Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 10
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 17. srpna 2015
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

0

Program:
 Zahájení
 Plán kulturních akcí na rok 2016
 Plán rozpočtu na rok 2016
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


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



Plán kulturních akcí na rok 2016

Pan Jurečka zhodnotil kulturní akce na Hájově za období 2015 a doporučil zachování jejich organizace i pro
další plánované akce v roce 2015.
Pan Matula a p. Vlček navrhli aby se organizace kulturních akcí z větší části přenesla na pořadatele např. na
nájemce restaurace p. P. Kuchaře, v případě nesouhlasu osloví někoho dalšího.
Mimořádný ohlas a návštěvnost měla poslední pouť odhadem okolo 200 návštěvníků, jen v závěru se výrazně
zhoršilo počasí a program se musel ukončit zhruba o hodinu dříve než bylo naplánováno. Mnoho občanů navrhovalo
aby se na takovou akci zajistilo vhodné ,,zastřešení´.
Swingový orchestr si pochvaloval výbornou atmosféru a s předstihem se zavázal ,že pokud bude zájem tak by
rádi opět vystupovali na Hájovské pouti 2016 aby návštěvníkům přestavili program v plném rozsahu.
Velké poděkování všem organizátorům za spolupráci a pomoc při zajištění areálu na Hájovskou pouť.
Tradiční divadelní představení a mikulášskou nadílku zajistí pí. Kmeťková.
Návrh kulturních akcí na rok 2016 je přiložen v příloze



Plán rozpočtu na rok 2016
Osadní výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2016 viz.příloha.



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Osadní výbor žádá technické služby o posečení trávy a úklid na výletišti před nočními závody Beskydské ligy
5.9.2015. Dále schvaluje nákup pohárů na uvedenou soutěž.
Hlasování :
Pro :
Vlček Martin, Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav, Kmeťková
Ivana
Proti :
0
Zdržel se : Sýkora Ondřej
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Pan Jurečka upozornil, že na nově opravené cestě u pí. Blažkové vznikla velká prasklina – je nutno to řešit buď
reklamací (cesta se zhotovila před rokem), nebo alespoň opravou před zimním obdobím.
V Hájovském dvoře se začíná tvořit černá skládka různého odpadu – kontaktovat majitele objektu, případně
nějak zabezpečit.



Kulturní a společenské záležitosti
Dne 5.9.2016 se uskuteční již tradiční noční soutěž Beskydské ligy 2015, začátek akce ve 20.30 hod.
Dne 12.9.2015 se uskuteční tradiční Hájovské šlapeto



Usnesení
Osadní výbor požaduje úpravu výletiště před Beskydskou ligou 5.9.2015
Osadní výbor požaduje reklamaci nové cesty na Černice, prasklina u pí. Blažkové
Osadní výbor požaduje řešení začínající černé skládky v Hájovském dvoře.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 21. srpna 2015
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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