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 Zápis č. 36 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20. listopadu 2017 
 

přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Matula 

Břetislav 

omluvení členové OV:     Vlček Martin 

Hosté :                       0 

   
 

Program:       

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Organizace kulturních akcí 

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV 

4. Kulturní a společenské záležitosti     

5. Usnesení    
 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

 
Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru, přítomné hosty a zahájil jednání OV. Požádal 

členy OV o schválení programu schůze dle předchozí pozvánky : 
 
Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Matula 
Břetislav 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

Program schůze byl schválen 

 
 
2. Organizace kulturních akcí 

 
Pan Jurečka informoval o přípravách Obecního plesu, který se uskuteční 13.1.2018. Hudba a kulturní program 

je zajištěn, organizační podrobnosti se domluví na mimořádné informační schůzce. 
Mikulášskou nadílku tradičně uspořádá Osadní výbor ve spolupráci s SDH Hájov. Osadní výbor zajistí koňský 

povoz, p. Kuchař zajistí adventní kalendáře pro děti a SDH zajistí kulturní program a občerstvení. 
Na ukončení roku zajistí tradiční ohňostroj p. Sýkora a po dohodě vatru zajistí myslivci. 
 

 

 Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 
Pan Jurečka informoval o provizorní opravě rozpadajících se obrubníků od pana Matúše k panu Jalůvkovi. 

Osadní výbor požaduje po náležitém odboru zajistit kompletní opravu chodníkového tělesa v roce 2018. 
Činnost pojízdné prodejny na Hájově pokračuje, dle sdělení uživatelů je s prodejnou zatím spokojenost. 
Osadní výbor projednal návrh zápisu kroniky za rok 2016, zápis schválil bez připomínek a vyjádřil poděkování 

zapisovatelům kroniky – paní Matúšové a panu Janu Matulovi. 
Za Osadní výbor se zúčastnil slavnostního ukončení Beskydské ligy p. Kocourek a p. Sýkora. 
Pan Sýkora informoval o správě internetových stránek Hájova, novinkách na stránkách a nově i o ochraně 

osobních údajů na stránkách 
Osadní výbor žádá technické služby o uložení sedacích lavic před kulturním domem na zimní období buď do 

skladů v Příboře, nebo alespoň pod pergolu pod Obecním domem. Lavičky jsou před odcizením uzamčeny. 
Osadní výbor upozorňuje na dlouhodobý problém, týkající se nedostatečného osvětlení v části obce Hájov a 

tímto požádat o přidání lampy veřejného světlení na stávající sloupy, popřípadě o vybudování nových sloupů VO,  a to 
na parcelním čísle 453/2 směrem k nemovitosti č.p 147. Jelikož podél již zmiňované komunikace přibývají stále nové 
nemovitosti a na komunikaci se evidentně zvýšil pohyb vozidel, bylo by vhodné v rámci bezpečného pohybu chodců, 
jako jsou například důchodci, malé děti a maminky s novorozenci tuto komunikaci lépe osvětlit, jelikož poslední  lampa 
veřejného osvětlení je ve vzdálenosti 100 m od domu čp. 147, což je nedostačující 
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Osadní výbor schválil plán práce na 1. pol. 2018 – viz příloha.  
Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Matula 
Břetislav 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

Plán práce na 1. pol. 2018 byl schválen 

 
 
Osadní výbor projednal žádost pořadatelů závodu Valašské rallye 2018 na konci března 2018 a doporučil 

schválit pořádání závodu přes obec Hájov 
 
Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav, Matula 
Břetislav 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

Osadní výbor DOPORUČUJE RM schválení pořádání výše zmíněného závodu 

 
 

 
3. Kulturní a společenské záležitosti  

 
Dne 2.12.2017 pořádá OV spolu s SDH Hájov tradiční Mikulášskou nadílku s tradičním rozsvěcením vánočního 

stromu. 
Dne 31.12.2018 bude tradiční ukončení roku u pomníku padlých s vatrou a ohňostrojem. 
Dne 28.11.2017 od 20.00 hod. se uskutečnilo estrádní vystoupení „ Na stojáka“ s velkým ohlasem veřejnosti 

 
 
4. Usnesení  

 
Osadní výbor požaduje po náležitém odboru zajistit kompletní opravu chodníkového tělesa v roce 2018. 
Osadní výbor projednal návrh zápisu kroniky za rok 2016, zápis schválil bez připomínek a vyjádřil poděkování 

zapisovatelům kroniky – paní Matúšové a panu Janu Matulovi. 
Osadní výbor schválil plán práce na 1. pol. 2018 
Osadní výbor DOPORUČUJE RM schválit pořádání Valašské rallye 2018 v katastru obce Hájov 
Osadní výbor žádá Technické služby o zazimování sedacích lavic před kulturním domem 
Osadní výbor požaduje posílení veřejného osvětlení k domu č.p. 147 

 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov   
 
22. listopadu 2017                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      
 
 
 
 
 
 
 


