Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí ze dne 5. února 2015
Přítomni:
J. Říha, L. Zoufal, P. Netvalová, J. Korec, M. Slámová, A. Čtvrtečková – zápis
Nepřítomni: P. Hornych, I. Plšková
Zápis:

I. PLES
ZŠ Pavlišovská ve spolupráci s OV Babí pořádají ples, který se bude
konat v náchodské sokolovně v sobotu 28. března od 20 hodin.
Předprodej vstupenek (100,- Kč) : v ZŠ Pavlišovská
Hudba: Jan Staněk ml.

Soutěž o ceny.

Srdečně zveme!
II. Požadavky občanů Babí pro rok 2015
1. Vybudování chodníku v ul. Ryšavého směrem ke škole
2. Rekonstrukce autobusové zastávky Babí-Vrška
3. Žádáme MěÚ Náchod o písemné vyjádření týkající se našich opakovaných
požadavků na vykácení keřů a stromů na stezníku ve Vrškách a některých
stromů v lese v těsné blízkosti domů v ulicích Dlouhá, Hrušková, Jabloňová
a Tichá.
4. Žádáme MěÚ Náchod o zapůjčení pódia z TS na 20. červen t.r. v souvislosti
s konáním oslav 600 let první písemné zmínky o Babí a 120 let trvání školy
v Babí za symbolický finanční obnos.
5. Na dětském hřišti SK Star Babí je třeba vyměnit uhnilé stojny u houpačky
a pořídit novou krycí plachtu na pískoviště. Rádi bychom také dětské hřiště
doplnili o další prvek.
6. Doplnění el. osvětlení v ul. Ryšavého na blízký sloup
7. Dokončení stání pro sběrný kontejner u školy (asfaltová plocha)

8. Zpevnění cesty v ul. Dlouhá (recyklovaný asfalt) od křižovatky
s ul. Ungrádovou po tzv. točnu u lesa
9. Odvodnění stezníku Vrška a jeho zpevnění a v nejprudších místech doplnění
zábradlí po pravé straně
III. Projednání stížnosti
Členové OV Babí projednali stížnost části obyvatel ul. Prodloužená týkající se
dlouhodobě odstaveného vozidla před čp. 192.
V dané záležitosti se OV obrátí na Městskou policii.
Příští schůzky:
Příprava oslav – ve středu 4. března od 17.00 hodin ve škole
Osadní výbor – ve čtvrtek 5. března od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici

V Náchodě – Babí 5. 1. 2015

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

