




„Po dlouhé bílé zimě...“ Tak nějak mělo začínat první letošní číslo našeho zpravodaje, ale příroda si to usmyslela jinak. Letos zima svoji moc
nepředvedla a spíše to vypadalo, že podzim trošku přesluhoval a potom rovnou předal vládu jaru. Doufejme, že to zima přejde s nadhledem
a nebude se chtít chopit vlády během léta. Sněhu nám napadlo velmi poskrovnu a na krátkou dobu, jen tak, abychom úplně nezapomněli,
jak vypadá. To sice potěšilo odpůrce hrabání sněhu a silničáře, ne však milovníky zimních sportů. Jaro snad zůstane jarem, které každého
potěší nejen příjemně sílícím teplem slunce, ale i vůní kvetoucích rostlin.


Začátek letošního roku nám připravil jedno
velké překvapení. Mysleli jsme si, že
nejdiskutovanějším problémem letošního
roku bude nedostatek srážek v zimním
období a nízký stav hladiny podzemních
vod. Bohužel tématem číslo jedna je nyní
nové virové onemocnění COVID-19
způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Nemoc způsobená tímto novým typem
koronaviru může mít velmi závažný průběh
zejména u starší generace, ale jak již víme,
nejen ta je ohrožena. Začátkem března se
v naší vlasti začaly objevovat první případy
onemocnění COVID-19. Vláda na postupné
šíření této nákazy zareagovala a vyhlásila
na celém území nouzový stav a posléze i
karanténu. Také my jsme museli přistoupit
k preventivním opatřením. Od pondělí 16. 3.
2020 byla dočasně uzavřena mateřská
škola. Došlo také k omezení pracovní doby
obecního úřadu. Doporučujeme Vám
veškeré záležitosti vyřizovat elektronickou
formou. Před případnou neodkladnou
návštěvou obecního úřadu je nutné si
telefonicky domluvit termín schůzky. Pro
placení poplatků za komunální odpad nebo
psa, po dobu nouzového stavu, volte
možnost úhrady bankovním převodem.
Všem starším občanům naší obce jsme
zakoupili vitamínové doplňky pro posílení
imunity a nabídli jim zprostředkování
nákupu potravin a léků. Veškeré služby se
snažíme zabezpečit zaměstnancem údržby
obce panem Josefem Koderou. Nákup je
možné si objednat vždy v úterý nebo ve
čtvrtek dopoledne na telefonním čísle
739 358 439. Chtěli bychom velmi
poděkovat všem místním ženám, které šijí
roušky, za jejich pomoc a solidaritu. Jen díky
nim se nám podařilo soustředit dostatečný
počet roušek a rozdat je spoluobčanům.
Roušky máme stále ještě k dispozici a
budete-li je potřebovat, stačí zavolat na číslo
739 358 439 a my Vám je doručíme.
V současné době se snažíme
prostřednictvím krizového štábu
v Domažlicích zajistit dezinfekční

prostředek na ošetření rukou. Bohužel
vzhledem k situaci v celé zemi se nám zatím
nedaří potřebné množství zajistit. Získali
jsme jen malé množství, které jsme rozdělili
mezi občany starší 65 let.
Stávající epidemiologická situace má i další
důsledky. Jedním z nich je omezená
pracovní doba v místním obchodě, kde je
nyní otevřeno od pondělí do pátku od 6:30
do 15:00 hod. a v sobotu od 6:00 do 12:00
hod. Dále došlo k dočasnému zrušení
vlakového spojení obsluhujícího naši obec.
Bylo zrušeno cvičení v místní tělocvičně.
Rozhodli jsme o zrušení všech plánovaných
kulturních akcí. Letos se jich připravovalo
vzhledem k výročí 30 let od
znovuosamostatnění obce poměrně dost.
V květnu se měl v areálu autokempu konat
tábor Military Car Clubu Plzeň, z.s., který
připravoval 5. 5. 2020 realizaci příjezdu
„CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 –
2020“ u příležitosti 75. výročí konce 2.
světové války, kdy chtěli uskutečnit také
pietní akt u pomníku padlým a umožnit
občanům prohlídku techniky v areálu
autokempu. Byly zrušeny plánované
květnové závody hasičských družstev
pořádaných SDH Babylon. Neuskuteční se
ani znovuusazení Čertova kamene
připravované ve spolupráci s Ing. Pavlem
Pavlem. Byl zrušen i závod dračích lodí,
který se měl konat v červnu na koupališti.
Tradiční akce Léto Babylon, která měla být
spojená s oslavou 90 let založení SDH
Babylon, je prozatím také zrušena a
zvažujeme posunutí termínu na závěr léta.
Dalším důsledkem pandemie je zastavení
růstu ekonomiky a z toho plynoucí propad na
příjmové stránce rozpočtu naší obce.
Budeme muset přehodnotit investiční
záměry obce a přepracovat rozpočet tak,
aby byl co nejméně decitní. Závěrem
loňského roku byl schválen rozpočet obce
se schodkem ve výši 4 290 273,- Kč. Tato
částka se rovná nákladům na dokončení
mateřské školy, a pokud nezískáme dotační

prostředky, bude uhrazena úvěrem, který
má již obec sjednaný. Po letech růstu tak
přichází doba, kdy budeme mít pro rozvoj
obce omezené prostředky. Doufejme, že
tato doba bude co nejkratší. Výstavbu nové
školky však tato situace naštěstí neohrozí,
ta probíhá dle plánu bez zbytečných
prostojů a dá se očekávat, že bude školka
otevřena počátkem letních prázdnin. Stále
čekáme na rozhodnutí o přidělení dotačních
prostředků. Naopak, kde už je rozhodnuto,
je dotace na rekonstrukci spojovacího
objektu mezi starou školou a školkou. Na
tuto stavbu jsme ani napodruhé dotaci
nezískali. Přesto jsme se rozhodli tuto
investiční akci zrealizovat. Pokračujeme i v
přípravách dalších investičních akcí, u nichž
bude záležet, jak se bude vyvíjet
ekonomická situace v naší zemi.
V letošním roce nás oslovila Česká pošta a
opětovně nám představila projekt Pošta
Partner. Schůzky se zúčastnil i majitel
místního obchodu pan Fronk. Česká pošta
nás seznámila se záměrem nahradit malé
pošty projektem Pošta Partner, kdy veškeré
poštovní služby nezajišťuje Česká pošta,
ale její smluvní partner. Chceme zachovat
v obci klasickou poštu a v současnosti o
provozování Pošty Partner neuvažujeme,
v tomto duchu se vyjádřil i pan Fronk. Jak
nám bylo oznámeno, Česká pošta chystá v
budoucnu nahradit malé pošty
samoobslužnými boxy (automaty), tuto
variantu však odmítáme. V takovém případě
bychom raději vstoupili do projektu Pošta
Partner.
Jako další službu pro občany a návštěvníky
naší obce jsme pořídili mobilní aplikaci
v Obraze. Po nainstalování této aplikace do
chytrého mobilního telefonu budete
automaticky upozorněni aktuality a nové
dokumenty na webových stránkách obce.
Webové stránky obce byly již také doplněny
o modul Senior s nastavitelnou velikostí
písma a velkými ikonami.
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POPLATKY NA ROK 2020
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
550,- Kč / fyzickou osobu přihlášenou v obci,
550,- Kč / byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba

Poplatek za psa
150,- Kč / rok za jednoho psa
250,- Kč / rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
0,- Kč / rok za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
70,- Kč / rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.

Poplatek za využívání pláže na Špici
100,- Kč / rok
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2020 převodem na účet nebo v hotovosti na OÚ po uplynutí nouzového stavu, ale vzhledem
k preventivním opatřením doporučujeme bezhotovostní platbu na č. ú. 762082399/0800, VS = číslo popisné (číslo evidenční),
do textu uveďte jméno poplatníka.
Obec Babylon se rozhodla zřídit vlastní evidenci psů, abychom
v případě oznámení zaběhnutého psa mohli určit, zda je pes
z obce, a případně kontaktovat majitele. Žádáme tímto všechny
majitele psů v obci o spolupráci a zaslání následujících údajů:
jméno a telefon majitele, jméno psa, rasa, datum narození, barva,
číslo čipu nebo tetování na e-mail info@babylon-obec.cz
nebo tel. 724 287 936.

informovat. Žádáme Vás, abyste do kontejnerů umísťovali jen
odpady, které tam patří. Do kontejneru pro jedlé oleje patří jen
použité potravinářské oleje a tuky v dobře uzavřeném plastovém
obalu (např. PET lahev). Do kontejneru na kov patří zejména
nápojové plechovky, kovové uzávěry (víčka), konzervy, alobal,
hliníková víčka, hliníkové obaly od potravin (zde pozor na obaly
spojené s jinými obaly), kovové nádoby aerosolů po kompletním
vyprázdnění (spreje od deodorantů, laků na vlasy, šlehaček
apod.). Do kontejneru na kov nepatří nápojové kartony, spreje
a deodoranty se zbytky obsahu, plechovky od barev a laků,
elektroodpad, baterie.

Od ledna je ve dvoře obecního úřadu umístěn kontejner pro
ukládání zbytků jedlých olejů k dalšímu zpracování. Bohužel
stále vázne dodávka kontejneru na textil, který jsme objednali už
v říjnu.
Dále na zkoušku umístíme do dvora také kontejner na kov.
O termínu umístění kontejnerů na textil a kov Vás budeme



V pátek 24. ledna 2020 od 20 hod. se v hotelu
Bohmann konal Sportovní karneval. K poslechu
a tanci hrála kapela Elixír. Místní cvičenky z TJ Sokol
si opět připravily půlnoční překvapení.
Na karnevalu byla jako vždy vysoká účast.

V sobotu 7. března se v hotelu Bohmann konal
dětský maškarní ples, který opět moderovala paní
Svačinová. Účast byla zřejmě vzhledem
k počínajícímu se šíření koronaviru slabší,
nicméně děti si zábavné odpoledne skvěle užily.
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Ve dnech 22. - 24. 5. a 14. - 15.
11. 2020 proběhne svoz
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, včetně kovošrotu, ve dvoře
vedle obecního úřadu.

Pravidelný svoz komunálního
odpadu proběhne naposledy
v úterý 14. 4. (v pondělí je svátek).
Následně bude komunální
odpad vyvážen pravidelně
každé pondělí v sudé týdny
- to znamená, že vývoz bude
14. 4., 27. 4., 11. 5. atd.

Dvůr bude otevřen v
pátek 22. 5.
od 16:00 do 19:00 hod.,
sobotu 23. 5.
od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00,
neděli 24. 5.
od 8:00 do 12:00 hod.


Zpráva o činnosti SDH Babylon za rok 2019
využil náš stan o celkovém rozměru 10 x 15 m. 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 sami vyrobily. Pro všechny přítomné bylo
přichystáno překvapení v podobě osvětlených létajících balónků,
na které si každé dítě připevnilo přání, a poté byly hromadně
vypuštěny. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení.
Celá akce byla zakončena opékáním buřtů. Následovalo již
tradiční „Zpívání u stromečku“, které se koná první adventní
neděli. Na této akci jsme přispěli „pomocnou rukou“ k jejímu
hladkému průběhu. Další akcemi, které jsme pořádali, byly 5.
prosince „Mikuláš“ a Silvestrovský výšlap na Sokolovu vyhlídku.
Zájem a počet účastníků na těchto akcích nás všechny opět mile
překvapuje a zavazuje nás pokračovat v nich i v následujících
letech. Doufám, že spolupráce s těmito organizacemi i nadále
potrvá, bude se rozvíjet a přispěje tím ke zlepšení kulturního života
nás všech. Nezapomínáme ani poblahopřát našim členům, kteří
se dožívají životního jubilea.

Sbor dobrovolných hasičů Babylon má k dnešnímu dni 41 členů,
z nichž je 10 žen a 31 mužů. Členství na vlastní žádost ukončili p.
Pavel Bambásek a p. Jiří Pejsar. Novými členy se stali pánové
David Anderle a Ladislav Prak. Výbor SDH Babylon se v roce 2019
sešel čtyřikrát a dále podle potřeby k zajištění činnosti SDH. Výbor
pracoval ve složení starosta a preventista SDH p. Zbyněk Gureň,
náměstek starosty p. Jaroslav Gureň st., velitel p. Tomáš Svačina,
jednatel p. Josef Kodera, hospodář p. Martin Stauber a p. Jiří
Pejsar, pokladník pí Lucie Bradová, strojník p. Pavel Mach,
předseda kontrolní rady p. Karel Polák. Účast na výborových
schůzích byla stejná jako v loňském roce, takže dobrá, a proto
jsme dokázali splnit cíle, které jsme si na tento rok předsevzali. Za
tento kus odvedené práce bych obzvláště chtěl poděkovat všem
členům, kteří se těchto akcí zúčastnili a přispěli tak k zajištění
činnosti SDH. Taktéž bych rád poděkoval jejich rodinám za
shovívavost a toleranci a doufám, že nám i nadále zachovají svoji
přízeň.
SDH se ve své činnosti zaměřuje na akce, které sám organizuje,
nebo na jejichž organizaci se spolupodílí jak s obcí Babylon, tak i
s jinými organizacemi. V roce 2019 byla první akce, kterou jsme
pořádali, „Dětský maškarní ples“, který se uskutečnil 2. března na
hotelu Bohmann. Pro děti jsme připravili mnoho soutěží se
spoustou sladkých odměn. 9. března jsme uspořádali brigádu na
kácení stromů u školky kvůli plánované výstavbě nové školky a 30.
března se uskutečnila brigáda na opravu čapu, hráze a výpusti
návesního rybníčka a vyčištění rybníčka i jeho okolí od odpadků.
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

Nezahálíme ani v brigádnické činnosti. Zkulturnili jsme
prostranství kolem hasičské zbrojnice, odvezli jsme elektroodpad
a železný šrot z prostoru za obecním úřadem, čistíme vodní zdroje,
udržujeme výzbroj a výstroj v akceschopném stavu.
Dále chci všem připomenout, že SDH Babylon je přihlášen do
programu „Recyklujte s hasiči“. Tento program ušetří obci náklady
spojené s odvozem elektrického odpadu. S OÚ Babylon jsme se
domluvili na ukládání elektroodpadu v prostranství za školkou.
Toto místo je označeno cedulí.
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sety na akce obcí Česká Kubice a Trhanov. Také jsme získali dotaci
z Plzeňského kraje ve výši 35 955,- Kč, ze které byly nakoupeny
ochranné prostředky pro JPO Babylon. Na úseku represe se naše
zásahová jednotka nezúčastnila žádného zásahu. Na úseku
prevence jsme udržovali vodní zdroje a znovelizovali příslušnou
dokumentaci.

18. května jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu, která se
konala 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, ale vždyť není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Také jsme zapůjčili náš stan a pivní

Během roku 2019 jsme celkem odpracovali:

Na údržbě vodních zdrojů 102 hod.
Na údržbě hasičské techniky 94 hod.
Na údržbě hasičské zbrojnice 56 hod.
Při sportovních a turistických akcích 188 hod.
Při další brigádnické činnosti 114 hod.

Temcsák a předseda kontrolní a revizní rady p. Karel Polák.
Na schůzi se také probíralo rozšíření hasičské zbrojnice. Starosta
obce p. Pavel Bambásek přinesl na ukázku předběžné plány nové
hasičárny a doufejme, že po kladném vyřízení všech povolení
nebude nic bránit nové výstavbě v příštích letech. První březnovou
sobotu jsme opět na hotelu Bohmann pořádali „Maškarní ples“ pro
naše nejmenší. Jako již každoročně má na této akci největší podíl
paní Renata Svačinová, která celý „maškarák“ i moderovala. Rád
bych jí touto cestou poděkoval a také děkuji všem, kteří se na
organizaci také podíleli. V tomto roce jsme měli v plánu kromě
tradičních akcí, jako je stavění májky (30. dubna), dětský den (30.
května) a další, také organizaci okrskové soutěže v požárním
sportu (16. května) a především oslavy 90 let SDH Babylon (4.
července). Bohužel jsme nuceni vlivem dnešní celosvětové situace
tyto akce zrušit.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem členům SDH
Babylon, kteří se podíleli na činnosti sboru v uplynulém roce, a
v neposlední řadě chci také jménem SDH Babylon poděkovat OÚ
Babylon za nanční podporu, bez které bychom tyto akce jen těžko
uskutečnili, a doufám, že i nadále nám zachová svoji přízeň,
abychom se i v příštích letech mohli na těchto akcích potkávat.
Doufám, že každý v rámci svých možností přispěje k rozvoji požární
ochrany v naší obci a zvýší se počet aktivních členů.
Dne 4. ledna 2020 se na hotelu Bohmann konala výroční schůze
SDH Babylon. Jelikož se jednalo o volební schůzi, byl na ní zvolen
nový výbor SDH Babylon, který bude v následujícím volebním
období pracovat ve složení: starosta a preventista pan Zbyněk
Gureň, náměstek starosty p. Jaroslav Gureň st., velitel p. Tomáš
Svačina, jednatel p. Josef Kodera, hospodářka pí Lucie Bradová,
materiálně-technický referent p. Martin Stauber, strojník p. Ondřej

S pozdravem Zbyněk Gureň
starosta SDH Babylon

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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