Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 40
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19. března 2018
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Kmeťková Ivana,

Hosté :

0

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Organizace akcí na 2. čtvrtletí 2018
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, přítomné hosty a zahájil jednání OV. Požádal
členy OV o schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Vlček Martin, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Organizace akcí na 2. čtvrtletí 2018

Osadní výbor zhodnotil přípravu akcí na 2. čtvrtletí. Stavění máje zajistí opět firma Petra Sýkory ve spolupráci
s místními hasiči a ostatními občany.
Osadní výbor žádá Radu města o zajištění vhodného stromu pro stavění máje a také zajištění dřeva pro tradiční
vatru k výročí osvobození obce.
Oslava 73. výročí osvobození obce se uskuteční dne 3.5.2018 od 19.00 hodin tradičním průvodem od místního
pohostinství za doprovodu dechového orchestru.

Dotazy, připomínky, požadavky OV
Pan Matula informoval o uskutečněném turnaji ve stolním tenise, který se uskutečnil v neděli 4.3.2018.
V dopoledních hodinách soutěžily děti, odpoledne byl turnaj pro dospělé. Osadní výbor vyslovuje poděkování
pořadatelům v čele s p. Bordovským Tomášem a Matulou Břetislavem.
Po dohodě s nájemcem pohostinství p. Kuchařem bude stojan na měsíčníky umístěn první tři dny po distribuci
u hlavního vchodu do pohostinství od 8.00 do 17.00 hodin, poté bude umístěn uvnitř budovy z důvodu možného
poškození, nebo odcizení stojanu.
Osadní výbor požaduje vyhlášení oznámení o uzavření nájezdu na hlavní silnici směrem na Frýdek Místek –
podrobnosti jsou na webu obce.
Osadní výbor ustanovil rezervovat termín na pořádání tradičního Obecního plesu na rok 2019 na 12.1.2019,
domluvit s nájemcem pohostinství p. Kuchařem.
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3.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti
Dne 4.3.2018 pořádal Osadní výbor a sportovci turnaj ve stolním
Ve dnech 24 a 25.3.2018 se pojede v katastru obce Hájov již tradiční Valašská rallye.
Dne 24.3.2018 pořádá Osadní výbor ve spolupráci s Ligou žen v salónku Obecního domu Velikonoční tvoření
Dne 1.4.2018 pořádají hasiči pro veřejnost bruslení na zimním stadiónu v Kopřivnici

4.

Usnesení

OV žádá Radu města o zajištění vhodného stromu pro stavění máje a také zajištění dřeva pro tradiční vatru
k výročí osvobození obce.
Osadní výbor vyslovuje poděkování pořadatelům turnaje ve stolním tenisu p. Bordovskému a Matulovi

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov
21. března 2018
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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