Babská drbna

Zpravodaj OV Babí, SDH Babí a SK Star Babí

BŘEZEN 2013

Milí spoluobčané – Babáci,
v rámci utužení sousedských vztahů Vám předkládáme krátký zpravodaj, do něhož se snažíme vložit něco z toho, co se dělo, ale hlavně děje v naší obci. Myslíme především na řadu rodin, které přišly odjinud,
ale snad se dozvědí něco nového i starší „naplaveniny“, nebo dokonce starousedlíci. Všechny nás spojuje
právě fakt, že žijeme v Babí, nebo snad na Babí?
Název obce vznikl pravděpodobně od slova baba, kterým naši slovanští předkové označovali horu nebo
kopec. Je také možné, že vznikl od osoby jménem Baba. Tolik praví učené knihy. Základ naší obce vznikl skutečně na kopci, a to v období kolonizace této oblasti v 2. polovině 13. století. První písemný doklad
o její existenci je však až ze století patnáctého. V lednu roku 2015 to bude již 600 let! Jistě toto výročí
společně oslavíme.
Přejděme však k současnosti. V naší obci má tradici několik seskupení, která v určité podobě existují dodnes a vždy byla hybnou silou místního společenského života. Jsou to: samospráva či její pomocníci
(obecní úřad, občanský výbor, v současnosti osadní výbor), Sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovné organizace (Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota, v současnosti SK Star Babí) a 1. stupeň základní školy. Je
pravda, že v minulosti tu působil i spolek divadelních ochotníků Komenský. A jakou činnost, pomineme-li školu, uvedené organizace rozvíjejí dnes?

Osadní výbor Babí
Vznikl na podzim roku 2010. O jeho činnosti v minulém
období jsme Vás letákem, který o tříkrálovém průvodu roznášeli mladí hasiči, informovali nedávno. Předsedou je Jan Říha.
Scházíme se v hasičské zbrojnici první čtvrtek v měsíci. V prvním půlroce roku 2013 plánujeme (někdy společně s ostatními
organizacemi) tyto akce:
Otvírání Pánkovy studánky se bude za slušného počasí
konat v sobotu odpoledne 23. března formou vycházky rodičů s dětmi, při níž studánku vyčistíme, upravíme přinesenými kameny, opatříme deskou s názvem (z dílny Plšek) a připomeneme si pověst o ní. Sraz u školy ve 14.30 hodin.
Na duben plánujeme svépomocí úpravu podstavce pro sochu sv. Jana Nepomuckého vedle hasičské zbrojnice. Do finanční sbírky přispělo již 30 rodin a jednotlivců. Sbírka stále pokračuje (vybírá A. Čtvrtečková, Hrušková 143).
30. dubna se na hřišti sejdou čarodějnice. Mimochodem,
ústní pověst vypráví, že na Babí měly okolní čarodějnice (baby) tančírnu.
V neděli 19. května 2013 v 15.00 hodin se bude konat
slavnostní odhalení a posvěcení repliky sochy sv. Jana Nepomuckého a posvěcení nového praporu SDH Babí.
Na 25. květen je naplánován Dětský den.
Osadní výbor Babí se zabývá problémy této příměstské
části, shromažďuje připomínky a požadavky zdejších občanů
a předává je MěÚ Náchod. Z jeho iniciativy např. v r. 2013 dojde k větší opravě místních komunikací a vodovodů.

7. osvětlení prostoru před školou – navrhujeme doplnění „vysazeného“ svítidla na stožár vedle stávajícího na křižovatce
ul. Ryšavého a Pavlišovské, nasměrovaného ke škole
8. umístění nového svítidla na konci ulic Tichá a Prodloužená
a uprostřed ulice Hrušková
9. zřízení nového sběrného místa pro odpad (plast, sklo, bioodpad), a to na obecním pozemku; navrhujeme prostor v ul.
Ryšavého, parcelní číslo 43, číslo LV 1001, 911 m 2.

Zde je souhrn požadavků pro rok 2013:
a) z dřívějšího období
1. a 2. napojení chodníku v ul. Za Kapličkou směrem ke stezníku Vrška a zřízení chodníku v horní části ul. Ryšavého
3. oprava chodníku v ul. Pavlišovská (od stezníku Vrška)
4. oprava prolákliny na vozovce před školou
5. oprava vozovky v ul. Ke Smrčině a Hlubočky s cílem vybudovat cyklostezku mezi Babím a Dolní Radechovou
6. provádění úklidu v ul. Na Vyšehradě

Významná životní jubilea
V dubnu se dožívá 100 let paní Františka Pichová. Naší
nejstarší sousedce srdečně blahopřejeme!
4. dubna oslaví kulatiny Mgr. Aleš Fetters, bývalý ředitel náchodského gymnázia, dlouholetý člen pěveckého sboru
Hron, literární historik a jazykovědec, organizátor literárních
večerů a po Oldřichu Šafářovi též náchodský kronikář. Srdečně blahopřejeme!

Upozornění:
Abychom zásadně snížili odvoz bioodpadu do okolního lesa,
vyzýváme občany, aby si vyzvedli kompostéry od Města Náchoda, jak bylo uvedeno v Náchodském zpravodaji, popř. odváželi přebytečný odpad ze zahrad do sběrného dvora.
b) nové požadavky
10. zpevnění stezníku Vrška, instalace 2 žlutých kontejnerů se
štěrkem pro zimní období
11. vykácení přerostlých stromů v blízkosti obytných domů
Na Vyšehradě, v ul. Dlouhé a na horním konci ul. Hrušková z důvodu bezpečnosti a zdraví obyvatel – požadavek
na městské lesy
12. oprava vozovky v ul. Třešňová
13. zřízení stezky pro pěší spojující ul. Třešňová se školou
14. návrh na zřízení pracovního místa obecního zaměstnance
pro úklid na Babí
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů Babí
V loňském roce náš sbor oslavil 125 let od svého založení
a má za sebou dlouhou řadu záchranných a společenských akcí. Vzpomeňme alespoň ty novější.
V šedesátých letech minulého století jsme se účastnili likvidace rozsáhlého požáru v Bělovsi, v místech bývalé vajíčkárny. V roce 1979 naši členové zasahovali po dobu tří dnů při
povodních na řece Metuji v oblasti Velkého Poříčí. Požáry se
nevyhnuly ani samotnému Babí. Tak např. o silvestrovské noci 1983/84 vyhořela budova místní tělocvičny. V roce 1988
v odpoledních hodinách uhodil blesk do štítu chaloupky mezi
ulicemi Ryšavého a U Zvoničky a způsobil rozsáhlý požár, jehož zdolávání a následné dvacetičtyřhodinové dohlídky jsme
se rovněž účastnili. Některá zahoření či menší požáry likvidují výjezdové jednotky z Náchoda, Bělovsi či Lipí. Účastníme se
jak teoretického, tak i praktického výcviku. Samozřejmostí je
údržba techniky, výzbroje i výstroje a budovy hasičské zbrojnice. Náš sbor má rovněž desetičlenné družstvo zařazené do zásahové jednotky města Náchoda.
V roce 2002 dva naši členové Ladislav Hanuš a Václav Korec vyjeli s ostatními dobrovolníky z Náchodska na pomoc povodní zničenému městu Terezín. V roce 2008 a 2009 jsme
organizovali humanitární sbírky pro povodněmi postižené oblasti.V roce 2010 zasáhla velká povodeň severní Čechy. Samozřejmě, že jsme poskytli drobný finanční dar z naší pokladny,
ale zároveň i další naši členové - Jan Říha, Petr Hornych a Zdeněk Roušar – se ještě s dalšími kolegy z náchodského okrsku
vydali do obce Višňová na Frýdlantsku pomoci likvidovat následky. Těší nás, že jsme mohli být nápomocni lidem v tíživé situaci.
S určitou nepravidelností vyjíždíme také na hasičské soutěže. Vykazujeme výsledky s určitými výkyvy. Dlouhodobou
tradicí se již stalo naše cvičení požárního útoku na zdejší školu. Kromě hasičů se ho účastní i školní děti v rolích figurantů
raněných, a navíc si sami mezi sebou poskytují první pomoc.
Toto cvičení je ve velké oblibě, a bude-li zájem, budeme v něm
pokračovat.
Naši hasiči žijí také společenským životem. Uspořádali jsme
např. několik zájezdů a dalších společenských akcí. Již každoroční tradicí se stává asistence při pálení ohňů o čarodějnicích
či ohňostrojích pořádaných v Náchodě. Velkou úspěšnou akcí je pořádání Dětského dne v součinnosti s dalšími složkami z Babí.
I letos organizujeme sběr železného šrotu, a to v sobotu 20. dubna.
Uvedený výčet naší práce není úplný, a ani o to tak nejde.
Dík patří všem babským hasičům, zvláště pak tzv. tahounům.

Náš sbor je stále otevřený pro nové členy, a pokud budete
mít chuť stát se hasičem, rádi vás uvítáme.
Kontakt: Petr Hornych, starosta SDH a velitel JSDHO,
a Lucie Pozděnová, velitelka SDH

* * *
Mladí hasiči
Do historie místního SDH jsme se v roce 2010 zapsali i my,
mladí. Náplň naší činnosti není jen čistě hasičská, ale věnujeme se i poznání přírody, první pomoci, soužití s ostatními lidmi. Patří sem i plno her a výletů, nejen po okolí, ale pořádáme
i tábory. V loňském roce jsme byli například v Olešnici v Orlických horách. Prožili jsme nádherný týden plný poznání a her.
Když to shrnu do jedné věty: Děti se učí kamarádskému chování a poznání i něčeho jiného než je počítač a televizní obrazovka. Za jejich práci jim chci poděkovat a zároveň vyzvat další děti, aby se na nás přišly podívat a třeba se k nám i přidaly.
Scházíme se převážně v sobotu od 14 hodin.
Kontakt: Petra Netvalová

Březen 2013
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Pro přátele sportu a zdravého pohybu
je tu pro Vás SK STAR Babí
Sportovní klub byl založen v roce 1993 jako nástupce Sokola Babí. Během dvacetileté činnosti se podařilo vybudovat
sportovně-společenský areál, sloužící široké veřejnosti. K dispozici jsou dva upravené volejbalové (nohejbalové) kurty, dětské hřiště, klubovna, sociální zařízení, šatna a sklad nářadí.
Během roku se hřiště využívá na nohejbal, volejbal, malý
fotbal, líný tenis a petanque.
Společenské akce – Čarodějnice, Dětský den a Setkání u vánočního stromu – mají již několikaletou tradici a jsou navštěvované rodinami z širšího okolí.
Dětské hřiště je klidnou oázou pro maminky s dětmi.

Oddíl volejbalu
Sezónu začínáme v květnu t.r. Scházíme se každé úterý
od 18 hodin na hřišti SK Star Babí. Rádi přijmeme do svých
řad nové členy z řad dospělých. Předpokladem jsou základní
herní znalosti volejbalu.
Kontakt: Dita Praxová, tel. 776 789 841.

Oddíl nohejbalu
Nohejbal má v Babí dlouholetou tradici. Více než dvacet let
se zde hrál okresní přebor mužů. V roce 1998 se mužstvo stalo okresními přeborníky. Po téměř desetileté generační pauze
se letos bude v Babí opět hrát okresní soutěž.
Neznamená to však, že máme zájem pouze o borce, kteří
jsou schopni hrát na závodní úrovni. Naopak, uvítáme všechny zájemce o tuto krásnou kolektivní hru, kterým balón ne-

překáží. Scházíme se každé pondělí v 17.00 hodin na hřišti SK
Star Babí. Když počasí dovolí, sejdeme se již 29. dubna 2013.
Srdečně zveme.
Za členy: Jiří Korec

Sport pro děti
Chystáme rok sportu, zaměříme se více na míčové hry a samostatnost jednotlivců.
V zimním období plánujeme pekáčování, sáňkování od smrku do Radechovského údolí.
V průběhu roku pak tyto akce: přežití s dětmi v lese, dětský
maškarní bál, sportovní den, táborák, střílení na terč ve spolupráci s hasiči, bleší trh, vybíjená, drakiáda, fotbálek.
Termín akcí bude upřesněn v průběhu roku. Jistě máte chuť
se pobavit. Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Kontakt: Luboš Hloušek

Šipky
Oddíl šipek vznikl na podzim roku 2007, zakládajícím členem byl především Jan Hepnar.
Od roku 2008 se hrála tzv. nepravidelná Babská šipka. Oddíl se rozrostl o řadu nových členů.
V současnosti pořádáme dva turnaje a vánoční speciál. Termíny turnajů jsou vyvěšeny na nástěnkách. Turnaje jsou volně přístupné.
Kontakt: Jan Říha
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Další možnosti využití volného času
Seznamte se s „Babáčkem“

Kondiční cvičení pro ženy

Už 3,5 roku se my, nejmenší, společně s našimi maminkami,
pravidelně potkáváme ve třídě školní družiny ZŠ Babí. Na začátek si vždycky společně zazpíváme, zatancujeme a zacvičíme
za doprovodu dětských říkadel a po protažení se s vervou pouštíme do tvoření. Malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme a věřte, že z toho pokaždé vzejde něco naprosto jedinečného. No
a představte si, ještě nám zbývá spousta času na hraní a zábavu.
Je vám víc než rok a do školy taky ještě nechodíte? Tak přesvědčte mámy, ať vás vezmou někdy k nám. Dveře jsou pro vás
otevřené každé úterý od 17 hod. Končíme až po večerníčku,
ale na ten si ani nestihnete vzpomenout. Dotazy adresujte na:
polakova.marketa@gmail.com

Již řadu let ho velmi úspěšně ve zdejší škole vede energická
a kamarádská cvičitelka Jiřina Majerová z Pavlišova. Scházíme se každé pondělí v 19 hodin.

Jarní „Babské koule“
Tradiční zápolení v petanque se uskuteční na hřišti Star Babí v sobotu 11. května. Zápis v 8.30 hod. Organizátoři: Miloš
Kříž a Libor Martínek.

Máte-li chuť se zapojit do našich aktivit,
přijďte mezi nás!

Jarní brigáda na hřišti se bude konat v sobotu 20. dubna
od 9.00 hodin. Díky všem, kteří přijdou pomoci.

opravy aut
Miroslav Prax
ulice Jabloňová

Petr Králíček
srdečně zve
do kavárny
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