Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 6
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20. dubna 2015
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

Podstavek Václav

Program:
1. Zahájení
2. Situace budovy mateřské školy
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Usnesení
1.

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

2.

Příjezdová cesta k p. Drozdovi

Pan Jurečka informoval o provedeném mykologickém průzkumu krovů v MŠ Hájov začátkem roku 2015. Dle
uvedených zpráv vyplynulo, že krov bude potřebovat časem opravit, je napaden houbami a červotoči.
Pan Podstavek informoval o chystaných aktivitách MŠ a také o možnosti při možné opravě vybudování
přístavku v patře ke zvýšení kapacity.
Další jednání bylo posunuto na květnové zasedání OV za přítomnosti p. starosty B. Majera a také ing. Šimíčka.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Osadní výbor projednal podrobnosti ke stavění máje (30.4.2015) – dovezení májky z lesa a její příprava. O její
výzdobu s tradičně postará místní mládež.
Pan Jurečka informoval, o přípravách na oslavy 70 výročí osvobození obce. Oslavy se uskuteční v úterý
5.5.2015 u pomníku padlých. Jako tradičně se uskuteční průvod k pomníku za středu obce, začátek bude v 19.00 hodin.
Hudbu zajistí p. Pukovec a tradiční vatru postaví myslivci.
Pan Sýkora O. zajistí a domluví osazení monitorovacích kamer v opravovaných prostorách přízemí kulturního
domu, přípravu na internet a také umístění vstupní čtečky karet – po dohodě se zhotovitelem stavby.
Pan Šrámek vznesl dotaz, jak je plněn požadavek ze zápisu č. 3 ohledně zabezpečení a kontroly skladovaného
materiálu – prozatím bez nějaké odezvy.

4.

Kulturní a společenské záležitosti
Dne 30.4.2015 se uskuteční tradiční stavění máje od 18.30 hod.
Dne 5.5.2015 od 19.00 hod. proběhne oslava 70 let osvobození obce u pomníku padlých
Dne 9.5.2015 pořádají hasiči tradiční Floriánkové posezení u guláše
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5.

Osadní výbor místní části Hájov

Usnesení
Osadní výbor požaduje prověření skládek u „Dvora“ a na bývalém hřišti při vjezdu do obce.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 22. dubna 2015
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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