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Zápis č. 26 

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 2. srpna 2021 
 

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

Böhm Martin, 

Omluvení členové OV:  0 

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 všechny 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, Böhm 
Martin, 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program zasedání OV byl schválen 

 

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

OV souhlasí se spolupořádáním pouti v termínu 14.8.2021, společně s KDU ČSL, ČZS (Zahrádkáři). Občerstvení 

a zábavu zajistí složky, OV zajistí hudební doprovod 

Cimbálová hudba Radegast, možná se připraví i skákací hrad, přijedou i atrakce p. Vávry, občerstvení bude 

guláš, 

 

Hlasování o spolupořádání pouti:  

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr, Opěla Ondřej, Böhm 
Martin, 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

OV souhlasí se spolupořádáním pouti 

 

Pan Kocourek informoval o posunu výroby a instalaci hracích prvků před kulturním domem, pokud se vše 

podaří, do pouti by mohl být hrací prvek instalován  

Opravy cest – byly provedeny opravy lokálních poruch v povrchu obecních cest stříkanou směsí, což není 

dlohodobě udržitelný způsob. OV požaduje plánovat s ohledem na možnosti celkové opravy povrchu cest. Cesta na ulici 

„pořadí“ je již zařazena v bance projektů. 

Je opravena a umístěna lavička u pomníku padlých  

OV společně s ligou žen a s myslivci  uspořádá ukončení prázdnin v termínu 29.8.2021, budou různé hry,  

atrakce, apod. 

Pan Opěla informoval o poškození lavičky “U Františka” nahoře na Černicích 
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Poděkování mladým hasičům SDH Hájov za vynikající reprezentaci na republikovém kole hry Plamen a také 

dorosteneckým jednotlivcům 

Poděkování hasičům SDH Hájov za společné uspořádání letního odpoledne a večera 

 

3. Kulturní a společenské záležitosti  

Dne 14.8.2021 se uskuteční tradiční Hájovská pouť 

Dne 29.8.2021 bude pořádáno ukončení prázdnin  

Dne 4.9.2021 pořádá SDH Hájov tradiční noční soutěž 

  

4. Usnesení  

 

OV požaduje komplexní způsob oprav obecních cest. 

OV žádá technické služby o posečení trávy před akcemi v 32 a 34 týdnu 

OV požaduje opravu podstavy lavičky na Černicích “U Františka” 

OV vyslovuje poděkování mladým hasičům za reprezentaci obce 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr, Opěla Ondřej, Böhm 
Martin, 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení OV bylo schváleno 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov 
4. srpna 2021  Ing. Ondřej Sýkora 
 předseda osadního výboru 
 
 
 
 


