v jeho
dvou a půl letech. Od té doby s rodiči pravidelně cvičí a dochází na plavání.
S úhradou potřebných výdajů pomáhají Dobří andělé. „Jejich pomoc je pro nás
velkým přínosem, děkujeme za ní! Z příspěvků hradíme speciální potraviny bez
mléka, vajec a sóji, na které má Natánek alergii. Zajistili jsme také rehabilitační
pomůcky a kurz plavání, který Natánka moc baví. Z pomoci částečně hradíme
i pravidelné rehabilitace, díky nimž se synovi zlepšila chůze po rovině i schodech.
V budoucnu nás zřejmě bude čekat bezbariérová úprava domečku, kde bydlíme,
a hlavně intenzivní rehabilitační pobyty,“ vysvětluje otec Jan.

Každý pátek od 19 hodin v tělocvičně Open Gate nebo na hřišti.
Především pro dospělé a mládež. Opět je nutné se před prvním
příjezdem
dílet na vytváření
těchtonahlásit
akcí, na mail rcbabice@seznam.cz z důvodu povolení
vjezdu do areálu.
Všechny tyto kroužky můžete začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku.

a za jejichUvedená
trvaloucena
podporu.
je vždy za jednu lekci. Více informací naleznete na webových
stránkách www.babickydrak.cz či na našem facebookovém profilu.

Každý měsíc dalších 100 rodin

Za Babického
draka
Připomínáme,
že jeVR
možné naši „dračí klubovnu“ (v prvním patře budovy

Nadace Dobrý anděl přijme průměrně 107 nových rodin měsíčně. Rodinám
pomoc Dobrých andělů doporučují lékaři, sociální pracovníci, ale i lidé
z jejich okolí. Hlavní podmínkou pro přijetí je fakt, že se jedná o rodinu
s nezaopatřenými dětmi, v níž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým
onemocněním, nebo kde dítě trpí jinou vážnou nemocí. Žádost, kterou
rodina vyplňuje, musí vždy potvrdit lékař. Přijetí do systému pomoci,
a tedy i odeslání příspěvku, pak trvá
pouhých pár dnů. „Snažíme se vše co
nejvíce urychlit tak, abychom mohli
rodině hned první pracovní den měsíce
následujícího po podání žádosti, poslat
první příspěvek,“ vysvětluje Šárka
Procházková a dodává: „Čím dříve
začneme pomáhat, tím více rodině
můžeme v těžké situaci ulehčit.“

Staré školy na návsi) využít i k soukromým akcím, jako jsou například
rodinnné oslavy, ale také různé zájmové aktivity či semináře. (bližší
informace naleznete na www.babickydrak.cz/klubovna).

Pokud máte zájem získávat bližší informace, nebo máte chuť se s námi
podílet na vytváření těchto akcí, neváhejte a napište nám na e-mail
rcbabice@seznam.cz.
Děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a příznivcům Babického draka
za jejich trvalou podporu.
Za Babického draka
VR
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Sportovní areál
Babice

klubů, kteří se v této fázi do projektu velmi aktivně zapojovali, bylo často
nad jeho i naše nervy :-) Popral se s tím ale statečně a i jemu, stejně jako
sportovcům, patří velké díky.
Stavbu nám po dlouhosáhlém martiriu několika veřejných zakázek postavila
firma PV Stavby, s.r.o. a jejich slušné a férové jednání a zejména tesařské
umění stojí za obdiv.

Bezesportu největší akcí letošního roku byla výstavba nových kabin a na
ploše původně fotbalového hřiště. Velmi dlouho připravovaný projekt
znamenal pro obec nemalou investici, které ale určitě nikdo nelituje, protože
přinesla do obce a zejména sportu nový vítr a nabídla nové využití volného
času. Prostor nově nabízí kromě nových kabin a sportovního klubu, kam
můžete zajít i jen tak „na pivo, limo a párek“ i nové multifunkční hřiště
s umělou trávou na míčové, především kolektivní sporty. Proto byl poprávu
přejmenován na Sportovní areál Babice.

Financování projektu bylo z velké části pokryto dotací z MŠMT,
kterému tímto velice děkujeme, ačkoliv už to několikrát vypadalo, že
dotaci nedostaneme a celý projekt budeme muset pozastavit. Slovy
p. Rozsívala: „Nemohu opomenout ani Marcelu Marks, která se nám stará
v obci o dotace. Tato byla jedna z nejsložitějších, v cestě nám stály složité a velmi
přísné dotační podmínky. Marcela se nedala a lobovala za zájmy naší obce až
u samotného ministra. Tak složitá byla cesta k našemu sportovnímu areálu.“
Já děkuji a potvrzuji, že jsem si s koncem projektu také výrazně oddychla.

Zdlouhavý a složitý proces vzniku tohoto projektu se datuje mnoho let
zpátky a nebudu se opakovat, vše se dočtete v minulých číslech Občasníků.
Jedná se o první skutečně „komunitní“ projekt, protože v něm svůj otisk
zanechalo mnoho Babičáků, kteří se aktivně angažují v životě obce a všem
patří velký dík. Někdy bylo složité sladit požadavky a nápady tolika lidí, ale
v tom asi spočívá jeho krása a kouzlo a jsem si jistá, že pokud před kýmkoliv,
kdo se na tomto projektu podílel, zmíníte jakoukoliv kritiku, nesetkáte se
s porozuměním. A poprávu – vždyť i vy můžete být strůjci něčeho užitečného
v obci.

Nakonec je samozřejmě potřeba poděkovat celému Zastupitelstvu obce, že
na projekt bylo ochotné alokovat nemalé prostředky a celý jej velkoryse
podpořilo a stále podporuje. Dotace MŠMT pokryla necelých 4,7 mil. Kč
z celkové ceny, obec pak vynaložila ze svého rozpočtu zhruba 5 mil. Kč.
Sportovní areál se samozřejmě bude dále rozvíjet, pracuje se na večerním
osvětlení velkého travnatého hřiště, přibýt by mělo i komplexní workoutové
hřiště, každou chvíli budou instalovány pingpongové stoly a určitě nás
napadne spousta dalších věcí.
Na chod areálu dohlíží nový správce, pan Ivan Gerschon a v jeho pravomoci
je i rezervace obsazenosti multifunkčního hřiště a travnaté plochy. Pokud
byste si chtěli některou z ploch rezervovat, napište mu či zavolejte, kontakty
brzy najdete na webu obce v kolonce Co s volným časem – Sport – Sportovní
areál.

Svůj podíl na projektu odvedl samozřejmě Kulturně-sportovní výbor, slovy
jeho předsedy, p. Rozsívala: „Rád bych využil této příležitosti a poděkoval
celému Kulturně-sportovnímu výboru ještě v čele s Vlaďkou Dvořákovou. Nejtěžší
asi bylo celou vizi prosadit před zastupitelstvem obce. Měl jsem to štěstí být již
u prvního návrhu a vzniku celé studie. Proto můj největší dík patří Michalovi
Kloubovi a Jakubovi Gureckému. Oběma vděčíme za nynější podobu Sportovního
areálu. Nechali na přípravě spousty dobrovolných hodin práce a podíleli se jak
na studii tak i na projektové dokumentaci. Kluci, velké díky.“ Nezbývá, než
souhlasit.

Všichni se těšíme na další akce, na kterých se společně potkáme. Z toho, co
jsem měla doposud možnost v areálu vidět, jsem měla ohromnou radost.
Z toho, jak moc života za tak krátkou dobu do obce vnesl. Doufám, že umožní
rozvoj nejen spolkům, ale především i vám, všem sportuchtivým občanům.
Sportu zdar!

Poté už byl proces hlavně v rukách projektanta, Martina Vokáče. Úkol to
byl nelehký, protože jak jsem již zmiňovala, zapracovat podněty sportovních

Marcela Marks

Kabiny dříve

Kabiny dnes
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Slavnostní otevření
Sportovního areálu
Babice
15/6/2019

kapely od domácích po takové, jakými byl hlavní bod hudebního programu,
Divokej Bill revival. Celou akci nakonec v pozdních večerních hodinách
smetla bouřka apokalyptických rozměrů a bylo to :-) Pokud se zastupitelé
rozhodnou podpořit tuto akci jako tradičně každoroční, máme se určitě
i v budoucnu na co těšit.

Babice mají nové zázemí na hřišti! Takováhle událost se
samozřejmě musela oslavit! Slavnostní otevření (ačkoliv jsme
nestihli areál do termínu akce celý dokončit) se moc povedlo.
Rugbysté předvedli parádní ukázky toho, jak to místní klub válí
a atraktivní bylo zejména rugby v holčičím podání.

domov i sebe

Zahanbit se nedali ani babičtí fotbalisté, kteří odehráli krásný a hlavně
smysluplný zápas proti mediálně známým tvářím z klubu Top Real Praha, ze
kterého vyšlo krásných 40 tis. Kč pro dvě rodiny z obce, které zastupitelstvo
určilo jako nejvíc potřebné. Částku představoval honorář, kterého se právě
hráči Top Real Praha vzdali ve prospěch doboročinnosti. Součástí programu
byla i ukázka babické hasičské techniky, dětský koutek, tombola a spousta
dalších aktivit. Úmorné vedro bylo potřeba chladit nejen hasičskou proudnicí,
ale i novým zavlažovacím systémem a hlavně pivem! Na podiu se střídaly

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky
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1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Babický občasník — listopad 2019

Obrazem
Házení Morany do Výmoly březen 2019

Pokračující revitalizace rybníčku Na Ladech

Kaprcup srpen 2019

Setkání babických seniorů v Doubku 1/11/2019
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Obecní úřad
informuje
Obecní úřad
Na Návsi 6 – 251 01 Babice u Říčan
Tel. 323 660 994 (starosta), 323 660 966 (CzechPOINT)
www.babiceurican.cz
e-mail:

Chcete něco sdělit ostatním
v Babicích?
Potřebujete zviditelnit svoji firmu
či poskytovanou službu?

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

datová schránka: vxtaugv

Úřední hodiny
⟶ Pošlete nám své příspěvky
na Obecní úřad, rádi je otiskneme
v dalším čísle Občasníku

Po, St 8.00-12.30, 16.30-19.00 hod

Počet obyvatel Babic
Stav k 1.1.2019: 1194

Dovolená Obecní úřad

19.12.2019 – 5.1.2020
Prosíme o sledování webových stránek a vývěsky obecního úřadu.
Obec Babice gratuluje dvěma úžasným manželským párům z Babic: manželům Šindelářovým k rubínové svatbě a manželům
Kublovým ke smaragdové svatbě. Oběma párům přejeme hodně zdraví, štěstí a porozumění v dalších letech soužití.

Poslední svoz bioodpadu

Upozornění na nově vydané OZV v roce 2019

Svoz v lichém týdnu – 21.11.2019

—O
 ZV 1/2019 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky.

Týdenní svoz – 28.11.2019
Další nepravidelné svozy (nebezpečný, velkoobjemový)
sledujte na našich webových stránkách a na vývěsce OÚ.

—O
 ZV 2/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti.

Prodej známek na svoz komunálního odpadu

Na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
bylo nutné vydat pro rok 2020 několik nových OZV:

začíná opět v lednu 2020. V důsledku ztráty z roku 2019 a zdražování
služeb svozové firmy FCC došlo ke zvýšením cen o 20%. Poplatek je
splatný do 1.3. t.r.

— OZV 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
— OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů.
—O
 ZV 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhněte se každoročním frontám a využijte donášky známek
na svoz odpadu přímo do domu. Zaplaťte poplatek na účet
obce s identifikací vaší nemovitosti a my vám doručíme
známku až do schránky.

Zároveň se ruší OZV 3/2019.
—O
 ZV 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zároveň se ruší OZV 2/2017.

Upozornění pro majitele psů
Podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem.

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
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