
Zpráva o činnosti Osadního výboru v Náchodě – Babí za rok 2018 

Členové OV Babí: Jan Říha – předseda, Jiří Korec, Lubor Zoufal, Petr Šimek, Antonín Plšek, 

Josef Janků, Vlastimil Čejchan, Petr Hornych, Alena Čtvrtečková 

Schůze OVv roce 2018: Výbor se schází většinou v hasičské zbrojnici, a to v prvním celém 

týdnu měsíce, ve středu od 18 hodin. Jeho jednání je pro další občany otevřené. Letos se sešel: 

3.1., 7.2., 4. 4., 9.5., 6.6., 19.9., 3.10., 7.11., 12. 12. 

Činnost 

Členové OV přijímají od občanů jejich stížnosti a podněty a předávají je písemně příslušným 

pracovníkům MěÚ Náchod, popř. Technickým službám, policii nebo Lesům města Náchoda. 

Informují občany o různých úklidových akcích zajišťovaných městem Náchod, akcích školy 

a dalších organizací (SDH Babí, SK Star Babí). Některé akce sami zajišťují. Fotodokumentaci 

řadu let pořizují Ing. Lubor Zoufal a Vratislav Jirman. 

Stížnosti občanů podané v roce 2018 se týkaly např. nesprávného parkování, porušování 

zákazu průjezdu silnicí mezi Dolní Radechovou a Babím, nedodržování rychlosti při průjezdu 

Babím, nepořádku kolem neobydlených domů aj. 

Podněty občanů pro zlepšení života v příměstské části Babí z r. 2018: chodník v ul. 

Pavlišovská před stezníkem Vrška, úprava stezníku Vrška, chodník a osvětlení mezi školou a 

ul. Třešňová (cyklostezka), chodník v ul. Ryšavého, oprava zvoničky, oprava výtluků. 

Členové OV iniciovali následující akce:  

- společně s SK Star Babí vybudování sportovně-kulturního centra na pozemku 

191/35 Babí. Za tímto účelem byla zaslána žádost na MěÚ v Náchodě, k rukám 

starosty J. Birke, a domluven termín jednání mezi zástupci OV a představiteli města 

Janem Birke a Ing. Janem Čtvrtečkou. V současné době probíhá zpracování projektové 

dokumentace. Výstavba by měla proběhnout v roce 2019. 

- odkup pozemků od Petra Šimka a Hany Bláhové s cílem vybudovat parkoviště pro 

rodiče žáků a pedagogy a také nové kontejnerové stání 

- vytvoření infotabule o Babí pro turisty – zatím nesplněno 

- setkání občanů Babí se starostou města Janem Birke a místostarostou Ing. Janem 

Čtvrtečkou (v sobotu 22. září odpoledne) 

- Okolí Stromu republiky, zasazeného 28. října 1968 (vedle výrobny svíček) – úklid 

provedli sami vlastníci pozemku. Tabulka s nápisem zatím osazena nebyla. 

Další akce, které zajišťují členové OV společně s dalšími občany Babí 

Tříkrálová koleda  

Čarodějnické hrátky – 30.4. 

Dětský den „Pohádkový les“ – 9. června 

Mikuláš domů – 5. prosince (dle žádosti rodičů) 

Zdobení vánočního stromku, zpívání koled, hry pro děti (hřiště SK Star Babí 

16. prosince) 



Členové OV spolupracovali s SDH (při sběru železného šrotu 14. 4.), a SK Star 

Babí (při úklidu hřiště 21. 4.) 

 

Anketa mezi občany Babí týkající se plánovaného obchvatu v úseku „horní“ Babí 

– vyhodnocení: 

Anketa probíhala v období od 8. října do 4. listopadu 2018. Celkem se vyjádřilo 204 

dospělých občanů. V anketě si občané Babí mohli vybrat mezi následujícími 

odpověďmi: 

a) nesouhlasím s navrhovaným obchvatem 

b) souhlasím s realizací obchvatu v navrhované trase za podmínky, že úsek přes Babí 

v km minimálně 4,65 až 5,45 bude veden v zasypaném nebo raženém tunelu při 

zachování stávající terénní konfigurace. 

c) k problematice realizace obchvatu nemám vyhraněný názor 

Výsledek ankety: 

Na výše uvedené otázky bylo odpovězeno následovně: 

a)  nesouhlas                                        25,5 %   

b)  souhlas za podmínky tunelu         70,6  % 

c)  jiný názor                                          3.9  % 

Výsledky byly písemně osobně předány 8. listopadu do podatelny MěÚ Náchod. 

Dopisem starosty J. Birke z 3. ledna 2019 byli členové OV Babí informováni, že naši 

písemnost konzultoval s odborem výstavby MěÚ Náchod a že bude bezodkladně 

zaslána Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správě Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 

41 Hradec Králové. Tato příspěvková organizace „bude podle nyní dostupných 

dokladů též žadatelem o stavební povolení a investorem stavby obchvatu,“ sděluje 

J. Birke.   

 

 

 

 
Čarodějnice 30. 4. 2018 

 



 
Princezny, vodníci, čerti, bylinkářky, zahradnice aj. bytosti z pohádek 

 

 
Organizátoři Dětského dne 



  
Pohádkový les, 9. června 2018  

  
9. červen 2018 - Posezení na hřišti ukončil silný déšť 

 

 

  

Setkání vedení města s občany Babí 22. září. 2018  



  

Strojení vánočního stromku a zpívání koled 2018 

Spolupráce OV se ZŠ Pavlišovská, Náchod-Babí 

– V zápisech z jednání OV jsou občané Babí upozorňováni na akce školy: Dětský karneval, 

předvánoční besídka, vystoupení na závěr škol. roku, adventní jarmark dětských výrobků 

v České spořitelně, ples školy aj. Naopak učitelky školy pomáhají při zajištění Dětského 

dne: 

 

Zleva: paní vychovatelka školní družiny Alena Janečková a ředitelka školy v Babí 

Mgr. Zuzana Hoffmannová 



– Jednání zástupců OV s vedením města o umisťování dětí ze ZŠ Pavlišovská do 6. tříd 

(červen 2018). 

– Ing. Lubor Zoufal pravidelně (jednou týdně) chodí natahovat a seřizovat hodiny umístěné 

ve střeše školy a současně provádí jejich drobnou údržbu - kontrolu stavu stroje a podle 

plánu asi jednou za tři měsíce jeho promazání. Kromě toho na základě vzájemné dohody 

a souhlasu školy provádí fotodokumentaci z akcí školy, např. zápis prvňáčků, zahájení 

a ukončení školního roku, školní besídky, pouštění draků, Abeceda peněz aj. Zpracované 

snímky odevzdává do školy, která je umísťuje na své stránky. 

– Mikuláš ve škole (zajišťuje J. Říha) 

Informovanost OV – občané Babí 

Všechny zápisy, dopisy a fotografie byly postupně umisťovány na stránky: www.babi-na.cz 

Zápisy z jednání OV a plakátky k akcím byly umisťovány na vývěskách OV (autobusová 

zastávka Babí-Vrška) a vývěsce SDH (hasičská zbrojnice)  

V souladu s požadavky občanů z ulice Ryšavého sdělujeme, že za kontaktní internetovou 

adresu jsme pro rok 2019 zvolili adresu zapisovatelky: alenactvrteckova@seznam.cz 

Kromě toho mohou občané vhazovat své zprávy pro OV do schránky na budově hasičské 

zbrojnice. 

Zpracovala: Alena Čtvrtečková, leden-únor 2019 

 

 

……………………………………………….. 

Jan Říha, předseda OV Náchod-Babí 

 

 

 

http://www.babi-na.cz/
mailto:alenactvrteckova@seznam.cz

