
              PROSINEC 2013     Zpravodaj OV Babí, SDH Babí a SK Star Babí

Milí spoluobčané – Babáci,
podruhé se s Vámi chceme podělit o úspěchy i neúspěchy v činnosti organizací, které se v naší obci snaží 

ve svém volném čase rozvíjet společenský život a utužovat dobré vztahy mezi sousedy. Nečekáme, až nám 
dá někdo pokyn, abychom něco udělali. Je to naše místo k životu, a tak chceme, aby se nám tu líbilo. Obrací-
me se proto na MěÚ, Lesy ČR či jiné organizace, aby nám pomohly řešit zdejší problémy. Sami organizujeme 
různé akce pro děti i dospělé. O výsledcích našeho snažení v roce 2013 budou následující řádky a fotografie. 

Osadní výbor Babí
Babský ples

Již potřetí se mohli občané Babí setkat a příjemně pobavit 
na plese v hotelu Tommy. Obdobnou akci plánujeme i na 25. le-
den 2014, jen hudební doprovod bude pro změnu jiný.

 Pánkova studánka. Příroda nás znovu přesvědčila, že si po-
časí nelze plánovat. Ačkoli jsme chtěli uvítat jaro právě u studán-
ky v Kostné hoře, přivítal nás 23. března na Šimkově cestě pěk-
ně ostrý vítr a v lese ještě spousta sněhu. U studánky nás čekalo 
milé překvapení – hezká informační tabulka označující zmíněnou 
studánku, kterou vyrobil truhlář Plšek. Seznámili jsme se s vy-
právěním o zpupném rytíři Pánkovi, který neuposlechl varování 
čarodějnice Šmejkalky a zabil vzácného bílého jelena. Přišel trest 
- hrad zmizel v hloubi hory, na vršku dodnes zůstává jen kupa 
kamení. Pod hradem vytryskla studánka. My, kteří tu dnes žije-
me, si vážíme krás a ticha těchto míst a nadále se je budeme sna-
žit neporušovat.

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
 Jistě si mnozí z nás přáli, aby po ukradené soše nezůstal jen 

holý podstavec. Z iniciativy jednotlivců, k níž se přidali při sbírce 
mnozí další, se tak nestalo. Základem sbírky se stal odvoz kovové-
ho odpadu z bývalé váhy, který zajistili členové SDH. Dále přispě-
lo celkem 36 jednotlivců a rodin, někteří dokonce ještě při samot-
né slavnosti v neděli 19. května. O finanční příspěvek jsme také 
zažádali Město Náchod, v jehož majetku socha nadále zůstává. 
Dílo z umělého pískovce je prací pana Tomáše Cvejna z Vysoko-
va. Za rekonstrukci a úpravu jejího okolí vděčíme členům SDH Ba-
bí. Za přítomnosti mnohých Babáků a představitelů města v čele 
se starostou Janem Birke repliku sochy posvětil náchodský děkan 
P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka. Všem patří naše poděkování.

Dětský den 25. května
Jeho hlavním pořadatelem je SDH Babí, ale bez pomoci členů 

OV a desítek dalších sousedů by se těžko dal vytvořit okruh po-
hádkových zastavení. Každý z organizátorů vymýšlel, co nového 
přinést dětem pro radost. Bylo opravdu na co se dívat: viděli jsme 
krásné kostýmy, na rybníčku ve Smrčině nás zdravil i nový vod-
níček, když toho dřívějšího kdosi zničil, děti se mohly na pohád-
kové cestě občerstvit a zásluhou paní Králíčkové i něco sladkého 
zakousnout. V závěru dostaly za splnění úkolů od babských su-
diček dárky a mohly se svést na konících z běloveské stáje. Zau-
jali kynologové, ukázky první pomoci i mladí hasiči. Všichni jsme 
se bavili a těšíme se na další jaro.

Pánkova studánka v Kostné hoře, březen 2013

Dárky dětem od sudiček

Babská drbna

Svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého



Oprava vodovodního řádu a komunikací
Jak známo, vodovodní řád zde měl již dávno přeslouženo a řa-

da cest byla kamenných, blátivých a prašných. Jsme rádi, že bě-
hem léta došlo v rámci finančních možností města k jejich nároč-
né obnově. Dělo se tak v ulicích Jabloňová, Hrušková, Truhlářská, 
Příkrá, Třešňová, Modřínová a V Dolcích. Nyní můžeme pozoro-
vat, že se po nich občané jen tak procházejí, což dříve mohli činit 
jen s obtížemi. I tato skutečnost by zřejmě nebyla aktuální, kdy-
bychom nedávali na MěÚ v Náchodě podněty.

Bezpečnost 
– osvětlení, chodníky, přechody, přerostlé stromy

Opakovaně podáváme na MěÚ Náchod požadavky, které se 
týkají uvedených jevů. Z nich byly realizovány jen některé: osvět-
lení vchodu do školy, prvky upozorňující řidiče na dodržování po-
volené rychlosti v ul. Pavlišovská. Zde nutno podotknout, že jsme 
svědky příliš rychlé jízdy některých aut „uvnitř“ Babí. Proto je zde 
aktuální i požadavek na zavedení 20 km rychlosti. Na nové chod-
níky si budeme muset zatím počkat.

Již delší dobu pozorujeme, jak si někteří motorkáři a čtyřkol-
káři dělají z místních lesů tréninkový prostor. Je to velký nešvar, 
kterému chceme zabránit. Žádáme proto občany, aby nás o tako-
vých jevech včas informovali. My se pak obrátíme na Policii ČR, 
která viníky dříve či později nachytá při činu.

Někteří občané nás žádali, abychom usilovali o vykácení stro-
mů, které stíní či ohrožují bezpečnost. Jedná se o okolí domů 
Na Vyšehradě, na konci ul. Hrušková a les za domy v horní části 
ul. Dlouhá. V této souvislosti jsme 10. dubna t.r. zaslali přes MěÚ 
Náchod dopis na Lesy města Náchoda, k rukám Ing. Josefa Haš-
ka. Bohužel nám žádná odpověď dosud nepřišla.

 Úklid
Na rozdíl od vnitřního města si občané Babí okolí svých domů 

ve velké většině uklízejí sami. Očekávají tedy, že Technické služby 
zajistí úklid alespoň některých veřejných prostranství. Velmi nás 
trápí např. nepořádek uvnitř autobusových zastávek, nedostateč-
ný úklid chodníků na hlavních tepnách – např. v ul. Pavlišovská či 
Ryšavého, kde ovšem v některých místech chodníky zcela chybí, 
stejně jako pod stezníkem Vrška.

Stálé kontejnery na odpad budou přemístěny ze soukromého 
pozemku v ul. Pavlišovská na obecní pozemek v ul. Ryšavého. OV 
žádá o zřízení zpevněného podkladu pod ně z důvodu úklidu ne-
pořádku (střepů apod).

Schůzky osadního výboru, pokud není z organizačních 
důvodů stanoveno jinak, se konají v hasičské zbrojnici, a to 
ve čtvrtek od 18.00 hodin vždy první celý týden v měsíci.

Prosinec 2013
Mikuláš může přijít i k vám domů 5. prosince. Informace zís-

káte po 17. hodině v hospodě Truhlárna nebo na č.t. 608 018 429.
Mikulášská besídka se bude konat 6. prosince od 16 do 19 

hodin v hospodě Truhlárna.
Zdobení vánočního stromku plánujeme na neděli 15. prosin-

ce od 15.30 hodin. Nezapomeňte si s sebou vzít vlastní, nehoř-
lavé ozdoby. Doufáme, že si společně zazpíváme vánoční koledy.

Něco málo ze života hasičů z Babí
Začátek letošního roku byl pro naše hasiče hektický. Konala se 

přípravná cvičení na okrskovou soutěž. Přestože v družstvu byla 
valná většina nováčků, výcvik zvládli dobře.

Zároveň jsme pracovali na rekonstrukci sochy svatého Jana 
Nepomuckého. 

Na konci dubna při „pálení čarodějnic“ a také při každoroč-
ním ohňostroji v Náchodě naši hasiči prováděli asistenční hlídky. 
Poté následovala okrsková soutěž a naše družstvo v ní dopadlo 
opravdu dobře. V dvoukolovém systému (útok dle cvičebního řá-
du a útok dle sportovních pravidel), v téměř nováčkovském slože-
ní obsadilo čtvrté a páté místo, což je velký úspěch.

Při slavnostním odhalení a vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuc-
kého jsme využili příležitosti a nechali si vysvětit i náš prapor, kte-
rý nám byl věnován vloni, ke 125. výročí založení SDH Babí.

Již několik let společně s dalšími organizacemi pořádáme Dět-
ský den. Letos nám na začátku nepřálo počasí, ale účast dětí i je-
jich spokojenost byla stejná jako minulé roky.

Začátkem června bylo pět našich členů pomáhat při povod-
ních v obcích poblíž Terezína. Za pět dní udělali veliký kus prá-
ce ve prospěch lidí postižených povodněmi a za to jim patří ve-
liký dík. Dále pak následovala pohárová soutěž v Bohuslavicích. 
Tam už se mužstvu tolik nedařilo, ale o tom je život a ten spor-
tovní zvlášť. Jelikož oddíl mladých hasičů pořádá začátkem čer-
vence tábor, tak i na této akci byla pomoc našich členů nezbytná.

Jednou z prezentačních akcí byly tzv. Plavby na přehradě Roz-
koš. Při této příležitosti si naše Avia zaplavala po hladině vodní 
nádrže na obojživelném transportéru a simulovala hašení hoří-
cí lodi. Tato zajímavá akce rozhodně zpestřila život našich členů.

Během roku jsme se zúčastnili oslav 130. výročí vzniku soused-
ních sborů v obcích Dolní Radechová, Běloves, Pavlišov, a utužo-
vali tak partnerské vztahy v rámci okrsku Náchod.

Na podzim proběhlo okrskové cvičení právě u nás, na budovu 
naší základní školy, jehož jsme se samozřejmě také účastnili. Cvi-
čení v takovém rozsahu tu ještě vidět nebylo a některým přihlíže-
jícím se zdálo, že opravdu hoří. Děkujeme touto cestou p. učitel-
kám z naší školy za vstřícnost a všem spoluobčanům za trpělivost 
při ztížené dopravní situaci, vyplývající z tohoto cvičení.

V říjnu pak v hasičské zbrojnici probíhaly vepřové hody pro ve-
řejnost. Jídla a pití byla hojnost, a tak návštěvníci odcházeli spo-
kojeni.

Nyní nás čeká výroční valná hromada, která se bude konat  
7. 12. 2013 od 18.00 v restauraci Truhlárna, kde zhodnotíme na-
ši letošní činnost a samozřejmě si vytyčíme práci pro rok 2014.

Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům za jejich práci, kte-
rou odvedli ve prospěch sboru i pro ostatní spoluobčany, a po-
přát jim hodně štěstí a spokojenosti.

Petr Hornych, starosta SDH Babí 

SK Star Babí
Oddíl nohejbalu

V letošním roce jsme po dlouholeté pauze vstoupili do okres-
ního přeboru družstev. Jako nováčci jsme si nedělali velké ambi-

Mladí hasiči v akci – Dětský den 2013
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ce na přední umístění. Po velmi dobrém výkonu celého družstva 
jsme po odehrání základní skupiny skončili na neuvěřitelném tře-
tím místě ze třinácti! V bitvě play off o bronzovou příčku jsme na-
konec brali bramborovou medaili za čtvrté místo. 

 Na domácí utkání nás chodilo podporovat tolik fanoušků no-
hejbalu, že i soupeři byli z atmosféry překvapeni. Všem přízniv-
cům patří naše poděkování!

 Jako každoročně jsme se zúčastnili turnajů v nohejbalu na Jiz-
bici a v Dolní Radechové. Dne 28. 9. 2013 jsme pořádali již 20. roč-
ník turnaje o Posvícenský pohár, který se vydařil jak po stránce 
sportovní, tak společenské.

 Každé pondělí se scházíme od 17.00 na našem hřišti, přes zim-
ní měsíce trénujeme v dolnoradechovské hale. 

 Oddíl nohejbalu se zasloužil o velmi dobrou reprezentaci ce-
lého SK STAR Babí po celém okrese.     Jiří Korec 

Zpráva o volejbalovém turnaji
 Jako každoročně v červnu, tak i letos příznivci volejbalu a spor-

tovní zábavy pořádali na Babí volejbalový turnaj smíšených dvo-
jic. Pozvání přijalo pět družstev, která patří mezi zdravé jádro na-
šeho turnaje včetně polských přátel. Mimo jiné nás také navštívilo 

družstvo pražských studentů, ze kterých máme obzvlášť ra-
dost. Moc se jim turnaj líbil a potvrdili účast na příští rok.

Dita Praxová

Oddíl petangu
 SK Star Babí každoročně zaštiťuje tradiční turnaj v petangu 

pro neorganizované hráče – tzv. Babské koule. Na jaře (11. květ-
na) se ho zúčastnilo 25 hráčů, na podzim (5. října) 32 hráčů. Vý-
sledky najdete na http://www.uhada.cz.

 Hrajeme systémem super-mele, to znamená, že na každé z pě-
ti až šesti kol jsou vylosováni jak spoluhráči, tak protihráči.

 Petang patří k disciplínám, při nichž se utužují kamarádské 
vztahy, a to nejen na hřišti.

Všem, kdo ještě váhá, tuto hru doporučujeme! Přijďte mezi 
nás!                      Jiří Korec

Oddíl šipek
 Společně s ostatními i oddíl šipek patří do seznamu sportov-

ních aktivit pod záštitou SK Star Babí. Byl založen na podzim ro-
ku 2007. Každým rokem jsou pořádány dva pravidelné turnaje 
– na jaře je to Memoriál Zdeňka Zahradníka a na podzim Nepravi-
delná šipka Zdeňka Kutého, a když možnosti dovolí, tak také Vá-
noční turnaj v období svátků. Přesné termíny pořádaných turnajů 
jsou včas vyvěšeny na nástěnkách, aby se dostaly do povědomí 
současných a potenciálních hráčů. Srdečně zveme všechny příz-
nivce této volnočasové aktivity k účasti na připravovaných akcích. 
Turnaje jsou přístupné veřejnosti, takže putovní poháry může vy-
hrát kdokoliv z vás.

 Z posledních turnajů jsou dosavadními držiteli pohárů Tomáš 
Hanzl a Daniel Rajsner.

Michal Svoboda, tel.: 774 370 665

Vítězové Posvícenského poháru 2013

Babské koule podzim 2013, účastníci a vítěz 
Michal Bauer (uprostřed)

Družstvo SK Star Babí, které vybojovalo 4. místo v OP
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Tříkrálová koleda
Stejně jako vloni i letos děti-hasiči navštíví naše domovy, a to 

v sobotu 4. ledna 2014.
Foto: Tříkrálová koleda, leden 2013

Sledujte webové stránky /www.babi-na.cz/, kde najdete informa-
ce a fotografie týkající se činnosti babských organizací. Stránky 
doplňuje: ales.korec@webkorec.cz

Za fotodokumentaci děkujeme správci hřiště Vráťovi Jirmanovi, 
dále Petru Hornychovi a Luboru Zoufalovi, za grafické zpracová-
ní našeho zpravodaje Vlastíku Čejchanovi.

Petra Netvalová
Truhlářská 253, 547 01 Náchod – Babí

Pohostinství Truhlárna

mobil: 603 311 052        studio@creopress.cz

Jiří Korec
Prodej a servis výpočetní techniky

Čechova 356, 547 01 Náchod
e-mail: obchod@space-na.cz
www.space-na.cz
tel.: 491 424 632
mobil: 777 040 467                                                                  
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