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Zápis č. 27 

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 29. září 2021 
 

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

Omluvení členové OV:  0 

Hosté:  pí. Kmeťková Ivana 

 

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, Böhm Martin, 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program zasedání OV byl schválen 

 

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

Paní Kmeťková informovala o plánovaném řešení opravy pergoly po intervenci p. Hajdy, podle p. Kusiakové se 

může oprava uskutečnit do konce roku, je nutno domluvit vystěhování kuchyňky a garáže, paní Kmeťková zjistí rozsah 

oprav a termín, kdy by se mohla oprava začít a podle toho se domluví stěhování 

Dále informovala o potřebě doplnit drobný materiál do zasedací místnosti a kuchyňky, členové OV vyslovili 

s tímto souhlas. 

Domluva ohledně pořádání krmáše, OV pomůže s organizací, zábavu a občerstvení zajistí p. Petr Kuchař 

Zahrádkáři plánují uspořádání zahradnické výstavy 

Domlouvání Obecního plesu termín je určen na 8.1.2022, je nutno dostatečně dopředu zajistit vytisknutí 

pozvánek a plakátů (nejlépe do pořádání Mikuláše), hudba zajištěna (Maras Banda) 

Pan Kocourek vznesl dotaz k sečení trávy okolo cest na Hájově – dle dostupných informací se seklo pouze 

jednou – až v červenci!!! Pan Petr Böhm informoval, že tento problém řešili na komisi pro životní prostředí, sečení prý 

proběhlo 2x (podruhé až koncem září), TS prý měly technické problémy s technikou 

Jsou informace, že opět vznikají vyjeté koleje na opravené cestě po svozu nákladního vozu, nejvíce je to nejvíce 

patrné v místech, kde jsou umístěny stanoviště pro kontejnery 

Na místní komunikaci v lokalitě „na kopci“ (od pomníku padlých k č.p. 27) jsou čím dál patrnější vyjeté koleje. 

Nejhorší stav je v místě umístění kontejnerů na tříděný odpad.  

 

3. Kulturní a společenské záležitosti  

Dne 3.10.2021 pořádá Liga žen tradiční šlapeto 

Dne 11.10.2021 se uskuteční tradiční Hájovský krmáš se zahrádkářskou výstavou 
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4. Usnesení  

OV vzal na vědomí informace ohledně plánované opravy obecní pergoly 

OV souhlasí s doplněním drobného majetku v Obecním domě 

OV požaduje posouzení a řešení zhoršujícího se stavu místní komunikace „na kopci“ 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  

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

 

 

Usnesení OV bylo schváleno 

 

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


