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Zápis č. 20 
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 21.září 2020 

 
Přítomní členové OV: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Opěla Ondřej 

Omluvení členové OV: Böhm Martin, Böhm Petr 

Hosté: Radek Jurečka 

 
Program: 
 Zahájení zasedání a schválení programu 
 Informace hosta p. Jurečky 
 Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV 
 Kulturní a společenské záležitosti 
 Usnesení 
 

 Zahájení zasedání a schválení programu 

 Předseda OV p. Sýkora přivítal všechny přítomné členy Osadního výboru a hosty a zahájil zasedání OV.  
 
Hlasování o programu schůze:  
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Opěla Ondřej 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program zasedání byl schválen 
 

 Informace hosta p. Jurečky 

Pan Jurečka informoval členy OV o současné situaci ve městě a také o možnostech další spolupráce i s Osadním 
výborem. Sdělil nové informace o řešení možného budoucího sportovního hřiště na Hájově a jednání o jeho možném 
umístění na katastru obce. 

Řešení čistíren odpadních vod na Hájově, jsou dvě možnosti, vybudovat městem a jeho údržba, občané by platili 
nájem. Druhá je vybudovat svépomocí, zajišťovat samostatně vzorky a jednou za dva roky vývoz pevných kalů. K této 
problematice bude nutné svolat veřejnou schůzi. 

Informace k veřejnému osvětlení, špatné nasvětlení světelných bodů, zůstaly prázdné sloupy v některých 
lokalitách (zřejmě z telecomu), zatím není zakázka převzata. 

Byla komunikace s občany, že světla nesvítí na komunikace, ale svítí do okolí. Požadujeme po zhotoviteli zajistit 
správnou světelnost nových světel. 

Řešit přislíbené sekání cesty od p. Černého přes Řehůvku do Rychaltic – obec Hukvaldy. 

 

 Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů 

Proběhla informace ohledně konání kulturních akcí, nejbližší je Hájovský krmáš a obecní ples. Je otázkou, zda 
se budou moci vůbec tyto akce uskutečnit. 

Přeplněný kontejner na oblečení u obecního domu, nutno vyvézt. 

Nesvítí lampa veřejného osvětlení v „parku“ naproti kulturního domu, byla zřejmě odpojena při rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Požadujeme doplnění osvětlení do stavu před rekonstrukcí. 
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 Kulturní a společenské záležitosti  

5.9.2020 – pořádali hasiči tradiční hasičskou soutěž 

26.9.2020 - uspořádá myslivecké sdružení zkoušky loveckých psů 

4.10.2020 – se uskuteční tradiční Hájovské šlapeto od 8.30hod. 

 

 Usnesení  

        OV požaduje řešit sekání cesty od p. Černého přes Řehůvku do Rychaltic 

OV požaduje po zhotoviteli zajistit správnou světelnost nových lamp na komunikace. 

OV požaduje řešit přeplněný kontejner s oblečením u Obecního domu 

OV požaduje doplnění veřejného osvětlení v parku před obecním domem. 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Opěla Ondřej 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 

Usnesení OV bylo schváleno 
 

 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov 
24. září 2020  Ing. Ondřej Sýkora 
 předseda osadního výboru 
 
 
 
 


