Milí spoluobčané, se začátkem nového školního roku Vám přinášíme nové číslo našeho obecního zpravodaje.
O letošních prázdninách nám počasí docela přálo, a tak jsme se po předchozím náročném období snad přece
jen trochu zregenerovali a na sluníčku načerpali novou energii. Přichází barevný podzim a lesy začínají vonět
houbami. Děti se po dlouhé době mohly vrátit do školek a škol a my přejeme prvňáčkům i starším dětem
mnoho úspěchů ve studiu a rodičům hlavně trpělivost. Věříme, že i učitelé budou trpěliví a shovívaví, neboť
návrat do lavic po několika měsících může být pro malé školáčky opravdu náročný.

Z obecního úřadu

Začneme tím asi nejpodstatnějším
a
nejočekávanějším,
a
to
otevřením nové mateřské školy.
Na její realizaci jsme v letošním
roce
obdrželi
dotaci
od
Ministerstva financí ve výši 8 333
491 Kč. Se žádostí o dotační
Jakmile se začátkem září děti
přestěhovaly do nové budovy,
započali jsme s demolicí staré
budovy MŠ. Následně bude
realizováno nové dětské hřiště
a ekologická zahrada, na kterou
jsme získali z Plzeňského kraje
dotaci ve výši 78 960 Kč.
Budeme pokračovat rekonstrukcí
tzv. „krčku“, spojovací části mezi
OÚ a starou budovou MŠ, ve
kterém bude umístěna knihovna,
nové sociální zařízení, technická
místnost a dílna. Vítězem

prostředky na výstavbu
školky jsme uspěli také
u
Ministerstva
životního prostředí, kde
pro
nás
bylo
připraveno 4 500 000
Kč. Zde jsme se však
dotace vzdali, neboť lze
na jednu akci využít
jen jednu dotaci ze
státního
rozpočtu.
Stavba nové budovy
MŠ
byla
zdárně
dokončena
a v pátek 28. srpna
od 14 hod. proběhlo její
slavnostní otevření. Starosta
obce přivítal všechny přihlížející,
popřál pedagogům i dětem, aby
se jim v nových prostorách líbilo
a po přestřižení pásky si všichni
mohli
prohlédnout
vnitřní

prostory nové budovy. Připraveno
bylo drobné pohoštění, a zatímco
si děti hrály v nové prostorné
třídě, rodiče si mohli prolistovat
alba s fotografiemi a kroniku MŠ
a třeba objevit i fotky ze svých
předškolních let.

výběrového řízení na přestavbu
krčku je firma DSP Domažlice

a zbývající úsek byl zpevněn
štěrkem. Cena opravy se vyšplhala
na 404 tis. Kč. SÚS Domažlice

s nejnižší
cenovou
nabídkou
2,263 mil. Kč. I na tuto akci jsme
získali
dotační
prostředky
z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 1 700 000 Kč. Než dojde
k výstavbě nové knihovny, bude
její provoz provizorně zajištěn
každé pondělí od 16:00 do 17:00
hod. na chodbě Obecního úřadu.

opravila výtluky na cestě kolem
Policejní vily. V příštím roce
plánujeme opravit cestu přes
„lomeček“ a sjezd a cestu
k chatové osadě Teplá Bystřice.
Dále budeme připravovat i opravu
místní komunikace od hlavní
silnice směrem na Pasečnici.

Byla
realizována
oprava
komunikace od hráze směrem
k Čertovu kameni, kde byl
vyasfaltován sjezd ze silnice
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Na základě připomínek občanů
byla navržena změna Pravidel
rybolovu na návesním rybníčku.
Zastupitelstvo obce schválilo, že

lov ryb bude nově povolen nejen
občanům
s trvalým
pobytem
v obci, ale i majitelům nemovitostí
určených k individuální rekreaci
(chatařům). Děti do 15 let mohou
rybařit na návesním rybníčku
zdarma, občané s trvalým
pobytem za 100 Kč/rok a majitelé
rekreačních objektů za 150 Kč/rok.
Zastupitelstvo obce po projednání
a na doporučení finančního výboru
jednomyslně schválilo účetní
závěrku obce Babylon za rok
2019. Výsledkem hospodaření
obce Babylon za rok 2019 je zisk
ve výši 3 173 399,66 Kč. Ten bude
v plné výši převeden na výsledek
hospodaření minulých let.
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 2019 s tím, že
zisk zjištěný ze schválené účetní
závěrky za kalendářní rok 2019 ve
výši 433 326,16 Kč bude převeden
na účet „Neuhrazená ztráta
minulých let“, který k dnešnímu
dni činí 1 001 849,85 Kč.

Podařilo se nám výrazně pokročit
v jednáních
s
vlastníky
a
spoluvlastníky pozemků v areálu
Autokempu Babylon. S některými
z nich již proběhla směna jejich
podílů za pozemky ve spodní části
areálu. Vzhledem k tomu, že
s ostatními spoluvlastníky nebylo
možno vyjednat podmínky nájmu,
přistoupili jsme k razantnějšímu
kroku. Nabídli jsme směnu
pozemků nebo odkup pozemků za
odhadní cenu, a v případě, že
nepřijmou tuto nabídku, nezbude
nám než podat žalobu k soudu na
určení vlastnictví podílu. Tím snad
už během konce letošního roku
bude tento letitý problém vyřešen.
I jednání s ÚZSVM už vypadá
nadějněji, sice jsme půl roku čekali
na jmenování nové ředitelky, ale
hned na první schůzce jsme
předjednali možnost přímého
prodeje
všech
pozemků
vlastněných
státem
v areálu
autokempu. Konečné slovo však
bude mít Ministerstvo financí.
Areál autokempu jsme v letošním
roce doplnili o nové herní prvky
a budeme dále pokračovat
na zatraktivnění celého areálu.
Na jaře proběhne výstavba
víceúčelového hřiště v prostoru
mezi
návesním
rybníčkem
a fotbalovým hřištěm.

Staré hřiště již bylo odstraněno.
Vznikne zde hřiště na pétanque,
malé dětské hřiště, workoutové
hřiště a několik fittnes prvků. Na
tuto akci v hodnotě 700 000 Kč
jsme získali dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 500 000
Kč.
Pokračujeme
v plánech
na
rozšíření hasičské zbrojnice, na
kterou již máme zpracovanou
projektovou dokumentaci. Zde
jsme však byli stavebním úřadem
upozorněni na skutečnost, že
stávající
dětské
hřiště
za
hasičárnou včetně plánované
přístavby je umístěno v rozporu
s Územním plánem obce. V této
lokalitě se totiž nachází biokoridor.
Je s podivem že stavební úřad na
tuto skutečnost přišel až nyní.
Abychom tento rozpor napravili,
bylo schváleno pořízení změny č. 3
územního plánu obce. Proces této
změny je však administrativně
zdlouhavý
a
tím
dojde
i k posunutí realizace rekonstrukce
zbrojnice nejdříve na závěr
příštího roku.
Pracujeme i na drobnostech, jako
je oprava kanálů u fotbalového
hřiště a tenisových kurtů nebo
oprava lávky přes potok u přítoku
obecního rybníčku.

Obec Babylon se poprvé zúčastnila soutěže Zlatý erb
2020 a v krajském kole se umístila na 2. místě
v kategorii nejlepší webové stránky obce.

Koncem července byl do dvora OÚ umístěn další
kontejner, a to na kovové odpady. Konečně se nám
podařilo uzavřít také smlouvu na umístění kontejneru
na textil, jeho umístění do dvora OÚ však bude ještě
několik týdnů trvat, protože společnost zajišťující tuto
službu na nákup kontejnerů využívá státní dotační
prostředky.

dost. Upozorňujeme, že prostor je monitorován
a budeme muset začít podobné jednání postihovat.
Stále se navyšují náklady na svoz komunálního
odpadu a s velkou pravděpodobností budou od ledna
příštího roku opět muset být navýšeny poplatky za
popelnice. V soutěži „My už třídit umíme“, kterou
každoročně pořádá společnost EKO-KOM, jsme se
umístili na krásném 3. místě v třídění odpadů
v Plzeňském kraji v kategorii obcí od 301 do 1 000
obyvatel, avšak stále jsou zde bohužel tací, kteří
odpad netřídí. To má samozřejmě vliv na to, že se pak
navyšují poplatky všem občanům.

Žádáme Vás, abyste do kontejnerů umísťovali jen
odpady, které tam patří. Dlouhodobým problémem
je, že někteří občané neukládají odpad do nádob, ale
pouze ho pohodí vedle, přestože v nádobách je místa

Od 1. května 2020 došlo ke snížení ceny stočného z 49,47 Kč/m3 na 48,90 Kč/m3.
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. července 2020 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
schválilo, že pro výkon funkce starosty bude od 1. září 2020 člen zastupitelstva uvolněn.
ANKETA
Již mnoho let diskutujeme nad otázkou, zda v naší obci vybudovat vodovod. Nemovitosti v obci mají vlastní
studny nebo vrty, nicméně v posledních letech se objevují problémy s hladinou vody a lze očekávat, že vody
bude dále ubývat. V současné době je velká šance získat na vybudování vodovodu dotaci, nicméně realizace a
následný provoz vodovodu je velice finančně náročný a musíme vědět, zda by lidé vůbec měli o připojení zájem.
Pokud bude zájem nízký, od dalších snah o vybudování vodovodu pravděpodobně upustíme, neboť v případě
malého množství odběratelů by voda byla příliš drahá. Žádáme Vás tedy, kdo byste měli zájem o připojení se
k plánovanému vodovodu, oznamte to na OÚ osobně, e-mailem nebo telefonicky, a to do 10. 11. 2020.
Od 1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatek
z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt byly zrušeny a nahrazeny jedním poplatkem, který se nazývá
Poplatek
z pobytu.
Tento
poplatek
se
týká
všech
fyzických
a právnických osob, které poskytují v obci pobyt za úplatu, tj. vztahuje se i na případy krátkodobého pronájmu
pokoje
v
rodinném
domě,
stanování
na
zahradě
za
úplatu
apod.
ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ V OBCI POSKYTUJÍ UBYTOVÁNÍ ZA ÚPLATU, ABY SPLNILI OHLAŠOVACÍ POVINNOST
A OZNÁMILI TUTO SKUTEČNOST NA OBECNÍM ÚŘADU. Více informací naleznete na webu obce.
ZÁROVEŇ ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUHRADILI POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI.

Připomínáme občanům
Ořezané větve ze svých zahrad a
pozemků
neukládejte
do
kontejneru na bioodpad za
hasičárnou. Můžete je odvézt do
„lomečku“ u bývalého hotelu
Belveder, kde budou následně
zpracovány štěpkovačem.
Apelujeme na občany, kteří nemají
uzavřenou smlouvu se společností
CHVaK a jsou připojeni do
kanalizační sítě, aby neprodleně
smlouvu uzavřeli. Zároveň předem
informujeme, že bude provedena
kontrola nemovitostí, které nejsou
připojeny na kanalizaci.
V loňském roce 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 stále k zakoupení v kanceláři
obecního
úřadu
za
velmi
výhodnou
cenu
290,Kč
(doporučená prodejní cena je
629,- Kč).
Pro
připravovanou
publikaci
o Babylonu uvítáme, pokud se
s námi podělíte o Vaše fotografie
nebo vzpomínky na nějakou
událost v obci nebo nějaký
související
zajímavý
příběh
s lokalitou. Tel.: +420 724 287 936,

e-mail: info@babylon-obec.cz. Na
tuto publikaci jsme získali od
Plzeňského kraje dotaci 30 tis. Kč
a bude vydána v příštím roce.
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.

Ohlédnutí za děním v obci
Letošní léto mělo být pro naši obec ve znamení oslav a kulturních akcí. V tomto roce totiž uběhlo 30 let od
znovuosamostatnění obce, 90 let od založení SDH Babylon, měly se zde konat hasičské závody a závody dračích
lodí a tradiční akce Léto Babylon. Pandemie koronaviru a následné vyhlášení nouzového stavu však
nasměrovalo naše úsilí hlavně na to, abychom obstarali dostatek ochranných prostředků. Naplánované letní
oslavy jsme byli nuceni, s ohledem na přijatá opatření a nejistou situaci, zrušit.
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doprovodný program – malování pro děti a ve stanu
u Sauny byl poté promítán film o práci Ing. Pavla
Pavla a část filmu o posouvání viklanu z r. 2009, který
se nyní dodělává včetně záběrů z letošní akce. Od
17 hod. jsme si mohli poslechnout a zatančit na
moderní country v podání klatovské skupiny Pilouni,
dále zahráli Turbo revival z Plzně a Veselé hudební
DUO Vašek a Vašek. Počasí nám přálo, a tak jsme si
akci všichni užili.

Nakonec jsme však přece jen nezůstali zcela bez
kulturních zážitků. Díky nájemci pohostinství Sauna
panu Michalu Obdržálkovi zahrála 25. července ve
stanu u Sauny kapela MobyDick, kterou si přišlo
poslechnout velké množství lidí nejen z Babylonu, ale
i z okolních obcí.

V sobotu 5. září se za podpory Plzeňského kraje
uskutečnila akce Znovuusazení Čertova kamene. Tato
akce byla podpořena Plzeňským krajem dotací ve výši
50 000 Kč. Již od rána probíhaly u Čertova kamene
přípravy za přítomnosti experimentálního archeologa
Ing. Pavla Pavla, který je známý zejména rozhýbáním
soch na Velikonočním ostrově. Po 14 hod. za účasti
diváků byl Čertův kámen posunut do svého
původního lože. U Čertova kamene byl připraven

Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoli podíleli,
zejména panu Rudolfu Hálkovi a jeho společnosti
DYNACORD profi sound za skvělé pódium a ozvučení
akce, Ottovi Pavlíkovi za zapůjčení trámků na
posouvání viklanu, babylonským hasičům za práci
a zapůjčení stanu a Ing. Karlu Sedlákovi z Občanského
sdružení. Poděkování patří také sponzorům Casino
Sternspieler, DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,
provozovateli pohostinství Sauna a provozovateli
restaurace Paradiz, kteří dohromady přispěli částkou
42 000 Kč.

Co se chystá
Doufáme, že situace kolem koronaviru bude příznivá
a budeme se s Vámi moci setkat na tradičních akcích,
mezi něž patří lampionový průvod, setkání seniorů
v Hotelu Bohmann, rozsvícení vánočního stromečku
a vycházka na Sokolskou vyhlídku. Termíny akcí
budou s předstihem zveřejněny na úřední desce OÚ.

Ve dnech 13. - 15. 11. 2020 proběhne svoz
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu.
Kontejner bude jako obvykle přistaven za budovou
obecního úřadu.
13.11.2020
15:00 – 17:00
14.11.2020
8:00 – 11:00 a 13:00 –17:00
15.11.2020
8:00 – 15:00
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SDH BABYLON
Vážení spoluobčané,
od
posledního
vydání
Babylonského zpravodaje se toho
v naší obci událo mnoho a ve velké
permanenci byla hlavně naše
zásahová jednotka.
První výjezd byl 11. ledna, kdy
jsme pomáhali s hašením hořící
dřevěné štěpky na Hadrovci. Od
dubna do května členové naší

jednotky pravidelně dezinfikovali
veřejné plochy v naší obci.
Následoval zásah, který proběhl
23. a 24. června ve spolupráci
s SDH Domažlice, kdy jsme
odstraňovali naplavené klády pod
silnicí na přítoku do Babylonského
rybníku. Další výjezd proběhl
26.
června,
kdy
jednotka
zasahovala při požáru lesa nad

železniční tratí. Hned následující
dny se opět v naší obci rozezněla
siréna a naše jednotka dvakrát
zasahovala u hotelu Belveder, kde
hořel odpad. Zatím poslední
výjezd byl 4. července, kdy naši
hasiči pomáhali s odčerpáním
vody ze zatopeného sklepa.

Vzhledem
k celosvětové
koronavirové krizi jsme nemohli
uskutečnit plánované akce jako
stavění májky, soutěž v požárním
sportu, kterou jsme měli tento rok
pořádat a bohužel ani oslavu 90
let založení SDH Babylon. A tak
akcemi, které jsme tento rok

organizovali, byly 7. března dětský
maškarní ples v hotelu Bohmann
a 6. června Den dětí. Obě tyto
akce se podařily, pro děti jsme
připravili spoustu soutěží a mnoho
odměn. V době, kdy čtete tento
článek, už máme za sebou i další
akci. Společně s obcí Babylon jsme

se
5.
září
podíleli
na
„Znovuusazení Čertova kamene“
s večerní hudební zábavou. Na
přelomu října a listopadu budeme
opět pořádat lampiónový průvod,
pokud
nenastanou
některá
omezení.

Nezahálíme ani v brigádnické
činnosti, spoustu hodin jsme
odpracovali při údržbě hasičské
techniky, vodních zdrojů, zbrojnice

a jejího okolí. Také jsme vyvezli
železný šrot a elektroodpad.
Závěrem bych chtěl poděkovat
členům SDH Babylon za jejich
odvedenou práci a popřát všem

občanům krásný zbytek letošního
roku.
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S pozdravem Zbyněk Gureň
starosta SDH Babylon

TJ Sokol Babylon
Oddíl kopané – v době nouzového stavu byla zrušena
okr. soutěž, hráči jen trénovali, poté odehráli
4 přátelské zápasy.
Oddíl nohejbalu – 20. 6. 2020 se uskutečnil turnaj
trojic, kterého se zúčastnilo 11 družstev

Oddíl tenisu - Dne 27. 6. 2020 se konal 18. ročník
Memoriálu Jana Šturmy.
Babylonské kurty místního Sokola a kurt hotelu
Bohmann hostily poslední červnovou sobotu již
osmnáctý ročník Memoriálu Jana Šturmy ml. Je to
unikátní turnaj, který se hraje na dvou površích antuce a koberci. Turnaj pořádá rodina Šturmova
s přáteli a členy Sokola Babylon na památku skvělého
kamaráda a člověka, který příkladně celý svůj život
bojoval se svou nemocí a i přes tento velký handicap
hájil v Davis cupu barvy Sokola Babylon.

tentokrát s Aničkou Černou, neteří Honzíka Šturmy
ml. Zazněla jeho velmi oblíbená písnička Michala
Tučného „Tam u nebeských bran" a mnoho dalších
písní.

Memoriál je součástí turnajů Dotiko tenis tour 2020
organizovaný ČTS v okrese Domažlice. Turnaje se
zúčastnilo 13 párů soutěžících. Vítězi se stali Petr
Mužík s Markem Bauerem.
Po skončení turnaje následovalo tradiční skvělé
občerstvení paní Šturmové na chatě, za které všichni
zúčastnění děkují. Proběhlo i tradiční zpívání,
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