Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 18
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. dubna 2016
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav

omluvení členové OV:

Sýkora Ondřej, Vlček Martin

Hosté :

Kuchař Petr, Novák Miroslav

Program:
1. Zahájení
2. Nový správce Obecního domu
3. Kulturní akce na rok 2016
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV
5. Kulturní a společenské záležitosti
6. Usnesení
1.

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

2.

Nový správce Obecního domu

Pan Jurečka představil nového správce Obecního domu pana Miroslava Nováka, který se své funkce ujal
k 1.4.2016.

3.

Kulturní akce na rok 2016

OV se domluvil na pořádání a zaštiťování následujících kulturních akcí s p. Petrem Kuchařem, nájemcem
Kulturního domu. Jednalo by se o tradiční akce :
letní večer 5.7.2016,
pouť 20.8.2016,
krmáš 9.10.2016
divadelní představení ochotníků za Štramberku 22.10.2016.
OV zajistí financování hudby, případně dalších kulturních představení a pan Kuchař si zajistí veškeré další
kompletní zajištění (příprava areálu, občerstvení, následný úklid,apod.)

4.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

OV doporučuje vyvolat jednání s příslušnými odbory města ohledně zajištění organizace příjezdu a pobytu
pouťových atrakcí – na pouť a krmáš. Jedná se o pronájem prostor, délku pobytu, zajištění energií apod.
Vstup do prostor vinárny a posilovny, na který se čím dál více ptají občané, je stále v řešení a oficiálně stále
prostory nejsou dány k užívání.
OV vznáší dotaz ohledně slavnostního předání nově opraveného Kulturního domu na Hájově a případně o
pořádání Veřejné schůze
Oprava ujíždějícího svahu pod pomníkem padlých se již rozběhla od začátku dubna.
OV opětovně žádá Technické služby o vyčištění příkopů u bývalého kravína (u p. Kantora), kde je příkop již
úplně zanesený.
Dne 23.4.2016 se uskuteční výroční schůze Mysliveckého svazu, bohužel s politováním členové OV
konstatují, že s časových důvodů se jí nemohou zúčastnit – velká omluva OV mysliveckému svazu. Předseda OV p.
Jurečka napíše předsedovi za OV zdravici.
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Dne 5.5.2016 od 19.00 hod se uskuteční tradiční vzpomínková akce k osvobození Hájova, tradiční pochod
půjde od místního pohostinství k pomníku padlých za účasti příborských hudebníků. Vzhledem k současných stavebním
podmínkám bude slavnostní vatra přizpůsobena dle možností.

5.

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 30.4.2016 pořádá Osadní výbor s přispěním MÚ Příbor tradiční stavění máje, všichni občané jsou srdečně vítáni
Dne 5.5.2016 pořádá OV a MÚ vzpomínkovou akci u pomníku padlých

6.

Usnesení
OV žádá Technické služby o vyčištění příkopů u bývalého kravína (u p. Kantora).
Osadní výbor žádá řešení černé skládky v Hájovském dvoře, která se stále více rozrůstá.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 20. dubna 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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