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Babylonský zpravodaj
Vážení spoluobèané, v tuto pøedvánoèní dobu se Vám dostává do rukou první èíslo Babylonského
zpravodaje. Tento obèasník bude vycházet zpravidla 3x roènì a bude zdarma doruèován do vašich
poštovních schránek. Mùžete si jej pøeèíst i v elektronické podobì na webových stránkách obce. Jeho
prostøednictvím bychom vás rádi informovali o práci obecního úøadu, kulturním a sportovním dìní
v obci a pøinášeli další zajímavé èlánky. Budeme rádi, když nám i Vy svými námìty a pøíspìvky pomùžete
tento zpravodaj zlepšovat.

Z obecního úøadu
Na ustanovující schùzi dne 7. 4.
2015 bylo novými zastupiteli
zvoleno vedení obce. Od té doby se zastupitelstvo sešlo celkem 9x a projednalo mnoho bodù programu. Jedním z dùležitých bodù bylo výbìrové øízení
na novou kanalizaci v lokalitì
„za poštou“ jejíž výstavba byla
pøed pár týdny ukonèena. Dále
se zøídil tento zpravodaj a SMS
informaèní systém jehož prostøednictvím vám zdarma po
zaregistrování pøicházejí infor-

mace z obecního úøadu i další
informace ze spoleèenského života v obci pøímo na váš mobilní
telefon. Postup jak se zaregistrujete, najdete, na následující
stránce tohoto zpravodaje, popøípadì si mùžete tuto službu
zøídit pøímo na obecním úøadì.
V souèasné dobì probíhá jednání ohlednì obchvatu obce.
V mìsíci listopadu ØSD provedlo
mìøení hustoty dopravy v obci,
které prokázalo významné
navýšení hustoty provozu oproti

pøedcházejícímu mìøení. Na
tomto základì probìhne znovu
pøepoèet rentability obchvatu
obce, na jehož výsledku závisí
rozhodnutí o realizaci výstavby.
Nezávisle na obchvatu probíhá i
jednání o optimalizaci prùtahu
obce Babylon, jehož výsledkem
by mìlo být zvýšení bezpeènosti
provozu na silnici I/26. Souèástí
této optimalizace je mimo jiné
i prostor autobusových zastávek
u hotelu Bohmann kde by mìlo
dojít k vybudování nových chod-

níkù, zálivù pro autobusové zastávky a støedního dìlícího ostrùvku pro bezpeènìjší pøecházení silnice.
Nadále probíhá i pøíprava rekonstrukce rybníèku, jehož realizace bude záviset na získání dotaèních prostøedkù.
Zastupitelstvo obce a Obecní
úøad Babylon pøejí všem obèanùm klidné prožití vánoèních
svátkù a mnoho zdraví, štìstí a
osobních úspìchù v roce 2016.

Události v roce 2015
Dne 13. 6. 2015 se v obci Babylon konal Dìtský den. Pro dìti
organizátoøi (OÚ a SDH) pøipravili rùzné soutìže v areálu dìtského høištì za požární zbrojnicí.
Velkou atrakcí se stali konì p.
Johánkové z Chrastavic a záchranáøský èlun Sboru dobrovolných
hasièù z Domažlic. Za každou
jednotlivou soutìž èekala dìti
odmìna v podobì sladkosti a na
závìr samozøejmì vuøt na ohni.

Po 42 letech pùsobení v Mateøské škole Babylon odešla øeditelka Zdeòka Stauberová do zasloužilého dùchodu. Na základì
konkurzního øízení byla do této

pozice jmenována od srpna
2015 paní Iveta Havlová. Nové
paní øeditelce pøejeme mnoho
úspìchù a paní Stauberové ještì
jednou dìkujeme za skvìlou povìst, kterou babylonské školce
vybudovala.
Zastupitelstvo obce v tomto
roce nemohlo financovat ani
pøispìt na akci Babylonské léto,
proto se poøadatelé z øad
Obèanského sdružení, Autokempu Babylon a
dobrovolníkù dohodlo, že udìlají
meziroèník, a to
„Babylonské kempíèko“. Na této
akci se poøádalo
amatérské zvední
kamene. Akce se i
pøes prvotní technické problémy
vydaøila.
26. 9. 2015 uspoøádal pan Pejsar pro obèany obce akci s názvem „Výšlap na
Èerchov“. I pøes mírnou nepøízeò poèasí se této akce zúèastnilo 18 osob. Pro nejmenší byla

domluvena doprava. Na vrcholu
úèastníky èekala odmìna: opeèený buøtík. Doufáme, že se tato
akce podaøí zorganizovat i pøíští
rok a budeme rádi, když se pøi-

nùm, rekreantùm a všech, co už
tøídit umí.
V listopadu, byl Obèanským
sdružením Babylon, uspoøádán
turnaj v èlovìèe, nezlob se Ka-

dáte. Poctou pro naši obec bylo
ocenìní v krajské soutìži "My už
tøídit umíme" v kategorii obcí do
1 000 obyvatel. Do soutìže bylo
zapojeno celkem 483 obcí a
mìst Plzeòského kraje ve dvou
kategoriích a to obce do 1000
obyvatel a obce nad 1000 obyvatel. Obec Babylon se umístila
na 13 místì a to jen díky obèa-

milko cup 2015.
První adventní nedìli nás, jako
každoroènì,èekalo zpívání u
stromeèku. Bohužel 28.11. 2015
nám poèasí nepøálo, ale i tak se
sešlo hodnì lidí. Obèerstvení zajistil obecní úøad a po perníèkách, které pekly dìti z mateøské školy se jen „zaprášilo“.
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Ze sportu
Tradièním úèastníkem IV tøídy okresu Domažlice je fotbalový oddíl Sokola Babylon. Po podzimní èásti soutìže se sice naši
fotbalisté pohybují v dolní polovinì tabulky, ale dle zástupce fotbalového oddílu Petra Duchka by mìlo v jarní èásti soutìže
dojít ke zlepšení a umístìní v opaèné polovinì tabulky, tedy do pátého místa.

Tabulka IV tøídy - Domažlice
Tým

Z

V

VP

PP

P

SKORE

B

1

Srby

9

8

0

1

0

43:11

25

2

Kdynì

9

7

1

0

1

32:15

23

3

Zahoøany

9

7

0

1

1

42:13

22

4

Hlohová

9

4

2

0

3

21:18

16

5

Kout n/Šum.

9

5

0

0

4

29:26

15

6

Staòkov

9

2

1

1

5

23:28

9

7

Babylon

9

2

1

1

5

15:32

9

8

Oplotec

9

1

2

0

6

14:31

7

9

Luženice

9

2

0

0

7

13:37

6

10

Mutìnín

9

0

0

3

6

14:35

3

Fotbalové mužstvo Sokol Babylon v roce 2015.

Zajímavosti z historie
Se záznamy do kroniky obce
Babylon bylo zapoèato v r. 1928.
Tehdejším kronikáøem byl Jan
Svaèina (nar. 17. 7. 1989 ve St.
Postøekovì), který v Babylonu
pùsobil jako øídící uèitel a správce zdejší školy. Zápisy do kroniky
provádìl až do r. 1945.
Vznik samostatné obce. Do r.
1877 tvoøily Petrovice, Havlovice, Paseènice, Babylon a Èeská Kubice tzv. vesnickou obec
domažlickou, po jejím rozdìlení
byl Babylon spolu s Havlovicemi
souèástí politické obce havlovické a teprve r. 1907 se osada
Babylon stala samostatnou
politickou obcí.
Zøízení školy. V r. 1903 byla
podána žádost zemské školní
radì o zøízení samostatné obecné školy (dosud mládež chodila
do školy nejprve na Paseènici,
poté od r. 1877 do Trhanova).
Žádost byla zamítnuta, povoleno pouze zøízení expozitury obecné školy trhanovské v Babylonu. Dne 8. èervna 1905 byl položen základní kámen budovy
školní expozitury a již v listopadu téhož roku se zaèalo vyuèovat. Až v r. 1909 byla zøízena samostatná jednotøídní obecná
škola.
Název obce. Jméno obce se odvozuje ze slov „Babí lom“, avšak
zøejmì rychlou výslovností a
pùsobením známého biblického
jména se pùvodní smysl vytratil
a vzniklo dnešní pojmenování
obce. Pùvodnì se tak jmenovala
pouze nejstarší èást obce, mladší spodní èást pøi rybníku se na-
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zývala Paøezov.
Poèátky turistického ruchu. Od
r. 1910 mùžeme sledovat vzestup turistického ruchu, Babylon se stává vyhlášeným výletním místem zejména díky propagaci policejního vrchního rady Jaroše Schwarze z Plznì, který byl velkým ctitelem zdejšího
kraje. V tìchto letech byly zde
postaveny dvì rodinné vily, a to
è.p. 29 a è.p. 33.

ších obèanù se ze svìtové války
jako legionáøi vrátili Karel Bohman (nar. 1878), František Bezvoda (nar. 1889) a Jiøí Forst (nar.
1896). Ve válce padli Jan Veber
(nar. 1893), Jan Kohel (nar.
1889), František Kohel (nar.
1896), Jan Škarban (nar. 1884),
Antonín Veith (nar. 1894), Jan
Kohel (nar. 1891), Antonín Forst
(nar. 1891), Josef Herbrecher
(nar. 1883) a Josef Melka (nar.

V roce 1914 založen „Okrašlovací spolek“, jehož úkolem
bylo zkrášlovat okolí obce a zpøíjemnit pobyt letním hostùm.
Válka. 29. èervence 1914 vypukla válka, která zbrzdila zdárný
vývoj obce. Brzy byly vyèerpány
zásoby pšenice, jeèmene, mouky, rýže, krup a dalšího. Dne 1.
kvìtna 1917 navíc postihlo zdejší kraj velké krupobití, které znièilo vše na polích, rozbilo
støechy, okna.

1893). Padlým rodákùm byl v
obci postaven pomník, který byl
slavnostnì odhalen 3.srpna
1924.
Z dob války bylo možné zaznamenat i jednu svìtlou událost,
která znaènì pøispìla k rozvoji
obce, a to zøízení zastávky a její
otevøení dne 1. èervence 1915.
Zastávka byla otevøena pro dopravu osob a omezenou dopravu zavazadel. 7. ledna 1906 založen odbor Národní jednoty
pošumavské.
19. kvìtna 1924 založena Tìlo-

28. øíjna 1918 prohlášena èeskoslovenská republika. Ze zdej-

cvièná jednota „Sokol“ jako
poboèka jednoty trhanovské.
Po válce v obci vznikaly další vily
a obytné domky. V r. 1928 byla
obec zapsána na seznam letovisek. Tím byla zajištìna cizincùm, kteøí zde alespoò krátce
pobyli, zpáteèní cesta s 50% slevou na dráze.
5. èervence 1928 oslava k uctìní
památky mistra Jana Husa, iniciovaná zdejší sokolskou poboèkou. U vyzdobeného Husova
kamene na hrázi rybníka promluvil Jan Svaèina, poté byla zapálena hranice døíví, které dalo
mìsto Domažlice.
Na den 28. øíjna 1928 pøipadlo
X. výroèí prohlášení naší samostatnosti. Slavnost se konala u
pomníku padlých dne 27. øíjna,
pomník byl vyzdoben a osvìtlen.
8. prosince 1928 se konaly volby
do okresního a zemského zastupitelstva. V naší obci obdržela
nejvyšší poèty hlasù strana sociálních demokratù.
Z kroniky vybrala Marcela
Pitipáèová - kronikáøka
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6. 2. 2015
se koná Dìtský maškarní bál.
Zveme Vás na
senoøi X junioøi
31. 12. 2015 od 14:00 hod.
na fotbalovém høišti
na Babylonì
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Pøijïte si zahrát fotbálek,
zahøát se svaøákem a zasmát se
Bižší info: Jiøí Pejsar, tel.: 607 118 107
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