Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 19
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 16. května 2016
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Šrámek Jaroslav

Hosté :

Novák Miroslav

Program:
1. Zahájení
2. Stavění máje a oslavy osvobození
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Usnesení
1.

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

2.

Stavění máje a oslavy osvobození

30.4.2016 proběhlo stavění obecního máje za pomocí Technických služeb a účasti občanů, bohužel došlo
k poškození Obecního majetku, toto poškození v současné době řeší orgány činné v trestním řízení PČR, Osadní výbor
požaduje informace o výsledku šetření. Technické služby bohužel sdělily, že odklizení poškozeného máje odklidí až
někdy za týden, takže torzo máje hyzdilo náves velmi dlouho.
5.5.2016 proběhly oslavy osvobození obce, za účasti zástupců města a místních občanů, v letošním roce byla
účast občanů poněkud nižší, vzhledem k obtížným stavebním podmínkám se letos bohužel nemohla postavit vatra.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

OV požaduje po správci budovy aktualizaci vstupní cedule při vstupu do Obecního domu – nynější údaje jsou
již zastaralé.
Probíhá příprava pergoly a venkovních prostor na letní sezónu, spolu se správcem velmi pomáhaly i místní
mladé slečny – sl. A. Juřenová a M. Kelnarová – OV všem vyjadřuje poděkování. Zároveň upozorňujeme na nutnost
oprav místnosti pod pergolou, po zimě se na stěnách vyskytla vlhkost a z toho důvodu i plísně.
S dodavatelem technologií byl proveden upgrade software rozhlasové stanice.
Proběhla oprava místní komunikace od školky, kolem p. Hajdy k p. Kolářovi, bohužel oprava se nepodařila
v plné délce. Bohužel OV nebyl vůbec informován o počátku, ani o rozsahu oprav komunikace. Místní občané si
stěžují, že nebyli ani informováni žádným způsobem (rozhlasem, městskými SMS) o uzavírce komunikace. O opravách
nebyli informování ani dotčení vlastníci přiléhajících pozemků
Liga žen vznesla dotaz na možnost spolupráce s OV na pořádání Dětského dne pořádaného dne 4.6.2016
odpoledne
Od 1.7.2016 bude nově zajišťování připojení Obecního domu přes Městský úřad (p. Michálek), p. O. Sýkora
nabídl pomoc a součinnost při plynulém přechodu – zatím se nikdo neozval
Pan B. Matula vznesl dotaz, proč se na jednání OV nedostavil vedoucí odboru pro Osadní výbory, p. Jurečka
sdělil, že byl pozván, bohužel s časových a pracovních důvodů se z jednání omluvil a na případné dotazy bude
odpovídat písemně.
Členové Osadního výboru projednali návrh činnosti a financování OV, navrhli své připomínky a náměty a
v příloze poslali k vyjádření p. Michálkovi
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4.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 7.5.2016 pořádali místní hasiči tradiční Floriánkův guláš
Dne 14.5.2016 proběhlo slavnostní vysvěcení kříže „U Františka“, které nechalo opravit místní sdružení KDU-ČSL

5.

Usnesení
Osadní výbor vyslovuje poděkování slečnám A. Juřenové a M. Kelnarové za pomoc při úklidu pergoly.
Osadní výbor stále žádá řešení černé skládky v Hájovském dvoře, která se stále více rozrůstá.
Osadní výbor požaduje informace úředníků MÚ k chystaným akcím, které se uskutečňují v katastru obce

Hájov

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 18. května 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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