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 Zápis č. 43 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 17.března 2014 

 

přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Petr Karel 

omluvení členové OV: Matula Břetislav,  

Hosté :                        ing. Strakoš Milan, Kuchařová Petra, Šrámek Jaroslav  

  

   

Program:       

 Zahájení 

 Příprava na dětský den 

 Správce budovy a příprava na letošní letní sezónu  

 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. 

 

 

 Příprava na dětský den  

 

Dětský den se bude konat dle dřívější dohody 14.6.2014. Pořadatelé (Liga žen a Kulturní komise) posuzují dvě 

nabídky kulturního programu a atrakcí pro děti – od p. Černocha z Mořkova, tak p. Korčáka z Příbora. 

Jako tradičně bude i vystoupení dětí z mateřské školky a také branný závod pořádaný Myslivci. Také je 

zamýšlené vystoupení kynologů ze Skotnice. 

Pro nejmenší děti je ještě návrh na vystoupení klauna a malování na tvář. Bližší dojednávání bude ještě 

s pracovnicemi kultury na Městském úřadě. 

 

 

  Správce budovy a příprava na letošní letní sezónu 

 

Správce budovy p. Šrámek zhodnotil fungování objektu v minulém roce a seznámil členy OV s potřebami 

celého zařízení pro letošní rok. 

Bude nutné provézt určité údržbářské práce v okolí pergoly – nátěry samotné pergoly, laviček, oken a dveří 

hospodářské budovy. Také bude letos třeba provézt opravu tří poškozených laviček. 

V budově samotné se letos před volbami provede vymalování objektu a možná bude výměna i koberce 

v salónku. 

Na výletišti bude třeba zhodnotit a provézt případný ořez stromů. 

 

 

 

  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 

Pan Jurečka sdělil informace a přípravách na závod Valašská rallye. Závod se uskuteční 5.4.2014, pořadatelé 

již uvědomují občany o závodu letáky do schránek, výlepy na sloupech veřejného osvětlení. S pořadatelstvím a 

přípravou budou pomáhat i místní hasiči. Bude spolupracovat i Městská policie. 

 

Osadní výbor požaduje opravu čekárny u Bordovských, kde je po podzimní vichřici poškozená (stržená) 

střecha. Je třeba prošetřit, zda to bylo poškození nahlášeno a případně uplatňovat škodu na pojišťovně. 

 

Pan Kuchař opětovně zmínil zatékání do vinárny, které se dlouhodobě neřeší. Nejvíce se zatékání projevuje po 

kulturních akcích, kdy se sociální zařízení používají ve zvýšené míře. Bohužel od prvního nahlášení poruchy se nic 

zásadního pro odstranění závady neděje.  Osadní výbor není informován o dalších opatřeních. 
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 Kulturní a společenské záležitosti  

 

Paní Kmeťková zhodnotila letošní plesovou sezónu, vše proběhlo v pořádku a ke všeobecné spokojenosti. 

Další plánované akce se uskuteční až v průběhu května. 

 

 

 

 Usnesení   

 

Osadní výbor požaduje opravu autobusové zastávky u Bordovských. 

Opětovně urguje reklamaci opravy sociálního zařízení v kulturním domě a zatékání do prostorů vinárny 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kocourek 

 

Hájov  20. března 2014                      

         Radek Jurečka 

  předseda osadního výboru      


