Zápis ze schůze zástupců spolků v Babí s představiteli města Náchoda
z 10. 11. 2021, konané KS centru na hřišti SK Star
Přítomni: starosta města Jan Birke, místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka, předseda
OV a SK Star Babí Jan Říha, předseda SDH Babí Petr Hornych a další členové
spolků
Program:
1. Představitelé města byli seznámeni se současným využitím nové budovy
KS centra. Na roční provoz centra je městem vyčleněna částka 40 tisíc
Kč. Budova je v záruční lhůtě. Nedostatky řešíme s p. Voborníkem
z MěÚ Náchod
2. Starosta J. Birke informoval přítomné o návrhu rozpočtu města pro rok
2022, který bude schvalován 13. prosince. Uvedl, že se zvyšují náklady na
jednotlivé stavby – např. na spolkový dům v Hurdálkově ulici. Do
rozpočtu na příští rok jsou začleněny tyto požadavky občanů Babí:
- nová fasáda se zateplením na Hasičské zbrojnici
- 2. etapa chodníku ke Korunce v ul. Ryšavého (cca za 2 miliony)
- rekonstrukce zvoničky
- silnice před garážemi na Vyšehradě
3. Dále informoval:
- 15. prosince má být podepsána smlouva o koupi starých lázní
v Bělovsi od Priessnitzových lázní (Jeseník) městem Náchod
- Chodník spojující školu s ul. Třešňová: existuje studie, ale zatím
nebude realizován
- Tkalcovská ul. bude dohotovena do 25. listopadu. Byly zde problémy
s hlavním přivaděčem plynu. Jeho přeložka stála 900 tisíc Kč
- Z čela Bytového podniku Náchod odchází ze zdravotních důvodů
p. Mojžíš. Než bude vybrán jeho nástupce po výběrovém řízení,
povede podnik 2-3 měsíce starosta Birke
- Do budoucna bude třeba snížit zátěž na komunikaci v ul. Ryšavého ze
7 tun na 5 t kvůli špatnému podloží
- byla odcizena socha u kostela sv. Michala (zhotovena řezbářem
Farským)
- na zámeckém kopci bude vedle schodiště v nejbližší době znovu
instalována socha sv. Jana Nepomuckého
4. Další požadavky občanů Babí:
- zpevnění cesty pod Hasičskou zbrojnicí (asi 200 m)

- osvětlení spojnice mezi školou a ul. Třešňová
- zvýšení odvozu bioodpadu v měsících duben-květen a říjen-listopad
- umístění zrcadla naproti výjezdu z ul. Ke Smrčině nebo jiné řešení,
aby byl výhled doleva k Pavlišovu přehledný
- v ul. Za Kapličkou vyřešit parkování (požadavek i občanů Pavlišova)
- umístit závěsnou lavičku na zastávce Babí-Vrška, stávající převezme
SK Star Babí
- kvůli kontrole dění na hřišti SK Star Babí (v poslední době několik
problémů) umístit zde kameru
V Náchodě - Babí 10. listopadu 2021
Zapsala A. Čtvrtečková
…………………………………………
Jan Říha, předseda OV a SK Star Babí

