Zápis z jednání Osadního výboru Náchod – Babí z 5. ledna 2022
Přítomni: Jan Říha, Petr Šimek, Petr Hornych, Jiří Korec, Lubor Zoufal, Alena Čtvrtečková
Omluven: Vlastimil Čejchan; Nepřítomni: Josef Janků a Antonín Plšek ml.

Všem občanům Babí v roce 2022 přejeme
vzájemnou toleranci, hezké vztahy doma i v zaměstnání
a hodně zdraví!
DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na zajištění různých společenských
a sportovních akcí.
VĚŘÍME, že se do práce OV, SK Star a SDH Babí v příštím roce zapojí více
mladších občanů.
Na první schůzce v tomto roce jsme projednali:
1. Tříkrálová koleda se letos ruší. Nenašli se noví zájemci o organizaci.
2. V roce 2022 je v plánu města Náchoda obnova zvoničky. V této souvislosti se letos
zaměříme na možnosti výroby zvonu (z technického a finančního hlediska).
3. Diskuse se týkala i organizace Dětského dne. Zatím není jasné, jak ho uspořádat
a jestli vůbec. Bylo by dobré, kdyby se k jeho organizaci J. Říhovi přihlásili mladší
obyvatelé, zvláště ti, kteří mají menší děti.
4. Nový správce internetových stránek Babí: Od ledna přijal tuto službu občanům Jiří
Jelen z ulice Ungrádova – Děkujeme za vstřícnost.
5. Informace o akcích v závěru roku 2021:
26. 12. Štěpánský pozemní hokej (8 nadšenců)
28. 12. Turnaj v šipkách (z 16 účastníků se nejlépe dařilo Martinu Javůrkovi, Pavlu
Prouzovi a Evě Korcové)
29. 12. se oddíl turistiky při SK Star vedený Jiřím Korcem vydal na Povánoční túrku
(cca 15 km)
31. 12. Poslední den v roce si skupina nadšenců bez ohledu na věk zahrála fotbálek.
Tentokrát na trávě vedle hřiště, které bylo po oblevě celé rozmáčené.
Akce na Babí sledujte: na vývěskách, na www.babi-na.cz, v aplikaci WhatsApp se můžete
připojit ke skupině Babí- Informace -Akce.
Další schůze OV Babí se bude konat 9. února v nové klubovně na hřišti od 17. 30 hodin.

V Náchodě – Babí 5. 1. 2022

Jan Říha, předseda OV Babí

