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Zápis č. 32 

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 26. dubna 2022 
 

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

Omluvení členové OV: Böhm Martin 

Hosté:  0 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV 

3. Kulturní a společenské záležitosti 

4. Usnesení 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

 Předseda OV p. Sýkora přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil zasedání OV.  
 
Hlasování o programu schůze:  

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr, Opěla Ondřej 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program zasedání OV byl schválen 

 

2. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů 

 

OV s Ligou žen uspořádal akci ukliďme Hájov a to dne 9.4.2022, účastnilo se cca 50 lidí, po ukončení akce bylo 

pro všechny účastníky malé občerstvení s opékáním špekáčků. 

P. Sýkora Ondřej zajistil svoz nasbíraných odpadků na sběrné místo, posbíráno bylo 420 kg odpadků, technické služby 

odvezly odpad na skládku. Zároveň při této příležitosti došlo k výsadbě nového vánočního stromku 

 Pan Sýkora informoval o výsledku pracovní schůzky ohledně opravy cesty přes Hájov 

 Stavění máje pořádají tradičně hasiči, společně s OV,  termín 30.4.2022 

 Výročí osvobození se uspořádá letos bez slavnostního průvodu, termín je stanoven na 5.5.2022 od 19 hodin 

přímo u Pomníku padlých, bude také tradiční vatra 

 Pan Sýkora informoval o zahájení oprav sálu kulturního domu, elektroinstalace a celková úprava sálu (nové 

stropy, kabeláž, příprava pro projektor apod.) 

 Pan Kocourek informoval o tématech a jednání na pracovním zastupitelstvu 

 Pan Šrámek informoval, že je již opravený obrubník u opraveného propustku u p. Matuly 

P. Šrámek by rád dostal statistickou zprávu od MP o pohybu vozidel na Pořadí za poslední tři roky 

Pan Šrámek informoval o výroční schůzi rybářů 

Probíhá příprava dne dětí, atrakce od p. Korčáka, další zajistí i myslivci 

Pan Petr Böhm informoval, že proběhla schůze pro životní prostředí na Hájově, jsou problémy s napadením 

javorů a také s jmelím na stromech 

OV vyjadřuje stanovisko, že z hlediska bezpečnostního i estetického by bylo vhodné pokácení zbylých 

samostatně stojících stromů v lokalitě u budoucí sportovní plochy 

 

 

Příprava pouti, návrh na objednání hudby (termín 13.8.2022), pan Petr Böhm zkusí oslovit cimbálovou kapelu 
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3. Kulturní a společenské záležitosti  

Dne 30.4.2022 pořádají hasiči s OV  tradiční stavění máje 

Dne 5.5.2022 proběhne u pomníku padlých vzpomínková akce k uctění památky padlých 

  

 

 

 

 

4. Usnesení  

OV požaduje statistickou zprávu od MP o pohybu vozidel na Pořadí za poslední tři roky 

OV požaduje řešit prostor bývalého pískoviště před kulturním domem 

OV požaduje pokácení zbylých samostatně stojících stromů u budoucí sportovní plochy 

 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr, Opěla Ondřej 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení OV zápisu č. 32 bylo schváleno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov 
28. dubna 2022  Ing. Ondřej Sýkora 
 předseda osadního výboru 
 
 
 
 


