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 Zápis č. 41 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 16. dubna 2018 
 

přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav, Vlček 

Martin, Kmeťková Ivana 

omluvení členové OV:     0 

Hosté :                       Jalůvka Vojtěch, Polášek David 

   
 

Program:       

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Organizace výměny vrat do hasičárny 

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, Vlček Martin, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav, 
Kmeťková Ivana 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

Program schůze byl schválen 

 
 
2. Organizace výměny vrat do hasičárny 

 
Osadní výbor byl informován o přípravách výměny vjezdových vrat hasičské zbrojnice v obecním domě. Osadní 

výbor pověřuje pro další komunikaci s úředníky MÚ (p. Hajdou) starostu SDH p. Vojtěcha Jalůvku.  
 
Hlasování :  

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

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 
 
 

 

 Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 
Stavění máje zajistí opět firma Petra Sýkory ve spolupráci s místními hasiči a ostatními občany. 
Oslava 73. výročí osvobození obce se uskuteční ve čtvrtek dne 3.5.2018 od 19.00 hodin tradičním průvodem od 

místního pohostinství za doprovodu dechového orchestru p. Pukovce. 
Osadní výbor požaduje řešit možné umístění velkoobjemového kontejneru na posečenou trávu u pomníku – 

hlavně využijí místní hasiči a zahrádkáři. 
Osadní výbor požaduje posekat trávu okolo pergoly a obecního domu před 5.5.2018, kdy se uskuteční tradiční 

Floriánkovo posezení u guláše. 
Pan Jurečka informoval o chystané rekonstrukci silnice přes obec číslo III/4806 od „dvora“ ke „státní 

křižovatce“, které se uskuteční v průběhu letošního roku – bez připomínek 
Osadní výbor opakovaně požaduje přemístění plakátovací plochy do původní polohy – ve stejné rovině jako 

jsou umístěny ostatní skříňky 
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3. Kulturní a společenské záležitosti  

 
Dne 30.4.2018 se uskuteční tradiční stavění máje 
Dne 3.5.2018 od 19.00 hod. pořádá OV tradiční připomínku osvobození obce  
Dne 5.5.2018 pořádá SDH Floriánkovo posezení při guláši 
Dne 5.5.2018 pořádá ČZS výlet do Věžek a vinného sklepa 

 
 
 
4. Usnesení  

 
Osadní výbor pověřuje pro další komunikaci s úředníky MÚ (p. Hajdou) starostu SDH p. Vojtěcha Jalůvku 
Osadní výbor opakovaně požaduje přemístění plakátovací plochy do původní polohy 
Osadní výbor požaduje posekat trávu okolo pergoly a obecního domu před 5.5.2018 
Osadní výbor požaduje řešit možné umístění velkoobjemového kontejneru na posečenou trávu u pomníku 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov   
 
19. dubna 2018                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      
 
 
 
 
 
 
 


