Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 38
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 21. října 2013
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Matula
Břetislav, Petr Karel

omluvení členové OV:

0

Hosté :

ing. Strakoš Milan, Vlček Martin, Svatoš Petr, Hošák Miroslav

Program:
 Zahájení
 Valašská rallye v katastru obce
 Oprava cest – místní a státní
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


Zahájení
Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné členy OV i hosty a zahájil jednání OV.



Valašská rallye v katastru obce

Pánové Martin Vlček a Miroslav Hošák představili návrh pořadatelů na možnost pořádat rychlostní zkoušku
(Rally Valaška) v katastru obce Hájov. V případě souhlasu by se závod měl konat v termínech na přelomu měsíce
března a dubna, popřípadě poté až začátkem června 2014. Každá jednotlivá RZ se jede v uvedeném úseku 2x. Pan
Hošek ujistil, že existují nové bezpečnostní manuály a celý závod je pojištěn. Seznamovací jízdy se konají ve středu a
čtvrtek před závodem, za plného provozu dle platných dopravních předpisů.
Osadní výbor hlasoval o povolení dalšího jednání pro závod Valašská rallye :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Václav, Matula Břetislav,
Petr Karel
Proti :
0
Zdržel se : 0



Oprava cest – místní a státní

Pan Petr Svatoš informoval Osadní výbor o stavu a údržbě státních cest vedoucí obcí. Na celkovou opravu
nejsou v současné době peníze, přesto příkopy byly vyčištěny a mosty a propustky jsou v pořádku.
Požadovaná výsprava cesty na Černice a k Drozdům byla provedena, bohužel je tohle vyspravení značně
nedostatečné. Zároveň byla provedena oprava cesty ke Kavkům, která byla provedena v součinnosti s obcí Hukvaldy
externí firmou, kde byla oprava cesty provedena k všeobecné spokojenosti za podobné finanční náklady.



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ na veřejné cestě u Hájovského lesa bylo po urgenci Osadního
výboru odstraněno.
Úprava veřejného osvětlení na kluzišti je nadále v jednání.
Byl vznesen návrh na příští zasedání Osadního výboru pozvat novou ředitelku Technických služeb pí.
Gřesíkovou a pana Svatoše.
Nový místní rozhlas je již instalován, a oficiálně spuštěn. Byly i doplněny tlampače na místním výletišti a
napojeny na stávající ústřednu. Rozhlas na výletišti bude moci vysílat samostatně.

Strana 1 (celkem 2)

Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Pan Kuchař upozornil na stále neuspokojivý stav ve vinárně místního kulturního domu, kde po jarní opravě
sociálního zařízení stále zatéká - vlhnou a plesniví zdi. Osadní výbor doporučuje zahájit jednání se zhotovitel - firmou
Nosta – a zahájit reklamační řízení.
Probíhá příprava na veřejnou schůzi, která se uskuteční dne 29.11.2013 od 18.00h v kulturním domě. Pan
Jurečka připraví pozvánky a program veřejné schůze.



Kulturní a společenské záležitosti

Tradiční oslavy Krmáše proběhly ke spokojenosti, byl osazen plný sál i salónek v pohostinství. Osadní výbor děkuje
Kulturní komisi za zdařilou akci.
Dne 8.11.2013 od 19.00h bude školení řidičů
Dne 9.11.2013 se uskuteční divadelní vystoupení divadla „Pod věží“ ze Štramberka s hrou „Večer tříkrálový“



Usnesení

Osadní výbor upozorňuje na neuspokojivý stav ve vinárně místního kulturního domu a požaduje zahájit
jednání o reklamačním řízení.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 25. října 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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