Zápis ze schůze Osadního výboru Náchod – Babí z 6. dubna 2022
Přítomní členové OV: J. Říha, P. Šimek, V. Čejchan, P. Hornych, L. Zoufal,
J. Korec, A. Šimek st., A. Šimek ml., A. Čtvrtečková – zápis. Hosté: V. Jirman,
K. David, A. Šolín, I. Vlková, J. Hejzlarová a M. Endtová
Některé požadavky občanů Babí a jejich plnění
– J. Říha sdělil přítomným, že pracovníci MěÚ Náchod jsou
informováni o potřebě rekonstrukce vozovky v ulici Ryšavého.
Naopak v N. zpravodaji čteme, že město bude pokračovat
v opravě a výstavbě chodníku v téže ulici.
– Budeme žádat MěÚ Náchod o povolení pokácet 4 letité lípy v
prostoru hřiště SK Star Babí, a to z důvodu bezpečnosti kvůli jejich
špatnému stavu.
– Na popud občanů zjistíme, v jakém stavu je projednávání naší
žádosti o výstavbě chodníku a jeho osvětlení v prostoru mezi
školou v Babí a ulicí Třešňová.
– Budeme žádat o instalaci zrcadla na spojnici ulic Pavlišovská
a Ungrádova.
– Během brigády SK Star Babí dne 23. dubna budou dva členové
vysláni na vymalování autobusové zastávky.
– Bylo domluveno, že členové OV a SK Star zajistí úpravu dopadové
plochy pod skluzavkou na hřišti. Dále zajistí přemístění a opravu
infotabule u vstupu na hřiště.
Další informace pro občany Babí
– Členové SDH Babí se podíleli na hašení požáru lesa na Lipí (24. 3.)
a na Babí (4. 4.). Na sobotu 9. 4. zorganizovali sběr železného
šrotu.

– Další brigáda na hřišti se koná v sobotu 23. dubna od 9 hodin.
Všichni dobrovolníci jsou vítáni.
– V sobotu odpoledne 30. dubna se na hřišti koná Čarodějnické
veselí.
– Přednáška o Islandu. Vlastimil Čejchan navštívil nedávno tuto
ostrovní zemi. Přednášku s diapozitivy připravuje na počátek
května t. r.
– Další přípravná schůze pro Dětský den se bude konat ve středu
4. května od 17 hodin. Od 17.30 na ni naváže schůze OV. Přijít
může kdokoli. Volby do OV budou na podzim.
V Náchodě – Babí 6. dubna 2022

………………………………….
J. Říha, předseda OV a SK Star Babí

