Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 34
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. září 2017
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Vlček
Martin, Matula Břetislav

omluvení členové OV:

0

Hosté :

0

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Příprava kulturní akce „Na stojáka“
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Usnesení
1.

Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru, a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o
schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Vlček
Martin, Matula Břetislav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Příprava kulturní akce „Na stojáka“

Pan Vlček informoval členy OV o přípravě kulturního vystoupení „Na stojáka“ v kulturním domě na Hájově,
která se připravuje na 28.10.2017. Technické zabezpečení (ozvučení a osvětlení) a předprodej lístků a propagaci
(plakáty, rozhlas, měsíčník) zajistí příslušný odbor města.
Osadní výbor připraví návrh na počty a rozmístění návštěvníků vystoupení na následující schůzce.

Dotazy, připomínky, požadavky OV
Pořádání krmášové zábavy, občerstvení, tombolu a další akce uspořádá provozovatel pohostinství
p. Petr Kuchař.
Pan Jurečka informoval o zahájení provozu pojízdné prodejny ode dne 18.9.2017 a to v intervalech pondělí –
středa – pátek v časech 9.00 – 9.30 před Obecním domem a 9.35 – 9.50 u Pomníku padlých.
Pan Sýkora informoval o dírách na silnici na Pořadí – od p. Matuly až k Hájovskému dvoru. OV požaduje
výspravu děr ještě před zimou. Stejně požadujeme opravu komunikace před hospodou a Obecním domem.
Osadní výbor opakovaně žádá o opravu poničených obrubníků chodníku podél hlavní cesty – od pana Matuše
k panu Jalůvkovi – přes zimu hrozí postupná devastace chodníku.
Pan Kocourek informoval o průběhu noční hasičské soutěže O Hájovský pohár
OV připravuje návrh investičních akcí pro příští období – za tímto účelem se plánuje schůzka s p.Venzarou a
případně s p. Majerem, pí. Foriškovou a p. Šimíčkem.
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3.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 9.9.2017 se uskutečnila tradiční hasičská noční soutěž o Hájovský pohár
Dne 23.9.2017 se uskuteční tradiční vinobraní se začátkem v 19.00 hodin
Dne 30.9.2017 se uskuteční tradiční Hájovské šlapeto
Ve dnech 8. a 9.10.2017 je tradiční Hájovský krmáš se zábavou

4.

Usnesení
Osadní výbor žádá opravy komunikací na Pořadí a před pohostinstvím a Obecním domem.
Osadní výbor opakovaně žádá o opravu poničených obrubníků chodníku podél hlavní cesty

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 19. září 2017
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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