Osadní výbor Háje
Informace k pořádaným akcím

Vážení spoluobčané obce Háje,
Vzhledem k tomu, že nám není lhostejný život u nás na vsi, rozhodli jsme se pro Vás připravit několik
kulturních akcí.
Jak jste již zjistili, tak koncem dubna jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Městem Krásno,
sdružením HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, pod záštitou starosty Miroslava Kirejeva, společenskou akci
PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE. Většina z Vás si přišla posedět u táboráku, opéct si buřty a
vypít žejdlík piva. Nezapomněli jsme ani na naše nejmladší. Vzhledem k tomu, že nám počasí moc
nepřálo, připravili jsme pro Vás provizorní přístřešek. Všichni jsme ocenili, že mezi nás přišel i
starosta města Krásno pan Miroslav Kirejev. V nevázané diskuzi nám byly zodpovězeny Vaše dotazy
ohledně výhledu kolem obce Háje. Nechyběli ani informace z radnice a města Krásno. Celkově bych
zhodnotil tuto první akci za vydařenou. Věřím, že se obdobné akce stanou tradicí a že účast bude
hojnější. Pozitivním hlediskem bylo, že mezi nás zavítali i občané z okolních měst a obcí.

1.6.2013 Mezinárodní den dětí
Opět jsme ve spolupráci s Osadním výborem Háje, Městem Krásno pod záštitou starosty Miroslava
Kirejeva, sdružením HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA a firmou Josef Havel – hostinská činnost Krásno
uspořádali kulturní činnost v naší obci Háje u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Opět nám nepřálo
počasí, ale již jsme měli díky Městu Krásno zajištěnu kvalitní dešťovou ochranu.
Připravili jsme spoustu soutěží, za které byly dětičky oceněny sladkostmi, bonbóny, a ty nejlepší
obdrželi i diplomy. Byl to den plný soutěží a pohádek. Vrcholem soutěží bylo prokousání
pohádkového koláče, ve kterém byla zapečena 10,-Kč. Dětem, kteří se nedostavily na MDD jsme
balíčky s cukrovinkami donesli přímo domů. Akce byla ukončena kolem 17,30 hodin. Věřím, že příště
bude hojnější účast.

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárné realizaci těchto akcí.
Připravované akce :
Pokud nám síly a počasí dovolí, uspořádáme pro děti akci „Hurá prázdniny“ v sobotu 29.6.2013.
Všichni jste srdečně zváni .

František Matoušek
Předseda osadního výboru Háje

