




Milí spoluobčané, letní prázdniny skončily, doba dovolených je za námi a začal nový školní rok. Přejeme všem prvňáčkům i starším
školákům, ať se jim ve škole líbí a daří, a rodičům hlavně shovívavost a trpělivost. Hejna tažných ptáků začínají svoji dalekou pouť do
jižních krajin, což je znamením, že dlouhé slunné dny jsou pomalu u konce. Příroda si oddechla od vysokých teplot a lesy provoněla vůně
hub, které po deštích začaly růst. Než začne se svou barevnou paletou kouzlit podzim, čeká nás babí léto doprovázené doufejme stále
ještě příjemnými teplotami a sluncem. V tomto čase Vám přinášíme další číslo obecního zpravodaje, v němž se dozvíte, co vše se v naší
obci v posledních několika měsících událo. Rádi bychom Vám připomněli, že i Vy se můžete podílet na obsahu zpravodaje svými články,
tipy na zajímavé akce apod. Máte-li jakýkoli námět či připomínku, co by se v naší obci dalo zlepšit, neváhejte se na nás obrátit.
Jsme tu díky Vám a pro Vás!


Začneme tím nejpodstatnějším a dlouho
očekávaným, a to stavbou nové MŠ. Již
v červnu jsme vyhlásili výběrové řízení na
zhotovitele stavby, ale bohužel se do tohoto
řízení nikdo nepřihlásil. Stavba školky je
navržena jako pasivní stavba s nejnižší
energetickou náročností, proto byla mezi
kritérii výběrového řízení podmínka, že
společnost ucházející se o tuto zakázku
musí mít zkušenost s realizací alespoň dvou
staveb v pasivním standardu. Jak jsme
později zjistili, tato podmínka byla důvodem,
proč nepřišla žádná nabídka. Proto jsme
obratem vyhlásili další výběrové řízení již
bez této podmínky. Hlavním hodnotícím
kritériem pro získání zakázky byla nejnižší
nabídková cena. Celé výběrové řízení
probíhalo elektronicky a zajišťovala jej
společnost Minos CB. Nabídky podalo
sedm společností, z nichž hodnotící komise
vybrala a doporučila jako vítěze společnost
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,
která předložila nejvýhodnější nabídku
10 994 782 Kč vč. DPH a zároveň splnila
další požadavky zadavatele i zákona.
Zastupitelstvo obce Babylon jako zadavatel
na základě doporučení hodnotící komise
rozhodlo o zadání zakázky Novostavba
mateřské školy pro 25 dětí Babylon ﬁrmě
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Oproti odhadované ceně realizace zakázky
13 792 806 Kč se nám podařilo v rámci
výběrového řízení snížit cenu
o 2 798 024 Kč.
Součástí zakázky je zároveň i demolice
budovy stávající MŠ a následná úprava
zahrady, oplocení a chodníků. K tomuto
však dojde až po dokončení výstavby nové
budovy. Z důvodu, že stavba probíhá
v bezprostřední blízkosti stávající budovy
školky, je pro zajištění bezpečnosti
zajištěn přístup do MŠ chodbou přes
budovu staré školy, ve které se nachází
Obecní úřad. Toto omezení potrvá až do
konce srpna 2020, kdy by již měla být

otevřena nová budova MŠ.
Na rekonstrukci tzv. krčku (spojovací objekt
mezi MŠ a budovou staré školy) v hodnotě
2 100 000 Kč jsme podali žádost o dotační
prostředky na Ministerstvo pro místní rozvoj
z Programu podpory obnovy a rozvoje
v e n k o v a 2 0 1 9 – D T 11 7 d 8 2 1 0 E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Dotaci jsme ale bohužel z důvodu velkého
počtu žádostí nezískali. V příštím roce
žádost podáme znovu a budeme doufat, že
tentokrát již úspěšně.
Nadále pokračujeme v jednáních týkajících
se obchvatu obce. Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
vydal rozhodnutí, že záměr „I/26 Babylon –
obchvat“ nemůže mít významný vliv na
životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován podle zákona.
Je to další krok vedoucí k realizaci dlouho
očekávaného obchvatu. Zde je výňatek ze
stručného popisu technického a
technologického řešení záměru:
Napojení na stávající silniční síť je navrženo
pomocí tří křižovatek, dvěma úrovňovými
stykovými křižovatkami a jednou jednovětvovou mimoúrovňovou. Pro všechna
levá odbočení z přeložky I/26 budou
navrženy samostatné odbočovací pruhy.
Pro efektivnější předjíždění je trasa
obchvatu na dvou úsecích doplněna o další
jízdní pruh v délce cca 1,5 km. Šířka
doplněného pruhu je 3,25 m, volná šířka
komunikace v místě doplněného pruhu pro
předjíždění je 12,75 m.
Obslužnost přilehlých pozemků je zajištěna
pomocí stávajících polních a lesních cest
případně nově navrženými lesními či
polními cestami. Tyto cesty se nenapojují na
přeložku silnice I/26 přímo, ale pomocí silnic
nižších tříd.
V cca km 0,7 trasa přechází přes trať ČD a
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místní komunikaci. Je zde proto navržen
mostní objekt v délce cca 70 m. V úseku km
1,5 – 1,7 přechází trasa lokální biokoridor a
mimoúrovňově křižuje navrženou přeložku
smíšené stezky. Přeložka silnice I/26 je
vedena v horní úrovni. Délka mostního
objektu je cca 140 m. V cca km 2,4 kříží
trasa lesní a turistickou cestu, je řešena
mimoúrovňovým podchodem hlavní trasy.
Délka mostního objektu je cca 30 m. V cca
km 3,8 je na obchvatu navržen mostní
objekt (součást MÚK), který bude řešit
křížení s MK a smíšenou stezkou. V cca km
4,7 trasa mimoúrovňově křižuje navrženou
přeložku lesní cesty. Přeložka silnice I/26 je
vedena v horní úrovni. Mostní objekt
předtím překonává i údolí místního potoka.
Součástí záměru je rovněž stavba „Úprava
připojení obce Babylon na přeložku silnice
I/26“. Předmětem stavby je rozšíření
stávající účelové komunikace, která v
současné době propojuje obce Babylon a
Pec tak, aby v budoucnu umožnila
plnohodnotně přenést dopravní zatížení od
nově vzniklé křižovatky na budovaném
obchvatu silnice I/26 obce Babylon.
Stávající cesta svými šířkovými parametry a
zatížitelností nevyhovuje předpokládanému
dopravnímu zatížení. Navržené směrové i
výškové vedení odpovídá stávajícímu
vedení komunikace.
Z hlediska šířkového uspořádání dochází k
rozšíření komunikace z původních 5,0 m na
silnici S 7,5. Současně s rozšířením
komunikace bude vybudována smíšená
stezka. Stezka je od komunikace oddělena
silničním příkopem. Smíšená stezka
navazuje na stezku vedoucí podél stávající
silnice I/26 a umožní návštěvníkům
bezkolizní přístup do okolních lesů a na
cyklistickou stezku k Sokolově vyhlídce a
dále k České Kubici. Křížení stezky s hlavní
trasou obchvatu je řešeno využitím
mostního objektu přes MK.

Do rozhodnutí je možné nahlédnout na
webových stránkách obce Babylon a v
Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační
agentura
životního
prostředí
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem
záměru PLK1908.
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Stavební správa západ
připravuje akci Doplnění závor na přejezdu
se silnicí I. tř., která představuje
rekonstrukci železničního přejezdu a
PZS v km 6,240 (P687) trati Domažlice –
Planá u Mariánských Lázní. Na základě
požadavků uplatněných odborem dopravy
MU Domažlice a DI Policie ČR v rámci
veřejnoprávního projednávání akce byla do
dokumentace doplněna výstavba
zabezpečeného železničního přejezdu pro
cyklisty včetně napojení na stávající
cyklostezky.
Na společném schůzce zástupců SŽDC, s.
o., Plzeňského kraje a obce Babylon byla
v rámci jednání řešena možnost koordinace
a spoluﬁnancování rekonstrukce
železničního přejezdu v km 6,240 na silnici
I/26 v blízkosti obce Babylon, výstavby
železničního přejezdu pro cyklisty a
napojení na stávající cyklostezky. Bylo
dohodnuto, že SŽDC, s. o. bude jediným
společným zadavatelem a investorem
plánované investiční akce. Obci Babylon
bude po kolaudaci stavba nově vybudované
stezky pro pěší a cyklisty s výjimkou objektu
přejezdu předána do vlastnictví a správy.
Zastupitelstvo obce po projednání a na

doporučení ﬁnančního výboru jednomyslně
schválilo účetní závěrku obce Babylon za
rok 2018. Výsledkem hospodaření obce
Babylon za rok 2018 je ztráta ve výši
6 328,21 Kč. Ta bude v plné výši převedena
na výsledek hospodaření minulých let. Tento
výsledek ovlivnila skutečnost, že
v předcházejícím roce došlo k odepsání
několik starých nikdy nerealizovaných
projektů.
Dále zastupitelstvo při výkonu působnosti
valné hromady v souladu s ustanovením §
12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích schválilo účetní
závěrku společnosti Autokemp Babylon
včetně rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2018 s tím, že zisk zjištěný ze schválené
účetní závěrky za kalendářní rok 2018 ve
výši 1 360,92 Kč bude převeden na účet
„Neuhrazená ztráta minulých let“, který
k dnešnímu dni činí 1 003 210,77 Kč.
Na základě dosavadních zkušeností z
rybaření na návesním rybníčku byla
navržena změna Pravidel rybolovu.
Zastupitelé schválili, že lov ryb bude povolen
pouze občanům s trvalým pobytem v obci a
pověření rybníkáře k lovu ryb (povolenka)
bude za 100 Kč/rok pro všechny občany
(bez rozdílu věku).
V srpnu společnost Vodaservis s.r.o.
zhotovila novou úpravnu vody. Technologie
odradonování a tlakové elektronické úpravy
vody je umístěna ve sklepě staré školy. Toto
nové řešení zajistí bezproblémové
zásobování pitnou vodou pro budovu
mateřské školy, budovu obecního úřadu i

pro pohostinství Sauna.
Pro zvýšení bezpečnosti v obci jsme u všech
komunikací vedoucích do obce instalovali
informační tabule upozorňující řidiče na
omezení rychlosti v obytné zóně a na
povinnost dát přednost zprava. Jsme si
vědomi toho, že žádná značka nedonutí
některé bezohledné řidiče chovat se podle
předpisů, ale přinejmenším alespoň
upozorní ty zodpovědnější, kteří si třeba
pravidlo přednosti zprava jen neuvědomí.
Od České pošty s. p. jsme odkoupili
pozemky o celkové výměře 372 m2. Jedná
se o pozemky kolem pošty, kde je vysazena
Lípa svobody, a pod místní komunikací.
Prostranství u Lípy svobody jsme také
doplnili o novou lavičku a odpadkový koš.
Z dotačního programu Ochrana přírody
2019 Plzeňského kraje jsme získali dotační
prostředky ve výši 50 000 Kč na ošetření
stromů v aleji na hrázi u velkého rybníka a
dalších stromů v obci.
Před několika týdny vydalo CBS
Nakladatelství s.r.o. unikátní knihu
leteckých fotograﬁí Domažlicko z nebe,
v níže naleznete mnoho leteckých záběrů na
města, vesnice a krásnou přírodu
domažlického regionu. Projekt jsme
ﬁnančně podpořili, a tak i obec Babylon má
v této knize svoji fotograﬁi a krátkou textovou
prezentaci. Pro místní občany je kniha k
zakoupení v kanceláři obecního úřadu za
velmi výhodnou cenu 290,- Kč (doporučená
prodejní cena je 629,- Kč).


U příležitosti 10. výročí přesunutí viklanu Čertův
kámen do původní polohy se v sobotu 25. května
od 11 hod. v prostoru u dětského hřiště za
hasičárnou uskutečnila akce s názvem

Po Zlaté stezce na Čertův kámen.
Tu pořádal Plzeňský kraj společně se Spolkem
Babylon a Správou CHKO Český les. Přítomen měl
být i pan Pavel Pavel, který před 10 lety přesunul
viklan na jeho původní místo a proslavil se tím, že
rozpohyboval sochy na Velikonočních ostrovech,
bohužel však z osobních důvodů nedorazil. Byla
připravena stopovací hra s úkoly pro děti i dospělé,
soutěže, hudební doprovod a občerstvení.

V sobotu 1. června se od 14 hod. konal dětský
den na téma Piráti, opět v režii babylonských
hasičů. Děti absolvovaly stezku s různými
otázkami a úkoly a v cíli dostaly zaslouženou
sladkou odměnu.
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V sobotu 8. června jsme uspořádali celodenní autobusový zájezd do ZOO a delﬁnária Norimberk. Výletu se
zúčastnilo celkem 49 dětí a dospělých z naší obce i okolí. Občanům s trvalým pobytem v obci hradil dopravu
obecní úřad. Počasí nám přálo a věříme, že si všichni účastníci krásný areál zoologické zahrady užili.
Plánujeme pořádat pro naše občany podobné zájezdy i nadále.
Máte-li tip na zajímavý zájezd, každý nápad uvítáme.

OÚ Babylon pořádal v sobotu 29. června další, již 4. ročník
kulturní akce Léto Babylon. Akce se tentokrát konala na
fotbalovém hřišti. Od rána bylo úmorné vedro a mnoho lidí
zůstalo raději doma nebo s dětmi u vody, účast přes den byla
tedy o něco nižší, než jsme očekávali. V dopoledních
hodinách se konal již 9. ročník Babylonské voříškiády, kterou
pořádala paní Marcela Mervartová. Letošního ročníku se
zúčastnilo 12 pejsků, kteří soutěžili v pěti disciplínách.
Výkony pejsků byly hodně vyrovnané, a tak měla porota
poměrně těžký úkol vybrat vždy toho nejlepšího. V průběhu
dne nám pak zahráli tradičně heligonkáři z Mrákova, poté
následovaly kapely Teyno Blues Band, rockové uskupení
Radiator, Revival Olympic Domažlice a nakonec kapela ½
Rebel, která nám opět celou akci i výborně ozvučila. Chtěla
bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se na
přípravě celé akce jakkoli podíleli, zejména obci Česká
Kubice za zapůjčení pódia, babylonským hasičům za
zapůjčení a postavení velkého stanu a Michalovi Hrdličkovi
za přítomnost a pomoc na místě v den akce. (M. Pitipáčová)


9. listopadu
od 17 hod.
pořádá
SDH Babylon
Lampionový
průvod.




Rozsvícení vánočního stromečku
se uskuteční první adventní neděli

1. 12. 2019 od 16:00 hod. na parkovišti u Sauny.














V termínu 2. – 3. listopadu se uskuteční svoz objemného a nebezpečného odpadu.
Kontejner bude jako obvykle přistaven za budovou obecního úřadu. Odpad můžete do kontejneru
umísťovat po oba dny v době od 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 18:00 hod. Mimo tuto dobu bude sběrné
místo uzamčeno. Celý dvůr je nepřetržitě monitorován.
3


Vážení spoluobčané,
ale vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Také jsme zapůjčili
náš stan a pivní sety na akce obcí Česká Kubice a Trhanov.

od posledního vydání Babylonského zpravodaje se v naší obci
uskutečnilo mnoho akcí, na kterých se Sbor dobrovolných hasičů
Babylon podílel, nebo je přímo organizoval.
První akcí, kterou jsme letos pořádali, byl „Dětský maškarní ples“,
který se uskutečnil 2. března na hotelu Bohmann. Pro děti jsme
připravili mnoho soutěží a cen. Největší podíl na dětských akcích
má paní Renata Svačinová, která maškarní ples také moderovala.
Poslední březnovou sobotu se uskutečnila brigáda na výlov, opravu
a vyčištění návesního rybníčku. Další akcí bylo 30. dubna tradiční
„Stavění májky“. 24. a 25. května jsme se podíleli na akci konané
k desátému výročí od „rozhýbání“ Čertova kamene. Pro děti jsme 1.
června zorganizovali „Dětský den“, který byl tentokrát na téma
„Piráti“. Děti si na stezce, která začínala u hasičské zbrojnice a dále
se šlo přes Čertův kámen zpět k hasičské zbrojnici, vyzkoušely
mnoho soutěží jak fyzických, tak vědomostních. Dětský den byl
zakončen již tradičním opékáním buřtů.
29. června se konala akce „Léto Babylon“, na které se plně využil
náš stan o celkovém rozměru 10 x 15 m. Vaše hojná účast na této
i na jiných akcích nás zavazuje v těchto akcích pokračovat a přispět
tak ke zlepšení kulturního života v naší obci.

Nezahálíme ani v brigádnické činnosti. Od začátku roku jsme
vyváželi železný šrot, odvezli elektroodpad, pokáceli stromy u
školky, udržujeme vodní zdroje, výstroj a výzbroj v akceschopném
stavu a spoustu hodin jsme odpracovali při opravách techniky,
úklidu hasičské zbrojnice a úpravy okolních pozemků.

Rád bych Vás chtěl tímto pozvat, a to především děti, na již pátý
ročník „Lampiónového průvodu“ s opékáním buřtů, který se bude
konat 9. listopadu od 17 hod.

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům SDH
Babylon, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí a na samotné
činnosti sboru, a ještě jednou chci poděkovat OÚ Babylon za
ﬁnanční podporu, bez které bychom tyto akce jen těžko uskutečnili,
a doufám, že nám i nadále zachovají svoji přízeň, abychom se i v
příštích letech mohli na těchto akcích potkávat.

Dne 18. května jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu ve
Ždánově. Soutěžili jsme ve složení p. Pavel Mach, p. Pavel Felix, p.
Petr Duchek, p. Vlastimil Zikmund, p. Zbyněk Gureň, p. Josef
Kodera a p. Vlastimil Zrno v kategorii „Starší muži“.
Za podpory i ostatních našich členů se nám bohužel nepodařilo
obhájit loňské prvenství a skončili jsme na čtvrtém místě,

S pozdravem starosta SDH Babylon Zbyněk Gureň

Lion agency s.r.o.
Husova třída 41,Domažlice 344 01
www.lionagency.cz
obchod@lionagency.cz
608 98 17 12
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