
Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí ze 7. 2.  2013 
 

Přítomni:      J. Říha, J. Korec, P. Netvalová, A. Čtvrtečková 

Omluveni:    I. Plšková, P. Hornych 

Nepřítomen: L. Zoufal 

 

Program: 

1. Příprava informačního zpravodaje „Babská drbna“ 

2. Plán nejbližších akcí organizovaných OV 
3. Požadavky občanů Babí pro r. 2013 

 
Zápis 

1.  
Členové OV ve spolupráci se členy SDH a TJ Star Babí připraví 

v nejbližších týdnech pro občany zpravodaj „Babská drbna“ 

formátu A3, který je bude informovat o činnosti jednotlivých 

organizací v uplynulém období s cílem získat i další jednotlivce pro 

spolupráci. 

 

2.  
a/ Před Velikonocemi plánujeme „Otvírání Pánkovy studánky“ 

v Kostné hoře. Akce se bude konat v sobotu odpoledne 23. března 

za slušného počasí formou vycházky rodičů s dětmi, při níž 

studánku vyčistíme, upravíme a připomeneme si pověst o ní. 

       

b/ Na přelom března a dubna plánujeme úpravu podstavce pro 

sochu sv. Jana Nepomuckého vedle hasičské zbrojnice. Finanční 

sbírka pokračuje. 

      

c/ V neděli 19. května se bude od 15 hodin konat slavnostní 

odhalení a posvěcení repliky sochy sv. Jana Nepomuckého a 

posvěcení praporu SDH Babí. 

 

Příští schůzka OV se koná ve čtvrtek 7. března od 17 h. 

v hasičské zbrojnici. 

 

 



Souhrn požadavků občanů Babí pro rok 2013 

 

a/ požadavky z dřívějšího období 
1. napojení chodníku v ul. Za Kapličkou směrem ke stezníku Vrška 

2. zřízení chodníku v horní části ul. Ryšavého 

3. oprava chodníku v ul. Pavlišovská od stezníku Vrška 

4. oprava vozovky před školou 

5. oprava vozovky v ul. Ke Smrčině a Hlubočky s cílem vybudovat 

cyklostezku mezi Babím a Dolní Radechovou 

6. provádění úklidu v ul. Na Vyšehradě 

7. osvětlení prostoru před školou – navrhujeme doplnění „vysazeného“ 

svítidla na stožár vedle stávajícího na křižovatce ul. Ryšavého a Pavlišovské, 

nasměrovaného ke škole 

8. umístění nového svítidla na konci ulic Tichá a Prodloužená a uprostřed 

ulice Hrušková 

9. zřízení nového sběrného místa pro odpad (plast, sklo, bioodpad), a to na 

obecním pozemku; navrhujeme prostor v ul. Ryšavého, parcelní číslo 43, 

číslo LV 1001, 911m
2
.  

 

Upozornění:  

Abychom zásadně snížili odvoz bioodpadu do okolního lesa, vyzýváme 

občany, aby si vyzvedli kompostéry od Města Náchoda, popř. odváželi 

přebytečný odpad ze zahrad do sběrného dvora.  

 

b/  další požadavky 
10. zpevnění stezníku Vrška, instalace 2 žlutých kontejnerů se štěrkem pro 

zimní období  

11. vykácení přerostlých stromů v blízkosti obytných domů Na Vyšehradě, 

v ul. Dlouhé a na horním konci ul. Hrušková z důvodu bezpečnosti a zdraví 

obyvatel – požadavek na městské lesy 

12. oprava vozovky v ul. Třešňová 

13. návrh na zřízení pracovního místa obecního zaměstnance pro úklid na 

Babí 

 

 

 

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

                                                                       Jan Říha, předseda OV Babí 

 


