
Zápis z jednání Osadního výboru Babí ze dne 8. listopadu 2017 

Přítomni:  J. Říha, J. Korec. V. Čejchan, P. Šimek, A. Čtvrtečková – zápis 

Omluveni: L. Zoufal a P. Hornych; Nepřítomni:  A. Plšek, J. Janků 

Zápis: 

1. Zprávu z jednání příměstských částí na MěÚ, které se zúčastnil starosta J. Birke, 

přednesl J. Říha: 16. listopadu bude otevřen průtah městem Náchod; město Náchod 

bude v příštím roce pracovat s rozpočtem kolem půl miliardy korun, největší akcí (asi 

za 30 milionů) bude výstavba Malých lázní v Bělovsi; město bude s pomocí dotace 

budovat nový stacionář Cesta v jedné z budov Na Vyšehradě; platné územní 

rozhodnutí pro obchvat Náchoda znamená, že dojde na jednání o výkupu pozemků, na 

což město získalo 70 milionů korun. 

2. Kontejnerová zastávka v ul. Ryšavého se z důvodu stížnosti občanky Babí nebude 

realizovat na místě poblíž hasičské zbrojnice. Jan Říha bude s představiteli města 

hledat další možnost pro její umístění (na pozemku města). 

3. Má dojít k dokončení chodníku v ul. Pavlišovská, před stezníkem Vrška. Nutno 

projednat s p. Hrnčířem. Tento pozemek vlastní kraj. 

4. V. Čejchan předá na MěÚ podklady pro zřízení infotabule o Babí. Ta by měla být 

umístěna za plotem před hřištěm školy. J. Říha o tom bude znovu jednat s ředitelkou 

školy.  

5.  Rekonstrukce zvoničky je přesunuta na rok 2018. 

6. Osadní výbor informuje občany, že si mohou na MěÚ požádat o bezplatné zapůjčení 

kompostéru o objemu 700 litrů. Žádosti budou přijímány od 13. listopadu. Formulář si 

lze vyzvednout na odboru životního prostředí, popř. si ho stáhnout z webových stránek 

města (podrobněji: viz listopadový Náchodský zpravodaj, s. 8). 

7.  Zastávka Babí–Vrška. V měsíci říjnu proběhla rekonstrukce této autobusové 

zastávky, a to svépomocí a za finanční podpory našeho města. Pracovali na ní členové 

OV Babí a další dva spoluobčané. Všichni si zaslouží naše poděkování. Slavnostně 

bude otevřena v sobotu 11. listopadu v 15 hodin za účasti místostarosty Ing. Jana 

Čtvrtečky. 

8. 5. prosince (úterý) se koná tradiční Mikuláš – domů. Zájemci volejte Anděla 

(Moniku S.) na tel. 725 234 384. 

9.  Zdobení vánočního stromku na hřišti v neděli 17. prosince od 15.30 hodin. 

Stromek a plakát zajistí P. Šimek a M. Čtvrtečka.  Letos bude na téma SNĚHULÁCI. 

Proto si přineste nejen ozdoby, světýlka, blikačky, prskavky, ale oblékněte se za 

sněhuláky (např. typické čepice, šály aj.). 

10. Tři králové k nám přijdou dopoledne 6. ledna. 

Další schůze OV Babí se bude konat ve středu 6. prosince v hostinci na Pavlišově od 

19 hodin. 

V Náchodě – Babí 8. 11. 2017                      …………………................................... 

                                                                              Jan Říha, předseda OV Babí 


