Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis OV č. 31
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 22. dubna 2013
Přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav,
Matula Václav
Omluvení členové OV: Reese Jiří, ,
Hosté :

ing. Strakoš

Program:
1. Zahájení
2. Oprava sociálního zařízení a vstupu do kulturního domu
3. Oprava schodiště Obecního domu
4. Zprávy z města
5. Kulturní akce
6. Umístění kontejnerů

1.

Zahájení

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy OV a hosta.

2.

Oprava sociálního zařízení a vstupu do kulturního domu

Oprava kulturního domu byla dokončena a předána Domovní správě. Zaprotokolované nedostatky
budou odstraněny do konce dubna. Nájemce Petr Kuchař dodatečně poukázal na velikost kombinačních klozetů.
Současně byl opraven i vchod do kulturního domu.

3.

Oprava schodiště Obecního domu

Byla provedena oprava schodiště v budově Osadního domu a to v plném rozsahu. Opravovalo se celé
schodiště – výměna dlažby a hranových lišt – místo původních hliníkových byly použity pevnější ocelové.

4.

Zprávy z města

Ing. Strakoš informoval Osadní výbor, že se dne 29.6. 2013 uskuteční na náměstí v Příboře Lašské
dny s velkým kulturním a sportovním programem. Mimo jiné se bude pořádat i turnaj ve stolním fotbale
s lidskými hráči.
Informoval, že by bylo vhodné, aby se turnaje zúčastnili i zástupci Hájova.
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5.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní akce

Dne 30.4.2013 se uskuteční tradiční stavění máje před Obecním domem. Májku jako vždy připraví
Hájovská mládež.
Již dne 3.5.2013 bude také tradiční vzpomínková akce „Osvobození Hájova“ u Pomníku padlých.
Hudbu zajistí p. Lacný. Zahájení bude v 18.30hod. průvodem od místního pohostinství k pomníku padlých,
kde od 19.00hod. přednese slavnostní projev starosta města ing. Strakoš. Na závěr bude připravená vatra.
Dne 4.5. 2013 pořádají místní hasiči „Floriánkové posezení“ při guláši.

6.

Umístění kontejnerů

Na Hájově byl nově umístěn kontejner na elektroodpad – u ostatních sběrných nádob u školky.
Technické služby budou muset zajistit podkladovou plochu pod tento kontejner.
K umístění velkoobjemového kontejneru na sběr „zeleného odpadu“ byly vytipovány dvě místa pro
umístění a to v lokalitě „Černice“ u rybníku a na spojovací komunikaci pod pomníkem. Kontejner by se na
uvedených místech umísťoval vždy v pravidelných intervalech – po 14-ti dnech.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 24. dubna 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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