Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí ze dne 10. listopadu 2016
Přítomni: J. Říha, V. Čejchan, P. Hornych, P. Šimek, A. Čtvrtečková
Omluveni: L. Zoufal, J. Korec
Nepřítomen: J. Janků, I. Plšková
Zápis
1. J. Říha seznámil přítomné s průběhem říjnového jednání zástupců MěÚ Náchod se
zástupci příměstských částí. Zároveň jsme zhodnotili, které další z požadavků
občanů Babí byly na podzim 2016 splněny:
- Oprava výtluků na komunikaci v ul. Na Vyšehradě
- ohrazení lípy před školou
- dodána nová dopravní tabule omezující rychlost na 30 km/hod v ul. Ke Smrčině
- dodělávka podezdívky sochy sv. Jana
2. Mikuláš bude chodit v pondělí 5. 12. pro školu a zájemce z řad rodičů doma (viz
plakátek). Zajistí J. Říha.
3. Zpívání u vánočního stromku se bude konat v neděli 18. prosince od 15.30 hod. na
hřišti Star Babí. Stromek zajistí P. Šimek, program M. Čtvrtečka a možná i hosté.
Ozdoby a svíčky s sebou.
4. Tříkrálová koleda. Koledníci budou chodit v sobotu 7. ledna 2017 v dopoledních
hodinách. Zajistí J. Říha.
5. Pro zájemce sdělujeme, že se v úterý 20. prosince ve škole bude dopoledne i
odpoledne konat vánoční besídka.
6. Průběžné vyhodnocení ankety týkající se postoje občanů Babí k průjezdnosti
spojnice mezi Dolní Radechovou a Babím všemi motorovými vozidly. Dosud zde
mohou jezdit pouze majitelé pozemků nebo jejich nájemci. K dnešnímu dni se 95
procent dotázaných občanů vyslovilo proti průjezdnosti všemi motorovými vozidly.
Anketa pokračuje.
7. A. Čtvrtečková přednesla výtku některých občanů Babí k velké hlučnosti
zpomalovačů u školy, které navíc ničí povrch vozovky. Občané navrhují, aby alespoň
část pruhů byla odfrézována, např. za školou směrem k Pavlišovu na polovině
vozovky, stejně tak na polovině vozovky směrem od školy k městu.
Příští schůzka OV Babí se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18 hodin. Přijďte i
Vy se svými podněty.

V Náchodě – Babí 10. 11. 2016

………………………………….
Jan Říha, předseda OV Babí

