Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis
z veřejné schůze v Hájově dne 29. listopadu 2013
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Matula
Břetislav, Petr Karel

Hosté :

ing. Strakoš, ing. Forišková, ing. Gřesíková, ing. Volná, JUDr. Berger, pí. Svobodová, p.
Bolom, p. Střelka, NPor. Vaněk

Program:
 Zahájení
 Informace o událostech, akcích a činnosti Osadního výboru
 Připravované a plánované akce
 Zpráva kulturní komise, složek a spolků
 Projevy hostů
 Oprava Kulturního domu
 Návrhy, připomínky a podněty občanů

Závěr


Zahájení
Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné občany, hosty a členy Osadného výboru a zahájil veřejnou

schůzi



Informace o událostech, akcích a činnosti Osadního výboru

Pan Jurečka stručně zhodnotil práci Osadního výboru a představil akce a činnosti, které se udály od poslední
veřejné schůze na Hájově.



Připravované a plánované akce

Předseda Osadního výboru informoval občany a další přítomné o chystaných akcích v obci pro příští rok. Je
předběžně připravováno společně s kulturní komisí a spolky 18 akcí.



Zpráva kulturní komise, složek a spolků
Své zprávy o činnosti přednesli :
-

Za kulturní komisi
Za Ligu žen
Za Klub důchodců
Za myslivce
Za zahrádkáře
Za hasiče
Za sportovce

-

pí. Kmeťková
pí. Sýkorová
pí. Zárubová
JUDr. Berger
p. Matula
p. Chromčák
Ing. Bordovský
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Projevy hostů

-

-



Osadní výbor místní části Hájov

Starosta města ing. Strakoš zhodnotil schůzky na Osadním výboru i spolupráci s ostatními spolky a sdruženími
na Hájově a slíbil jim případnou podporu.
Další projev pronesla místostarostka města ing. Forišková, poděkovala předsedovi OV za dobře odváděnou
práci. Dále upozornila na předvánoční akce pořádané městem
Zástupce velitel PČR Npor Vaněk přiblížil policejní sbor a případnou spolupráci s občany
Za Městskou policii se představil p. Bolom seznámil občany se zákazem podomního prodeje na území města,
jinak zhodnotil bezpečnostní situaci na Hájově jako uspokojivou, bez vážných problémů. Přivítá případné
podněty občanů.
Za Technické služby se představila nová ředitelka ing. Gřesíková, Technické služby mají vlastní internetové
stránky, kde přivítají podněty od občanů. Mají také na starosti obecní rozhlas.
Ing. Volná seznámila občany s předpisy ohledně ochrany životního prostředí, zejména v zimních měsících a
rozdala občanům brožury s podrobnými informacemi.

Oprava Kulturního domu

Pan Jurečka informoval občany o zamýšlené a připravované rekonstrukci kulturního domu. Seznámil je s již
provedenými dílčímu opravami hlavně sociálního zařízení a připravované instalaci ČOV na jaře příštího roku.
Dále informoval přítomné radní a zastupitele o nutnosti provedení celkové rekonstrukce pro příští rok, a
připomněl sliby všech politických stran již v roce 2006 na podporu rekonstrukce.
Objekt je již 40 let od uvedení do provozu bez větší údržby a oprav, teče střechou do objektu a z důvodu
zvýšení kapacity je potřeba zbudovat krček mezi sálem a vinárnou (kde je plánován i bezbariérový přístup do objektu).



Návrhy, připomínky a podněty občanů

Pan Zdeněk Sýkora poukázal na skládku zeminy u bývalého hřiště, kde není na silnici značeno nebezpečí, ani
zajištěn úklid vozovky po vjezdu nákladních vozidel. Silnice bývá často velmi znečištěná a mají velké problémy
motorová vozidla a hlavně cyklisté.
Pan Miroslav Štefek se připojil k této kritice. Dále upozornil na špatnou slyšitelnost nového místního rozhlasu,
kde je přesvědčen, že je to způsobeno nízkým umístěním tlampačů na sloupech. Na obecních stránkách bude obnoven
kontakt na odpovědného pracovníka a v případě potřeby se mohou občané na něj obrátit.
Pan Lukáš Drozd kritizoval podzimní opravu obecní komunikace vedoucí k jeho domu, která byla provedena
velice nekvalitně (pouze postřikem). Dále upozornil na potřebný výkup pozemků pod touto obecní silnicí.
Pan Petr Böhm upozornil na ujíždějící břeh do příkopy u státní silnice od pomníku ke křižovatce
Pan Stanislav Prašivka upozornil na potřebu vyčištění příkopů od kaple směrem k bývalému zahradnictví.
Pan Martin Kabát upozornil na problémy parkování aut před hasičárnou – bývá znemožněn výjezd požárního
auta. Bude řešeno s p. Šimíčkem a odborem dopravy.



Závěr

Na závěr se rozloučil s občany pan starosta i paní místostarostka a další hosté. Členové OV byli zklamání
malou účastí zastupitelů města i když byli včas a řádně pozvaní.
Pan Jurečka taktéž všem poděkoval a ukončil veřejnou schůzi.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 29. listopadu 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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