




S koncem roku převzala svou moc nad přírodou zima, která vše překryje bílou sněhovou peřinou. I mráz se začal činit,
ledem uzavírá vodní hladiny a z každé kapky vody vytváří malé umělecké dílo. Nadešel čas, kdy slunce má jen omezený
čas na své nebeské pouti a jeho paprsky jen malou moc, aby překonaly vládu zimy. Je tu období, které mají asi nejvíce
rády děti čekající na sněhovou nadílku a samozřejmě na příchod Vánoc.






Jak jste si mohli všimnout, výstavba nové
mateřské školy probíhá zatím hladce. Nyní
je již hrubá stavba pod střechou, a tak by
v září měly děti zahájit nový školní rok v nové
budově. Chceme Vás požádat o trpělivost a
pochopení při případných dopravních
omezeních na místní komunikaci,
souvisejících s touto stavbou. Po demolici
stávající budovy mateřské školy vznikne
prostorná zahrada, kterou bychom rádi
obohatili o prvky přírodní zahrady. Přírodní
zahrada umožňuje proměnu školního
pozemku na prostor vhodný pro venkovní
výuku a posílení kontaktu dětí s přírodou.
S koncem roku se vždy připravuje rozpočet
obce na následující rok. Návrh na rok 2020
předpokládá schodek ve výši 4 290 273,K č . Te n b u d e ﬁ n a n c o v á n p ř e b y t k y
hospodaření z minulých let. Tento výsledek
je zapříčiněn především výdaji na
novostavbu mateřské školy. Nepodařilo se
nám získat dotaci z programu Ministerstva
životního prostředí, kde jsme bohužel
skončili jako první náhradníci. Pro velký
převis žádostí se má v průběhu března
otevřít další výzva, kam bude naše žádost
bez dalšího posuzování zařazena. Věříme,
že to napodruhé vyjde a získáme dotaci ve
výši 4 144 115,- Kč.
Další velkou investicí v příštím roce bude
rekonstrukce spojovacího objektu budovy
obecního úřadu a stávající mateřské školy
za 2 100 000,- Kč. Na tuto rekonstrukci se
opět po roce pokusíme získat prostředky
z Ministerstva pro místní rozvoj, popřípadě
z Plzeňského kraje. Nezapomínáme ani na
místní komunikace, do kterých se chystáme
investovat 400 000,- Kč. I tuto částku se
samozřejmě pokusíme navýšit dotačními
prostředky. Plánujeme také výstavbu
nového víceúčelového hřiště v prostoru
mezi fotbalovým hřištěm a návesním

rybníčkem. Mělo by zde vzniknout hřiště na
pétanque, altán, malé dětské hřiště,
workautové hřiště a několik ﬁtness prvků.
Toto hřiště však zrealizujeme pouze za
podmínky získání dotačních prostředků.
Další stavební akcí bude odkanalizování
pivovarských chat s přečerpáváním za
200 000,- Kč. Opět přispějeme i na činnost
místních spolků TJ Sokol Babylon, SDH
Babylon a symbolickou částkou podpoříme i
Sdružení neslyšících a sluchově
postižených a obec Bublava.
Od podzimu letošního roku můžeme díky
uplynutí doby udržitelnosti projektu používat
traktor ke všem činnostem. V letošním roce
jsme zakoupili sněhovou radlici a o úklid
sněhu se již bude starat jen obecní technika.
V příštím roce počítáme s dovybavením
traktoru kompresorem na vzduch, aby mohl
tahat přívěsy bez omezení. Dále chystáme
podat žádost o dotaci na opravu návesního
rybníčku, s jejíž realizací počítáme na rok
2021. Ve spolupráci s SDH Babylon
připravujeme opravu a rozšíření hasičské
zbrojnice. Na všechny zmíněné projekty se
budeme snažit získat dotační prostředky.
V letošním roce se nám na naše projekty
podařilo získat dotační prostředky za více
než 5 500 000,- Kč. Dále nám k rozvoji naší
obce nemalou měrou pomáhá i daňový
výnos z provozu casina na Hadrovci, jen
v letošním roce to bylo částkou 850 000,- Kč
a dá se předpokládat, že v příštím se bude
jednat o částku ještě vyšší.
Kromě odkoupení pozemků kolem budovy
pošty od České pošty s. p. se nám letos
podařilo získat do vlastnictví obce další
p o z e m k y. P o d p i s e m S m l o u v y o
bezúplatném převodu privatizovaného
majetku do vlastnictví obce s Českou
republikou – Ministerstvem ﬁnancí jsme
získali pozemky č. 49/16,110/3, 110/4, 137/4

(byl oddělen GP z pozemku č.137/1) a 138/1
pod místní komunikací vedoucí do chatové
osady Studená Bystřice.
Od ledna bude ve dvoře obecního úřadu
umístěn kontejner pro ukládání zbytků
jedlých olejů a tuků k dalšímu zpracování.
Žádáme spoluobčany, aby tento odpad
ukládali jen ve vhodných obalech,
plastových lahvích řádně uzavřených, aby
nedocházelo ke znečištění sběrné nádoby a
okolí tohoto kontejneru. Dále se zde brzy
opět objeví kontejner na textil a obuv od
společnosti TextilECO.
Koncem listopadu ukončil svoji činnost
současný provozovatel pohostinství Sauna.
Na zveřejněný záměr o pronájmu se nám
ozval nový zájemce, který již brzy
pohostinství opět otevře. V zimních
měsících bude prozatím otevřeno jen
v pátek a sobotu, v případě zájmu je však
provozovatel připraven otvírací dobu
rozšířit.
Ve spolupráci se svazkem měst a obcí
Domažlicko budeme připravovat opravu
poškozených částí povrchu cyklotrasy CT3,
kde vlivem zvlnění povrchu došlo k několika
nehodám. Stále se řeší i převedení stavby
cyklostezky do vlastnictví obce, které brzdí
chybějící geometrické zaměření této stavby.
V příštím roce dojde ke spuštění mobilní
aplikace V obraze, díky které budete
informováni o všech novinkách v obci a o
změnách na webových stránkách obce.
Vyjdeme vstříc i seniorům a webové stránky
obce doplníme modulem Senior. Jedná se o
jiné zobrazení stránek pomocí ikon, velkého
písma a minima graﬁckých prvků pro snazší
orientaci.
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Pokračujeme i s vypořádáním majetkových
podílů pozemků v areálu Autokempu.
Z tohoto důvodu nabízíme zdarma za odvoz
a rozebrání 4 chaty, které se již po směně
pozemků nebudou nacházet na pozemcích
obce.
SŽDC s.o. plánuje modernizaci trati Plzeň –
Domažlice – st. Hranice SRN, 4. stavba,
úsek Domažlice (mimo) – státní hranice a
byli jsme požádáni o vyjádření k oznámení
tohoto záměru. Tato modernizace podle
jejich záměru by kopírovala současné
vedení tratě, kdy by došlo jen k nepatrným
změnám v poloměru oblouků a spočívala
hlavně v elektriﬁkaci a stavebním úpravám
propustků a mostů. K tomu to záměru jsme
vydali následující vyjádření:
Obec Babylon dlouhodobě usiluje o statut
vzdušných lázní. Je jedním z nejznámějších
rekreačních letovisek na úpatí Českého
lesa. Naší obcí prochází z jedné strany
mezinárodní silnice I/26 a z druhé k ní
přiléhá trať č. 180. Vzhledem k této
nevýhodné poloze usilujeme o obchvat
silnice I/26 a zároveň již v roce 2013 bylo v
územním plánu obce navrženo a schváleno
nové vedení železniční tratě č. 180
v souladu se ZÚR Plzeňského kraje
ZD180/03 - trať č. 180 – úsek Zbůch – Česká
Kubice, kde je počítáno s novým
optimalizovaným vedením tratě
v zářezu/tunelu dále od zástavby se
zdvojkolejněním a elektrizací. Tato
navrhovaná trať má být odbočnou větví III.
tranzitního železničního koridoru a měla by
zajistit rychlé mezinárodní spojení.
SŽDC, jako zadavatel projektu, vůbec
nerespektuje tento návrh, který zohledňuje
více hledisek a přihlíží k budoucím potřebám
nejen místního regionu.
Vysokorychlostní trať prosazuje i vedení
Plzeňského kraje spolu s Bavorskou vládou,
kdy podle slov náměstka hejtmana
Plzeňského kraje pro dopravu pana Ing.
Pavla Čížka budou společně prosazovat,
aby se stavba vysokorychlostního koridoru
Praha – Plzeň – Mnichov stala Evropskou
prioritou.
Modernizace železnice procházející
katastrálním územím obce Babylon v
aktuálně navrhovaném stavu, nepřinese
uváděné podstatné zvýšení bezpečnosti,
protože neklesl počet míst, kde dochází k
největšímu bezpečnostnímu riziku, což jsou
železniční přejezdy. Tím že projekt je veden
ve stávající trase s mírnými změnami
poloměru oblouků a je navrhován jako
jednokolejný, nedojde ani k podstatnému
navýšení traťové rychlosti a dopravní
propustnosti. Je zde potřeba zmínit, že
dojde-li ke zdvojkolejnění navazujících
úseků, vznikne touto stavbou tzv. „hrdlo“,
které bude překážkou plynulosti drážní
dopravy.
Představa dopravců sdružení ŽESNAD,
která je prezentována v odborném tisku je až
22 párů nákladních vlaků za den. Takové
vytížení nákladní dopravou spolu s osobními
vlaky by znamenalo průjezd vlaku každých

20 minut. Lidé žijící v okolí trati nemohou tuto
zátěž snášet bez jakýchkoliv protihlukových
opatření, které by v případě realizace této
varianty nutno realizovat po pravé straně
trati a to cca od staničení 175,920 do cca
176,350 a nikoliv jen v omezeném rozsahu,
jak prezentuje předložený záměr. Obec
Babylon se rozprostírá v údolí pod tratí č.
180 a proto se zde hluk z trati dobře šíří
směrem do obce a je zřejmý i na opačném
konci obce a naopak emise hluku ze silnice
I./26 jsou významné i v oblasti na svazích u
trati. Tyto hlukové projevy se sčítají, proto
obec Babylon dlouhodobě prosazuje projekt
silničního obchvatu obce PLK 1908 I/26
Babylon. Realizace obchvatu na
jihozápadní straně výrazně eliminuje
hlukovou zátěž a totéž je nutno prosazovat i
v severovýchodní části obce, přiléhající
k železniční trati. Hlukovou studii,
provedenou ﬁrmou EKOLA v obci Babylon,
která je součástí oznámení, nelze
akceptovat, neboť byla prováděna ve dnech
omezeného provozu na trati a nákladní
doprava tak byla z měření prakticky
vyloučena. Navrhovaná protihluková
opatření jsou nelogická a zcela jistě pro
plánovaný stav nedostačující.
V obci Babylon se nachází v bezprostřední
blízkosti plánované modernizace, ochranné
pásmo vodního zdroje III. stupně a zároveň
celá řada zdrojů pitné vody, které mohou být
stavbou negativně ovlivněny. Domníváme
se, že kolejové lože není kontaminováno
pouze uhelným mourem, ale i ropnými
produkty ze spalin a mazadel a také dehtem
z dřevěných pražců, případně i herbicidy,
které jsou při údržbě trati používány.
Oznámení záměru neobsahuje rozbor
kontaminace železničního lože, zejména
v okolí zastávky Babylon (kde jsou dosud
dřevěné, dehtem napuštěné pražce), včetně
návrhu jejího odstranění a sanace.
Oznámení dále neobsahuje úplné informace
o zjištěných studnách v blízkosti trati a
navržených opatřeních k ochraně těchto
zdrojů. Např. dům č.p. 69 a 71 je zásobován
pitnou vodou ze studny na p.č. 157/3, která
se nachází jen 10metrů od kolejiště. Pension
Magda č.p. 72 je zásobován vodou z náhonu
Teplé Bystřice, k jehož znečištění zcela jistě
dojde při navrhovaném vybourávání
původních kamenných propustků a jejich
náhradě betonovými prefabrikáty. Nutno
dodat, že výměnu všech propustků na toku
Teplé Bystřice považujeme za zbytečnou,
neekonomickou a neekologickou. Za
vyloženě nevhodné považujeme umístění
betonového prefabrikátu a jeho zalití
betonem do nedávno rekonstruovaného
krásného kamenného mostu v Babylonu.
Obec Babylon považuje za po všech
stránkách výhodnější variantu vedení trati
dále od zástavby ve stopě naznačené v
územním plánu obce Babylon popřípadě
vedení tohoto železničního koridoru
v tunelu. Tím by došlo, ke snížení počtu
křížení s náhonem Teplé Bystřice a zároveň
se zlepší přístup do lokality Babylonský lom.
Toto řešení umožní hlavně mimoúrovňové
křížení se silnicí do Pasečnice. Stávající trať
v obci by po snesení kolejí mohla být využita
jako místní komunikace, spojující
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nemovitosti, které dosud nemají přístup po
zpevněné komunikaci. Část od zastávky
směrem do Kubice pak jako cesta nebo
cyklostezka k Čertovu kameni a dále až
Dračímu jezeru. Modernizovaná trať v nové
stopě popřípadě v tunelu by pak mohla být
opravdu rychlá, dle potřeby dvoukolejná,
bez nevzhledných protihlukových stěn a bez
negativního vlivu na bydlení, rekreační i
ubytovací zařízení.
Záměr není v souladu s požadavky
vyplývajícími z politiky územního rozvoje
ČR, schválené vládou dne 15. dubna 2015
usnesením č. 276, které stanovují základní
požadavky na rozvoj území ČR a koordinaci
rozvojových záměrů na území ČR, zejména
je třeba viz citace:
- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, včetně urbanistického,
architektonického dědictví. V řešeném
území se tyto hodnoty nachází a je důležité
je zachovat.
- Při stanovování způsobu využití území v
územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před
uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav a hodnoty území.
- Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na
zvyšování kvality života obyvatel území i s
jeho uživateli. Konkrétně z toho vyplývá
sledovat veřejný zájem v obci a najít
kompromis, tak aby bylo uspokojeno co
nejvíc zájmových skupin.
S navrženou variantou proto
nesouhlasíme a požadujeme, aby byl
tento záměr projednán podle zákona.
Požadujeme řešení, které neohrozí rozvoj
obce do budoucna a naopak zlepší její
rozvoj. Řešení, které opravdu umožní
zvýšení rychlosti na 160 km/h a více, které
vyřeší i mimoúrovňové křížení s pozemními
komunikacemi a díky možnému
zdvojkolejnění i navýšení přepravní
kapacity. Řešení, které nezničí cennou
lokalitu Babylonský lom, kde se vyskytují
chránění živočichové a kde aktivně trénují
lezení na stěnách horolezci všech věkových
skupin.
Modernizace tohoto úseku tratě č. 180 by
měla zohlednit budoucí potřeby a být
ﬁnálním a ne provizorním řešením pro další
udržitelný rozvoj Plzeňského kraje. Varianta
elektriﬁkace trati ve stávající stopě z roku
1850 při současném požadavku na
navýšení nákladní dopravy a rychlosti
nedává smysl. Budoucnost této dopravní
tepny je v jejím narovnání a přizpůsobení
v celé délce rychlostem 160km/hod a více
s ohledem na obyvatele a životní prostředí.

Připomínáme majitelům psů, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený
každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

V letošním roce došlo vlivem personálních změn
k úpravě úředních hodin obecního úřadu.
Lichý týden:
Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 12:00
Středa 9:00 – 12:00

Sudý týden:
Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 15:00 – 18:00
Středa 15:00 – 18:00

V současné době je pozastaveno ověřování listin,
o znovuzavedení této služby Vás budeme informovat.
Nový obyvatel koupaliště


V pátek 29. listopadu se uskutečnilo
tradiční setkání seniorů v hotelu Bohmann.
O kulturní program se postaraly děti
z mateřské školy pod vedením paní
ředitelky Havlové a paní učitelky
Kaplanové. Poté zahráli k poslechu i tanci
heligonkáři z Mrákova. Všem, kteří
vystoupili v rámci kulturního programu, i
všem zúčastněným děkujeme za krásný

předvánoční večer.
První adventní neděli, 1. prosince, se
konalo tradiční zpívání u stromečku na
parkovišti u Sauny. Vystoupily děti
z mateřské školy s několika koledami, poté
je vystřídal sbor místních občanů
s hudebním doprovodem a během
vystoupení byl rozsvícen vánoční strom.

Zdarma byl k dispozici svařák, punč, čaj,
vánočky a perníčky dělané dětmi z MŠ.
Děkujeme všem účinkujícím a dále panu
Rudolfu Hálkovi za ozvučení akce. Budeme
rádi, když se v příštím roce přidáte a
zazpíváte si u rozsvěcení stromečku také!

Rozsvícení vánočního
stromečku


Dne 31. prosince 2019
organizuje SHD Babylon již
tradiční vycházku na Sokolovu
vyhlídku. Sraz účastníků je ve
13:00 hod. na parkovišti u
Sauny. Jako vždy bude
připraven oheň k opečení buřtů
(buřty vlastní).

V sobotu 4. července 2020
se uskuteční
kulturní akce Léto Babylon.
Zároveň proběhne oslava
90. výročí založení SDH Babylon.
Program bude upřesněn.
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Vážení spoluobčané,
dne 9. listopadu jsme pořádali již pátý ročník
„Lampiónového průvodu“. Po setmění
všichni účastníci vyrazili od hasičské
zbrojnice, kolem budovy obecního úřadu do
obce a zpět kolem kapličky, dále přes hráz a
konec byl na dětském hřišti. Poté jsme

pouštěli lodičky se svíčkami, které si děti
a rodiče sami vyrobili.
Pro přítomné bylo přichystáno překvapení
v podobě osvětlených létajících balónků, na
které si děti připevnily přání a poté je
hromadně vypustily. Pro všechny účastníky

bylo připraveno občerstvení. Celá akce byla
zakončena již tradičním opékáním buřtů.
Zájem a počet účastníků na této akci nás
všechny mile překvapil a zavazuje nás
pokračovat v ní i v následujících letech.

Lampiónový průvod

Pouštění lodiček

Nezahálíme ani v brigádnické činnosti.
V listopadu jsme odvezli elektroodpad a
železný šrot z prostoru za obecním úřadem,
čistíme vodní zdroje, udržujeme výzbroj a
výstroj v akceschopném stavu a spousty
hodin jsme strávili údržbou hasičské
zbrojnice a zásahového vozidla.
Z rozpočtu byly zakoupeny pracovní a
vycházkové obleky pro reprezentaci našeho
sboru a obce. Dále byl zakoupen party
reproduktor a nůžkový stan o rozměrech
3 x 6 m.Získali jsme dotaci z Plzeňského
kraje, za kterou jsme nakoupili ochranné
prostředky pro jednotku požární ochrany

obce Babylon. Na OÚ Babylon jsme podali
žádost o ﬁnanční podporu na pořádání akcí
a ﬁnanční příspěvek na zakoupení nářadí a
na zakoupení vycházkových obleků.
V květnu 2020 bude náš sbor pořádat první
kolo okrskové soutěže v požárním sportu a
4. července 2020 se bude konat oslava 90
let založení sboru dobrovolných hasičů
Babylon.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se
podíleli na organizaci těchto akcí a brigád a
přispěli tak ke zlepšení kulturního života
v naší krásné obci a v neposlední řadě chci
také jménem SDH Babylon poděkovat
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OÚ Babylon za jejich ﬁnanční podporu, bez
které bychom tyto akce jen těžko uskutečnili,
a doufám, že i nadále nám zachovají svoji
přízeň, abychom se i v příštích letech mohli
na těchto akcích potkávat. Všem přeji
krásné prožití vánočních svátků a v roce
2020 mnoho životních a pracovních
úspěchů.
S pozdravem
starosta SDH Babylon
Zbyněk Gureň.

