Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 22
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 15. srpna 2016
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

Majer Bohuslav, Vaněk Arnošt, Novák Miroslav, Tomaštík Jaromír

Program:
 Zahájení zasedání a schválení programu
 Zhodnocení pořádání pouti
 Zhodnocení Valašské rallye 2016
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o
schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Vlček Martin, Matula Břetislav,
Šrámek Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen



Zhodnocení pořádání pouti

Tradiční pouť se uskutečnila 13.8.2016, se začátkem v 16.hod v místní kapli. Přípravu a pohoštění zajistila KDUČSL. Pouťové atrakce zařídil p. Herman. Hudbu a program symfonického orchestru p. Pukovce zajistil a Osadní výbor.
Účast občanů a spokojenost byla veliká.



Zhodnocení pořádání Valašské rallye 2016

Na zasedání OV se dostavil hlavní organizátor Valašské rallye p. Tomaštík, aby poděkoval za bezproblémové
umožnění pořádání závodu v katastru Hájova i ohleduplnosti občanů Hájova. Zároveň nastínil možnost zařazení závodu
Valašské rallye pro další rok do nejvyšší kategorie a pořádání části závodu opět na Hájově.



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Umístění kontejnerů na tříděný odpad a textil u hasičárny a u paní Honcové je v jednání.
Do výběrového řízení na pronájem posilovny se přihlásil p. Oldřich Záruba, bude jednání a podmínkách
pronájmu a určení pronajaté plochy
Požadované zapůjčení stolů a židlí pro dovybavení sálu kulturního domu se spojí dohromady i se zapůjčením
do hasičské klubovny – bude schvalovat Rada města
Osadní výbor děkuje za požadavek (dopis) na krajskou správu silnic o opravu silnice přes Hájov a také za
provizorní opravu děr na silnici u obchodu a na pořadí
Na požadavek změny autobusových spojení a jejich posílení nepřišly zatím žádné podněty

Strana 1 (celkem 2)

Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Správce obecního domu informoval o opravě zatékání a plesnivění zdí v místnosti pergoly – problém se již
našel a nyní dochází k jeho opravě. Dále bude nutné naplánovat opravu a údržbu dřevěné konstrukce pergoly.
Pan Vlček informoval možnosti zapůjčení velkoprostorového stanu pro pořádání kulturních akcí, bylo by to
možné za Skotnice. O možném pořízení a zakoupení pro městské a obecní akce do města Příbor informoval i starosta p.
Majer.
Pan Jurečka zmínil dotaz občanů o zjištění majitelů cesty přes Řehůvku – do Rychaltic, kolem p. Černého. Dá
se případně zajistit ve spolupráci s obcí Hukvaldy zprůjednění a její úpravu pro používaní chodců a cyklistů
Osadní výbor schválil nákup pohárů pro noční hasičskou soutěž pořádanou dne 3.9.2016
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Vlček Martin, Matula Břetislav, Šrámek
Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : Sýkora Ondřej,



Kulturní a společenské záležitosti

Dne 3.9.2016 se uskuteční již 7. ročník noční hasičské soutěže o Hájovský pohár, začátek v 20.30 hod.
Dne 17.9.2016 pořádá ČZS tradiční vinobraní



Usnesení
Osadní výbor požaduje připravit pevné podklady a přemístění kontejnerů před Obecním domem a na Kopci
Osadní výbor schvaluje nákup pohárů pro noční hasičskou soutěž

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 19. srpna 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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