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Babylonský zpravodaj
Vážení spoluobèané, v tomto adventním èase Vám pøinášíme poslední letošní èíslo obecního
zpravodaje. Doufáme, že si i v pøedvánoèním shonu najdete chvilku na pøeètení pøíspìvkù od
místních spolkù a dalších informací o tom, co se v naší obci událo a bude dít. Jako malou
pozornost pro každého z Vás pøikládáme k tomuto èíslu kapesní kalendáøík na pøíští rok.

Zastupitelé obce a zamìstnanci obecního úøadu Vám pøejí pøíjemné prožití
vánoèních svátkù a mnoho štìstí, zdraví, úspìchù a spokojenosti v nadcházejícím

Z obecního úøadu
V minulém èísle jsme vás informovali o získání dotace od Plzeòského kraje na opravu tìlocvièny ve výši 210 000 Kè z celkových nákladù ve výši 426 588
Kè. V záøí probìhla výzva k podání nabídek, na kterou zareagovaly tøi firmy: Tracor CZ s.r.o.,
Stafiko stav s.r.o. a Parketcentrum s.r.o. V øíjnu výbìrová komise rozhodla, že zakázku získá
firma Tracor CZ s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Následnì
byly se spoleèností Tracor CZ
s.r.o. i s Plzeòským krajem podepsány smlouvy. Realizace
opravy probìhne bìhem jara
2017.
Chceme odizolovat a opravit
podlahy i ve druhé polovinì budovy. Pøedpokládáme, že uskuteènìní tohoto zámìru probìhne souèasnì s realizací opravy tìlocvièny. Tím dovršíme

první èást oprav staré školy. V
pøíštích letech budeme dále pokraèovat v plnìní našeho cíle,
kterým je oživit budovu ku prospìchu obèanù obce. V budoucnu zde kromì tìlocvièny se zázemím vznikne i nová kanceláø
obecního úøadu a podkrovní
prostor pro poøádání spoleèenských a kulturních akcí menšího
rozsahu. Tento projekt je v souladu se zámìrem vybudovat novou školku, jejíž pravdìpodobný
pùdorys Vám dnes pøedstavujeme na pøiloženém obrázku.
Po letošním výlovu návesního
rybníèku se zvýšil poèet lidí, kteøí nebydlí v obci a loví zde ryby.
Bylo proto rozhodnuto, že je
nutné rybolov regulovat.
Na zastupitelstvu obce dne 5. 9.
byla jednomyslnì schválena
následující pravidla pro rekreaèní rybolov:

1. Doba lovu: celoroèní, po celý
den, hodinu pøed východem
slunce až po hodinu po západu
slunce.

2. Lovené druhy: Kapr, všechny
ostatní se musí pustit zpìt (prozatím, dle toho co bude nasazeno).
3. Lovená velikost: Kapr, lovec si
mùže ponechat rybu ve velikosti
35 - 45 cm, ostatní se musí pustit
zpìt do vody.
4. Chytání na jeden prut s nejvýše dvìma návazci.
5. Povinná výbava: peán, podbìrák, metr, propiska na zapsání

Pravdìpodobný pùdorys mateøské školky

úlovku.
6. V letním období, v pøípadì že
se bude nìkdo koupat, je povolen lov ryb pouze v druhé polovinì rybníka od hráze (v polovinì od pøítoku na mìlèinì, kde
se nikdo nekoupe).
7. Každý lovec ryb je povinen se
prokázat kartièkou (povìøení rybníkáøe k lovu ryb) komukoliv na
vyzvání, pokud tak neuèiní, je
považován za pytláka a mùže se
pøizvat policie k jednání (místní
obèan mùže kohokoliv zkontrolovat).
8. Cena: Pro obèany, kteøí mají
trvalé bydlištì v obci Babylon
100 Kè/rok, místní dìti do 15 let
a dùchodci zdarma, ale musí mít
kartièku = povìøení k lovu ryb,
kam si budou zapisovat úlovky,
které si odnesou domù, a která
se též použije v pøípadì kontroly. Pro obèany, kteøí zde vlastní
nemovitost, ale nemají trvalé
bydlištì 200 Kè/rok. Pro obèany,
kteøí jsou zde pouze ubytovaní
(penzion, autokemp) 200 Kè /
den, a mohou si odnést jednoho
kapra mezi 35 až 45 cm.
9. Roèní kartièku k lovu ryb
musíte na konci roku odevzdat,
jinak nezískáte novou na další
rok. Informace na ní též slouží k
získání statistických údajù.
10. Jednodenní kartièka na lov
ryb se též každý den musí odevzdat. Pokud ne, majitel ubytovacích prostor mùže vyvodit podobný postih jako u celoroèní
kartièky.
Povìøení rybníkáøe k lovu ryb je
vydáváno na obecním úøadì a
získané peníze za tato povìøení
poslouží k dosazování ryb do rybníèku a dále k zajištìní akcí výluènì spojených s rybníèkem,
jako napø. jeho výlov.
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I pøes prùvodní potíže se podaøilo nalézt nájemce na pohostinství Sauna a toto již slouží veøejnosti. Všichni jste k jeho návštìvì srdeènì zváni!
Spoleènost ÈEZ s.r.o. nám pøedložila nabídku na pokraèování
provozování veøejného osvìtlení, která èiní 555 600 Kè, což je o
145 000 Kè více než v souèasné
dobì. Došlo sice k rozšíøení veøejného osvìtlení v lokalitì za
poštou, spoleènost však dále
argumentuje navýšením prostøedkù na obnovu a údržbu
svìtelných bodù. Tento nárùst
ceny je pro nás nepøijatelný.
Proto bylo na jednání se zástupcem spoleènosti ÈEZ dohodnuto, že pøedloží upravenou a
pro nás snad výhodnìjší nabídku. Ta by mìla být pøedložena
po uzávìrce tohoto èísla. Bohužel spoleènost ÈEZ je vlastníkem
veøejného osvìtlení v obci a tímto je vyjednávací prostor pro nás
velice zúžen. Na tuto situaci v
souèasné dobì nejvíce doplácejí noví spoluobèané, kteøí bydlí
právì v lokalitì za poštou. Do
doby, než dojde k dohodì se
spoleèností ÈEZ, nebude tato
èást veøejného osvìtlení rozsvícena. Tímto žádáme obèany o
pochopení.
Poslední pùlrok je ve znamení
personálních zmìn. Kromì
tìch, o kterých jsme již psali v
minulém èísle, došlo i ke zmìnám v zastupitelstvu obce. Dne
26. øíjna podal pan Jiøí Pejsar
rezignaci na post pøedsedy
kontrolního výboru a dne 7. listopadu došlo k odvolání pana
Miroslava Pazdery z funkce místostarosty.
Bìhem záøí probìhla oprava
støechy na budovì èistièky odpadních vod. Byly vymìnìny
høebenáèe a popraskané šablony tak, aby nedocházelo k zatékání do objektu. Dále byly provedeny opravy na technologii èistièky, a to konkrétnì oprava
strojních èeslí a výmìna míchadla. Celkem bylo do oprav
èistièky investováno 156 313 Kè.
Pracujeme i na pøípravì rozpoètu na pøíští rok, který se
bude schvalovat až po uzávìrce
tohoto èísla. V návrhu rozpoètu
se poèítá s pøíjmy ve výši 5 300
578 Kè a výdaji ve výši 4 150 900
Kè.
Øešíme také další možnosti svozu bioodpadu. V souèasné dobì
je obèanùm umožnìno ukládat
bioodpad do velkoobjemového
kontejneru v prostoru èistièky

odpadních vod (ÈOV) pouze jeden den v týdnu bìhem jedné
hodiny. Tento stav není vyhovující. Lidé, kteøí nevlastní auto
s pøípojným vozíkem, nemohou
z dùvodu velké vzdálenosti od
centra obce uložit bioodpad do
tohoto kontejneru. Problematické je i zajištìní bezpeènosti
obèanù pøi pohybu v prostorech
ÈOV.
Naším zámìrem je vybudovat v
prostoru ÈOV rampu s novou
odstavnou plochou na kontej-

padu v okolí nádob na tøídìný
odpad „u bytovek” a vedle restaurace „U Drlíka”. Odpad dle
návodu, který je umístìný na
každé nádobì, patøí do nádoby,
nikoliv mimo nádobu. Tento pøestupek proti veøejnému poøádku
podle § 47 odst. 1 písm. i) z.è.
200/ 1990 Sb. mùže být øešen v
blokovém øízení pokutou do výše
50.000 Kè. Obci vznikají zbyteèné náklady spojené s úklidem
tohoto odpadu, jelikož svozová
firma takto uložený odpad ne-

ner (viz obrázek). Tento pozemek však máme pronajatý od
mìsta Domažlice, se kterým v
souèasné dobì jednáme o možnosti výstavby zmínìné rampy.
Souèasnì chceme zakoupit s využitím dotaèních prostøedkù
MŽP svozovou techniku, a to
konkrétnì traktorový nosiè kontejnerù spolu s nízkostìnným a vysokostìnným hákovým kontejnerem.
Tyto dotaèní prostøedky pokryjí 85%
z celkové ceny, která èiní 1 000 670 Kè.
V cenì je zapoèítáno i zakoupení motorového štìpkovaèe.
Podíl obce na této
akci bude pøibližnì
150 000 Kè.
Nový kontejner by
byl umístìn vždy na
jeden den v týdnu
v centru obce.
V podveèer by byl vyvezen do
velkého kontejneru v prostoru
ÈOV. Kromì toho provìøujeme i
možnost svozu bioodpadu svozovou firmou, kdy by mìla každá
domácnost hnìdou popelnici
pro ukládání bioodpadu.
Upozoròujeme obèany, že
uložení odpadu mimo místa
k tomu urèená je pøestupkem
s možností uložení sankce. Jedná se zejména o ukládání od-

odveze.
V souèasné dobì probíhají pøípravy na jednu z nejvìtších investièních akcí. Tou je výstavba
nové komunikace v lokalitì za
poštou spolu s dostavbou kanalizaèní stoky AIII (u pivovarských
chat v téže lokalitì). Doposud
však nejsou vypsány žádné do-

taèní tituly, se kterými by realizace byla finanènì dostupnìjší.
Obec bude muset tento projekt
zaplatit z prostøedkù získaných
prodejem pozemkù v této lokalitì. Pøesto budeme dále podnikat kroky, vèetnì optimalizace projektu, aby v pøíštím roce
byla komunikace a stoka AIII vybudována.
Z dùvodu plánovaného budování nové komunikace v této lo-

kalitì je dùležité, aby si vlastníci
pøilehlých domù a rekreaèních
chat vybudovali pøípojky kanalizace, nebude tak v budoucnu
docházet k zasahování do celistvosti vybudované komunikace.
Upozoròujeme obèany, že
vzhledem k novelizaci pøestupkového zákona je možné povolit
poøádání akce, pøi které dochází
k rušení noèního klidu, jen na základì výjimky uvedené v obecní
vyhlášce. Tuto vyhlášku budeme
pøipravovat zaèátkem pøíštího
roku. Žádáme tedy poøadatele,
aby do konce ledna nahlásili termíny konání tìchto akcí na obecní úøad.
První adventní nedìli se konalo
již tradièní zpívání u stromeèku.
Jako první se na pódiu pøedstavily s pásmem koled dìti z naší mateøské školy, poté je vystøídal pìvecký sbor místních obèanù s hudebním doprovodem,
a na závìr došlo k rozsvícení vánoèního stromu. Letos nám poèasí pøálo a prostor pøed pódiem
se rychle zaplnil lidmi, kteøí se
pøi zpívání koled mohli zahøát
pøipraveným svaøákem, punèem nebo èajem. K ochutnání
byly vánoèky i perníèky, které
pøipravila mateøská škola. Chceme podìkovat všem, co se podíleli na této krásné akci, hlavnì
však zpìvákùm a muzikantùm,
kteøí nám zazpívali a zahráli na

p
pódiu. Jmenovitì potom Rudovi
Hálkovi za ozvuèení celé akce i za
zapùjèení pódia.
Rádi otiskneme i Vaše èlánky,
postøehy èi pøipomínky. Další
èíslo zpravodaje mùžete ve Vaší
schránce oèekávat bìhem dubna následujícího roku.

Z èinnosti Obèanského sdružení Babylon v roce 2016
Zaèátkem letošního roku spolupoøádalo sdružení dìtský maškarní bál pro ratolesti ze širokého okolí. Pro dìti byla pøipravena zábava po celé odpoledne
i dáreèky pro zúèastnìné masky.
4. èervna jsme odstartovali již
XIII. amatérského závodu horských kol pro širokou veøejnost
„Babylonskou Šlapku“. Letošní
roèník probìhl opìt na dvou trasách - 20 km (Babylon - Folmava
- Bystøice - Pec - Babylon) a 45

km (Babylon - Folmava - Bystøice
- Èerná Øeka - Pec - Babylon) za
úèasti 56 závodníkù.
Pro úèastníky závodu bylo v cíli
pøipraveno obèerstvení, oblíbený guláš a pití zdarma.
27. srpna, na rozlouèenou s prázdninovou cyklistickou sezonou,
sdružení uspoøádalo tradièní
noèní závod horských kol „Babylon Bike Night”, jinak spíše
známý jako „Noèní Šlapka”, v
okolí Babylonu se startem i cí-

lem v Autokempu Babylon. S èasem neuvìøitelných 0:48:16 na
trati dlouhé 20 km zvítìzil Miroslav Kobes z Trhanova. Noèní
tra (Babylon - Folmava - Bystøice - Babylon ) vedla pøevážnì
po lesních cestách, stezkách a
byla vyznaèena reflexním oznaèením.
19. 11. od 14 hodin v salonku
znovuotevøené Sauny poøádalo
Obèanské sdružení Babylon
soutìž pro dìti i dospìlé v Èlo-

vìèe nezlob se - jubilejní X. roèník „Kamilko Cup”. Pro všechny
dìti byly pøipraveny sladké odmìny. Vítìzové obou kategorií
byli ocenìni chutnými cenami.
Na závìr bychom chtìli podìkovat všem, kteøí podporují
èinnost našeho sdružení.
Obèanùm Babylonu pøejeme
pøíjemné prožití svátkù vánoèních a šastný a úspìšný celý nový rok 2017.
Za OS Babylon
P. Šrail - pøedseda sdružení

SDH Babylon
Vážení spoluobèané, od posledního vydání Babylonského
zpravodaje se v obci uskuteènilo
mnoho akcí, na jejichž organizaci se Sbor dobrovolných hasièù Babylon podílel nebo je pøímo organizoval.
Dne 28. øíjna jsme poøádali již
druhý roèník ,,Lampiónového
prùvodu”, po setmìní všichni
úèastníci vyrazili od hasièské
zbrojnice pøes bytovky, kolem
fotbalového høištì, pøes hráz až
na dìtské høištì. Prùvod byl zakonèen opékáním buøtù. Zájem
a poèet úèastníkù na této akci
nás všechny mile pøekvapil a zavazuje nás pokraèovat v ní i v ná-

sledujících letech. Následovalo
již tradièní ,,Zpívání u stromeèku”, které se koná první adventní nedìli a ta letos pøipadla na
27. listopad. Na této akci jsme
pøispìli ,,pomocnou rukou” k jejímu hladkému prùbìhu.
Zatím poslední akcí, kterou
jsme organizovali, byl 5. prosince ,,Mikuláš“. Nezahálíme ani v
brigádnické èinnosti. V øíjnu
jsme vyrobili mnoho lavièek ke
zkulturnìní prostranství kolem
ohništì u fotbalového høištì a
na autokempu, èistíme vodní
zdroje, udržujeme výzbroj a
výstroj v akceschopném stavu a
spousty hodin jsme strávili

opravou zásahového vozidla.
Dne 9. listopadu se naše zásahová jednotka zúèastnila v poètu 6 èlenù likvidace požáru
døevìné štìpky na Hadrovci.
Na obec byla také podána žádost na zakoupení stanu a tzv.
pivních setù, které jistì najdou
využití pøi poøádání akcí v naší
obci. Dále jsme se s OÚ Babylon
domluvili na ukládání elekroodpadu bìhem celého roku v prostranství za školkou, toto místo
je oznaèeno cedulí.
Závìrem bych rád podìkoval
všem, kteøí se podíleli na organizaci tìchto akcí a pøispìli tak
ke zlepšení kulturního života v

naší krásné obci a v neposlední
øadì chci také jménem SDH Babylon podìkovat OÚ Babylon,
OÚ Èeská Kubice a panu Novotnému za jejich finanèní podporu, bez které bychom tyto akce
jen tìžko uskuteènili. Doufám
zároveò, že i nadále nám zachovají svoji pøízeò, abychom se i v
pøíštích letech mohli na tìchto
akcích potkávat. Všem pøeji
krásné prožití vánoèních svátkù
a v roce 2017 mnoho životních a
pracovních úspìchù.
S pozdravem starosta SDH
Babylon Zbynìk Gureò.

TJ Sokol Babylon
Oddíl kopané

Oddíl rekreaèních sportù

Zpráva o podzimní èásti sezony 2016 :
Podzimní èást sezony jsme zaèali doplnìním kádru nìkolika novými hráèi, kteøí se
v prùbìhu sezony stali oporami našeho mužstva. Oproti jarní èásti sezony, kdy
naše úèast v nìkterých zápasech byla žalostná, se nám v podzimní èásti podaøil
velký zlom, a to pøedevším v docházce hráèù jak na zápasy,
tak i na tréninky. Jsme rádi, že se nám daøí postupnì
budovat mužstvo, které chce bojovat a hlavnì vyhrávat. V podzimní èásti jsme obsadili šesté místo
v tabulce. Mìli jsme sice ještì o nìco vìtší
ambice, ale vìøíme, že náš pøístup a hlad po vítìzství nás
v jarní èásti sezony 2017 posune v tabulce ještì výše. Sezonu
jsme zakonèili povedenou závìreènou akcí, která se doufám všem
zúèastnìným líbila.
pøedseda oddílu: Petr Duchek

S poèátkem nového školního roku jsme se vrátili do
tìlocvièny, kde mohou nyní zájemci o zdravý pohyb
navštívit 4 rùzné aktivity:
- každé pondìlí od 15,30 hodin - nejmenší dìti,
kroužek je zamìøen na taneèní prùpravu
- pondìlí od 19 hodin - jóga
- úterý od 17 hodin - školní dìti
- každou støedu od 19 hodin - cvièení
na velkých míèích, Overballech,
pøíp. Bosu.
Hodiny vedou
H. Sedláková, D. Dufková
a A. Landkammerová.
Srdeènì vás zveme!

Chystané kulturní akce
Bruslení na zimním stadionu v Domažlicích

Silvestrovská vycházka

Dne 28. 12. 2016 od 10:30 hodin do 11:30 hodin poøádá
Obecní úøad pro obèany obce Babylon volné bruslení.
Vstupné zdarma.

Dne 31. 12. 2016 se koná vycházka na Sokolovu vyhlídku, kde
bude možnost si opéci na ohni vlastní vuøty. Doporuèujeme
vzít s sebou také nìco teplého do termosky.
Sraz úèastníkù je ve 14:00 hod. u Sauny.

TJ SOKOL BABYLON, z. s.
vás zve na

SPORTOVNÍ KARNEVAL
v pátek 20. ledna 2017 od 20 hodin
v hotelu Bohmann Babylon
Hudba: ELIXÍR
Pøedtanèení

2 tomboly
hlavní cena PRASE

Vstupné 100,- Kè, masky 50,- Kè
Pøedprodej vstupenek - tel. 379 793 226 - p. Hrubý
Odvoz do Domažlic a na Èeskou Kubici po skonèení karnevalu zajištìn

Vážení obèané,
v souvislosti se zkvalitòováním služeb v naší obci a zlepšování komunikace s obèany zavádíme novou
informaèní službu - SMSbrána pro obce.
Jedná se o službu, díky které budete vždy vèas informovánio blížícím se nebezpeèí a dùležitém dìní
z naší obce formou SMS, když budete mimo dosah obecního rozhlasu.
Staèí se pouze pøihlásit k odbìru informací. Registrace je velmi jednoduchá a zabere vám jen pár minut.
Simona Schlägelová
starostka obce Babylon

