
 Město Příbor O s a d n í  v ý b o r  m í s t n í  č á s ti  H á j o v

Zápis č. 3
z jednání Osadního výboru v  Hájově  dne 14. ledna 2019

Přítomní členové OV: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Opěla Ondřej, Pavelka 

František

Omluvení členové OV: Böhm Martin,

Hosté: Malík Jan, Kmeťková Ivana

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Informace k pořádání Obecního plesu

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV

4. Příprava možných investičních akcí

5. Kulturní a společenské záležitosti

6. Usnesení

1. Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Sýkora přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o schválení

programu schůze dle předchozí pozvánky:

Hlasování: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Pavelka František, Opěla Ondřej, 
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program schůze byl schválen

2. Informace k pořádání Obecního plesu

Předseda OV informoval členy OV a hosty o zrušení Obecního plesu 2019 pro nezájem veřejnosti. Zároveň se

zahájily přípravy na pořádání Obecního plesu pro rok 2020. 

Osadní výbor o pořádání rozhodl hlasováním :

Hlasování: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Böhm Petr, Pavelka František, Opěla Ondřej, 
Proti: Šrámek Jaroslav,
Zdržel se: 0

Osadní výbor schválil pořádání Obecního plesu 2020

Předběžný termín byl stanoven na 18.1.2019

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

Paní Kmeťková vznesla dotaz ohledně stávající informační skříňky – zda může jako doposud vlastnit klíče a tuto

skříňku obsluhovat – členové OV souhlasí se současnou situací. 

Zároveň vznikl dotaz, zda by bylo možno pro potřeby obce začít využívat i skříňku, města, která byla doposud

využívána jako informační tabule města. Pan starosta slíbil, že tuto možnost prověří.

Dále paní Kmeťková informovala, zda se má jako doposud starat o památník padlých a jeho okolí, nebo se toho

ujme někdo z nového osadního výboru, nebo se budou muset starat pracovníci Technických služeb – prozatím bez

rozhodnutí.
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Předseda OV p. Sýkora a starosta města p. Malík navštívili objekt mateřské školy „Moje školka“ na Hájově, a

s p. Podstavkem si celý objekt prošli a prohlédli si a zhodnotili stávající stav.

Pan Malík informoval členy OV o novinkách a plánovaných akcích města pro rok 2019. Sdělil, že se chystá oprava

krajské  silnice  III/4806  vedoucí  přes  obec,  termíny  ještě  nebyly  stanoveny.  Pan  Malík  zároveň  informoval  o

plánované rekonstrukci obrubníků chodníkového tělesa v souběhu s rekonstrukcí krajské silnice.

Pan  starosta  dále  informoval  o  výměně  části veřejného  osvětlení  v  části Černice,  které  bude  realizováno  v

souběhu  s  rekonstrukcí  elektrického  vedení  společností ČEZ.  Termín  výměny  je  závislý  právě  na  termínu

rekonstrukce elektrického vedení, který prozatím není společností ČEZ určen.

Předseda OV informoval pana starostu o možných investičních akcích, které bychom chtěli průběžně na Hájově

realizovat.

Členové OV určili budoucí značení autobusových zastávek a shodli se na variantě s polepem uvnitř autobusových

zastávek

Hlasování: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Pavelka František, Opěla Ondřej, 
Proti: 0
Zdržel se: 0

OV určil termín pořádání obecní veřejné schůze na  29.3.2019 od 18.00 hodin v místním kulturním domě. 

p. Sýkora informoval o nutnosti řešení budoucí dopravní situace na sjezdu z budoucí dálnice D48 Příbor - východ,

kde vznikne nepřehledná dopravní situace. Po sjezdu z D48 nebude možné odbočit na most a pokračovat po nově

budované  obslužné komunikaci. Zároveň, pokud bude v křižovatce vybudován ostrůvek, nebude snadné se v této

křižovatce otočit. Bylo by vhodné tuto situaci zavčas řešit – například kruhovým objezdem.

4. Kulturní a společenské záležitosti 

9.2.2019 – pořádají hasiči tradiční ples

p. Sýkora zjistí termín pořádání oslav osvobození obce v návaznosti na oslavy v Příboře

p. Böhm Petr zjistí termín hájovské pouti a také možnost hudby
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5. Usnesení 

OV schválil označování autobusových zastávek

OV požaduje řešit dopraví situaci na sjezdu z dálnice D48 Příbor - východ

OV určil termín veřejné schůze na 29.3.2019

Zapsal: Pavel Kocourek

Hájov
18. ledna 2019  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru
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Příloha č. 1 – Plán kulturních akcí pro rok 2019

12.1. Obecní ples OV+

9.2. Hasičský ples SDH

17.2. Dětský maškarní ples OV+

26.1. Myslivecký ples MS

Chrámova hra v místní kapli

 30.4. Stavění máje OV+

květen Vzpomínka osvobození Hájova

4.5. Floriánkové posezení SDH

8.6. Dětský den OV+

Letní večer 

20.7. Letní večer SDH

13. 
nebo 
20. 7.

Posezení u guláše ČZS

17.8. Pouť s letním večerem OV+

7.9. Hasičská noční soutěž SDH

21.9. Vinobraní ČZS

září/
říjen

Hájovské Šlapeto OV+

5.10. Podzimní kolo hry Plamen SDH

14.10. Krmáš OV +

listopad Divadelní představení

30.11. Mikulášská nadílka OV+

OV+
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