
Zpráva o dosavadní činnosti Osadního výboru Babí 
(listopad 2010 - prosinec 2012) 

 

K volbám OV, které se konaly v hasičské zbrojnici dne 17. 11. 2010, přišlo přes 60 

obyvatel. Ustavující schůze se konala 29. listopadu 2010.  

Předsedou OV byl zvolen Jan Říha, který byl následně schválen zastupitelstvem města. 

Jeho zástupcem se stal Lubor Zoufal, zapisovatelkou Alena Čtvrtečková. Dalšími členy 

OV byli občany Babí zvoleni: Jiří Korec, Petr Hornych, Iveta Plšková a Petra 

Netvalová. 

Oficiálně byl Osadní výbor Babí zřízen Zastupitelstvem města Náchoda na jeho jednání 

dne 28. února 2011, a to jako jeho iniciativní a kontrolní orgán. Počet jeho členů byl 

určen na sedm. 

 

Výbor se schází většinou v hasičské zbrojnici, v prvním celém týdnu měsíce, a to ve 

čtvrtek v 17.00 hodin. Jeho jednání je otevřené, to znamená, že může být přítomen 

každý občan Babí a případně zde přednést náměty pro činnost OV. Na budově hasičské 

zbrojnice je připevněna schránka, do níž rovněž mohou občané Babí podat Osadnímu 

výboru zprávu. 

 

Cílem členů OV je vyvíjet takovou činnost, která by napomáhala lepšímu vzájemnému 

kontaktu obyvatel Babí, řešila problémy této části obce a umožňovala styk 

s představiteli města. Z každé schůze je prováděn zápis, který si občané mohou přečíst 

na vývěsce u hasičské zbrojnice a u zastávky Babí -Vrška. Požadavky občanů Babí jsou 

pravidelně předávány na MěÚ v Náchodě, kde jsou projednávány na Radě města 

a příměstských částí. Členové OV měli možnost přednést své požadavky také přímo 

starostovi města Janu Birke a jeho spolupracovníkům, kteří byli schůzce OV přítomni. 

Přesto je nám známo, že mnozí občané o práci OV nevědí. Proto následuje výčet toho 

hlavního, co se nám ve spolupráci s městskými organizacemi za dva roky podařilo, ale i 

toho, co nám činí problémy. 

 

PODAŘILO SE 

Zvýšení bezpečnosti a klidu 

Větší bezpečnost žáků v okolí školy – oprava chodníku, nové zábradlí, instalace radaru  

s informační tabulí („Zpomal“, km/h) v blízkosti školy v obou směrech. 

Na základě žádosti OV policie zvýšila kontroly dodržování pravidel silničního provozu 

v příměstské části Babí, a to zvláště v okolí školy. 

Doplnění světel veřejného osvětlení v ul. Hrušková a ul. Pavlišovská (nad zkratkou Vrška). 

Úprava komunikace v ulici Ungrádova a provizorně i v ul. Jabloňová. V roce 2013 je 

přislíbena oprava dalších komunikací. 

Instalace dopravních zrcadel na křižovatkách ulic Ryšavého a U zvoničky, dále Pavlišovská 

a Truhlářská. 

Ve spolupráci s TS Náchod došlo k úpravě zeleně poblíž školy (prořezání stromů bránících 

osvětlení) a  podél silnice v ulici Ryšavého. 

Došlo k opravě dešťových vpustí v ul Ryšavého. 

Organizujeme soustřeďování žádostí o revizi komínů (50 žádostí o revizi budov v r. 2011, 

stejný počet  v r. 2012) 



Řada občanů se připojila k naší výzvě, která se týkala zamezení hlučnosti o nedělích 

a svátcích a dodržování nočního klidu. 

 

Kultura a sport 

Bylo vytvořeno dětské hřiště a ve spolupráci s městskými orgány máme snahu je doplňovat 

o další prvky. 

Házenkářské branky (starší) - byly získány od TS a dány na hřiště SK Star Babí. 

Ve spolupráci s SDH, TJ Star Babí a hotelem Tommy osadní výbor opakovaně v lednu pořádá 

Babský ples. 

V dubnu probíhá ve spolupráci s SDH Babí a TJ Star Babí Pálení čarodějnic. 

Vždy v květnu se podílíme na uspořádání Dětského dne, a to ve spolupráci s SDH Babí a 

dále Městskou policií Náchod, Policií ČR, Záchrannou službou, kynology, SDH Lipí, ZŠ 

Babí a dalšími ochotnými spoluobčany. 

Společně se scházíme při zdobení vánočního stromku se zpěvem koled na hřišti TJ Star 

Babí. 

Zlepšila se částečně spolupráce se školou – vítání prvňáčků, spolupráce při organizaci 

Dětského dne, informovanost o akcích školy. 

Probíhá sbírka na sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla před lety zcizena. 

 

 

 

NEVYŘEŠENY zůstaly některé další problémy, a to z různých důvodů: 

 

- zřízení chodníku v horní části ul. Ryšavého a napojení chodníku v ul. Za Kapličkou 

směrem ke stezníku Vrška (možnosti slíbil zjistit místostarosta Náchoda Ing. Šubrt) 

- zřízení přechodů pro chodce u školy a u autobusové zastávky Vrška (policií bylo 

doporučeno „místo pro přecházení“ v obou případech) 

- urgence opravy vozovky před školou (muselo by jít o spolupráci s SÚS Hradec 

Králové, ovšem na nákladnou opravu celé křižovatky nejsou fin. prostředky) 

- lepší osvětlení prostoru před vchodem do školy 

- ukládání rostlinného materiálu ze zahrad (občané mají možnost vyzvednutí 

kompostérů od Města Náchoda nebo odpad ukládat do sběrného dvora) 

- nepodařilo se zatím získat pro spolupráci občany z „dolního“ Babí, kde není zatím 

žádná informační tabule 

- městu se nepodařilo provést dostatečný úklid v ulici Na Vyšehradě. 

 

Ne vždy se daří řešit vše ihned. Jsme však trpěliví a své požadavky Městskému úřadu 

předkládáme opakovaně, a tam se zase opakovaně celkem snaží naše požadavky vyslyšet a 

předat kompetentním orgánům. 

Věříme, že naše další činnost bude občany Babí více sledována a že se k naší práci svými 

připomínkami a také svou  pomocí připojí další ochotní jedinci. 

 

Všem občanům Babí i sobě přejeme do dalšího období hodně sil a energie. 

 

 

V Náchodě – Babí 10. prosince 2012                                

                                                                                         

................................................................................ 

                                                                    za všechny členy OV Babí jeho předseda Jan Říha 


