
Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí ze dne 4. 4. 2013 

 

Přítomni :    J. Říha, P. Hornych, L. Zoufal, J. Korec, A. Čtvrtečková 

Omluveni:   P. Netvalová, I. Plšková 

Hosté:         A. Plšek, L. Hloušek 

 

Program:    1. Webové stránky Babí 

           2. Úprava Pánkovy studánky 

          3. Požadavek na kynologickou organizaci Náchod - Sport 

                     4. Informace J. Říhy z jednání se starostou města J. Birke ze dne 13. 3. 2013 

                     5. Různé 

Zápis: 

ad 1/ 
Sledujte webové stránky: www.babi-na.cz Najdete zde informace a fotografie týkající se 

činnosti babských organizací. Stránky bude doplňovat:  ales.korec@webkorec.cz 

ad 2/ 

Členové OV poděkovali Antonínu Plškovi za zřízení dřevěné tabule označující babskou 

zajímavost – Pánkovu studánku. Z důvodu stále zimního počasí nebylo možno přistoupit 

k jejímu vyčištění. S majitelem pozemku projedná případné další úpravy, které proběhnou 

zřejmě až v létě,  Ing. Zoufal. 

ad 3/ 

Na popud majitelů okolních pozemků výbor jednal o nevhodném parkování aut v okolí 

cvičiště psů v Kostné hoře. Žádáme kynologickou organizaci Náchod – Sport se sídlem 

Jizbice 38, zastoupenou jednatelem Vratislavem Jirmanem, aby auta účastníků jejich akcí 

parkovala vždy jen na jim vyhrazeném pozemku /tedy ne v lese nebo na soukromé cestě/. 

ad 4/ 

Předseda OV Babí Jan Říha seznámil přítomné s výsledky jednání se starostou města Janem 

Birke ze dne 13. 3. 2013. Společně prošli požadavky občanů Babí a stanovili priority. 

K návrhu zřídit v Babí pracovníka pro úklid veřejného prostranství bylo přijato následující 

řešení: SDH Babí bude městem zvýšen roční příspěvek o 3 000 Kč, které budou postupně 

vyplaceny pracovníkovi provádějícímu úklid. 

ad 5/ 

a/ Vykácení přerostlých stromů v blízkosti silnic a obytných domů Na Vyšehradě, v ul. 

Dlouhé a na horním konci ul. Hrušková, které stíní a mohou být i nebezpečné - s touto žádostí 

se bude nutno obrátit na Lesy města Náchoda, s.r.o., k rukám Ing. Josefa Haška. Učiníme tak 

písemně v nejbližších dnech. 

b/ Velké kontejnery na odpad budou přistaveny k 20. 4., a to na 3 místech: u hasičské 

zbrojnice, u hřiště SK Star Babí a v ul. Na Drážkách. Připomínáme, že v tento den proběhne 

i sběr železného šrotu členy SDH a brigáda na hřišti SK Star Babí. 

     Stálé kontejnery na odpad budou přemístěny ze soukromého pozemku v ul. Pavlišovská na 

obecní pozemek v ul. Ryšavého. OV požádá o zřízení zpevněného podkladu pod ně z důvodu 

úklidu nepořádku /střepů apod./ 

 

Upozornění 

Příští schůzky Osadního výboru Babí se budou nadále konat o hodinu později, tedy od 

18.00 hod. v hasičské zbrojnici, a to ve čtvrtek vždy první celý týden v měsíci. 

Příští schůzka OV Babí bude 9. května od 18. 00 hodin. 

 

Zapsala: A. Čtvrtečková                                                          .................................................. 

                                                                                                     Jan Říha, předseda OV Babí 

http://www.babi-na.cz/
mailto:ales.korec@webkorec.cz

