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 Zápis č. 41 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20.ledna 2014 

 

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, ing. Forišková Dana, JUDr. Berger František, p. Kuchař Petr, p. Chromčák 

Josef, pí. Kubečková Alena, pí. Sýkorová Marcela, p. Podstavek Václav, p. farář  

  

   

Program:       

 Zahájení 

 Kulturní akce pro rok 2014 

 Zprávy složek za uplynulé období  

 Dotazy, připomínky, požadavky OV       

 Kulturní a společenské záležitosti  

 Usnesení  
 

 

 Zahájení  

 

Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné členy OV i hosty v novém roce 2014 a zahájil rozšířené 

jednání OV. 

 

 

 Kulturní akce pro rok 2014  

 

Paní Kmeťková seznámila členy Osadního výboru o plánovaných kulturních akcích pro rok 2014. Poukázala 

také na to, že součinnost Kulturní komise se všemi složkami i farností v minulosti fungovala velice dobře a vyjádřila 

přání stejně dobré spolupráce i do budoucnosti. 

Paní místostarostka ještě upozornila na možnost využít také spolupráci s pracovnicemi kultury na městě. 

 

 

  Zprávy složek za uplynulé období 

 

Za Ligu žen upozornila paní Sýkorová na nutnost stanovení již určitého data k plánovanému Dni dětí. 

Vzhledem k ostatním akcím ve městě bylo stanoveno datum na 14.6.2014. 

Pan Podstavek slíbil v případě zájmu kulturní vložku dětí z Mojí školky, s kterou byla vždy velice dobrá 

spolupráce. Zároveň informoval o minulém ročníku Hájovského trdlování, která Moje školka pořádá. Loni se již akce 

musela uskutečnit v Kulturním domě Kopřivnice, zúčastnilo se přes 630 účastníků!! 

Pan farář si pochvaloval spolupráci s místními farníky a ocenil i možnost zapůjčení laviček a stolů na jejich 

akce. Zmínil se také o lepší komunikaci při pořádání kulturních akcí, aby se vzájemně nepřekrývaly. 

Pan Václav Matula upozornil účastníky o pořádání Zahrádkářského kloboukového plesu po delší době a věří 

v hojnou účast. 

Paní Kubečková vyjádřila spokojenost s akcemi pořádanými Klubem důchodců, většinou se uskutečňují ve 

středu a s jinými akcemi se nekryjí. 

Pan Berger se pouze zmínil, zda se i nadále počítá se stavěním vatry na Oslavy osvobození a oslavy příchodu 

Nového roku. Osadní výbor je ujistil, že uvedené akce se uskuteční a vyjádřil poděkování Mysliveckému svazu. 

Pan Chromčák byl informováno výstavbě výdejní rampy u pergoly a že byla hasičům zastupitelstvem 

schválena finanční částka na nové auto 
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  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 

Pan Jurečka sdělil informace a předpokládaném závodu Valašská zima. Závod se uskuteční 5.4.2014, zatím 

pořadatelé nemají všechna povolení. 

Byla dokončena instalace osvětlení na kluzišti. 

Ve středu 22.1 2014 bude provedena inventarizace majetku, začátek v 8.00 hod. Osadní výbor upozorňuje na 

problémy veřejného osvětlení – časté výpadky celých částí. 

Pan Kuchař vyslovil dotaz, že někdo zhotovil u kulturního domu nějakou odpadní rouru od okapu. O této 

opravě a jejím účelu Osadní výbor opětovně nikdo neinformoval. 

 

 

 

 Kulturní a společenské záležitosti  

 

Dne 11.1.2014 se uskutečnil tradiční Obecní ples  

Dne 25.1.2014 pořádají Zahrádkáři Kloboukový ples 

Dne 8.2.2014 bude tradiční dětský Maškarní ples 

Dne 15.2 2014 pořádají myslivci svůj Myslivecký ples 

 

 

 

 Usnesení   

 

Osadní výbor opětovně vyjadřuje nespokojenost, že se určité opravy a akce dějí bez jeho vědomí. 

Také upozorňuje na časté výpadky veřejného osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kocourek 

 

Hájov  22. ledna 2014                      

         Radek Jurečka 

  předseda osadního výboru      


