
Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 6. 4. 2022 v 18 hodin 

Přítomni: Michal Sychra, Petr Novotný, Jan Šmíd, Hana Novotná, Petra    
Jakubcová
Občané: p. Zemánek, p. Králiková
Omluvena: Lenka Hartlová                        Nepřítomen: Tomáš Sychra

Program schůze: 1) Zahájení, schválení programu
                               2) Dotazy a připomínky občanů
                               3) Kontrola úkolů
                               4) Plynofikace
                               5) Zájezd (Mirakulum)
                               6) Akce (Stavění máje, pálení čarodějnic)
                               7) Podměty a připomínky členů OV
                               8) Různé

1)
Předseda Michal Sychra přivítal přítomné a zahájil schůzi, připomínky k 
programu schůze nebyly vzneseny a program byl schválen.

2)
V obci chybí větší kontejner na tabulové sklo – zjistí Jakubcová
Občané v obci se obávají ukončení provozu prodejny COOP v obci do konce 
tohoto roku, které bylo oznámeno v médiích. Členové OV jsou pro zachování 
prodejny.

3)
 Zeleň na návsi – úkol trvá (Jakubcová). Na dětském hřišti jsou vysazeny 2

platany javorolisté.
 Oprava plotu na hřišti – úkol trvá (Jakubcová)
 Odpadkové koše, sjednocení mobiliáře – úkol trvá (Jakubcová)
 Cenová nabídka na výměnu oken – úkol trvá (M. Sychra) Celkový stav 

budovy OV včetně oken a schodiště byl řešen s p. Malachem při osobním 
setkání dne 2. 3. a byla navržena revitalizace budovy včetně zateplení.

 Nesvítí dvě pouliční lampy v obci – úkol splněn
 Oprava linolea po požáru – úkol splněn
 Poškozen hromosvod na přístavbě – úkol splněn
 Nutná oprava cesty k lesu – úkol trvá, přislíbeno navezení recyklátu



                                                                           4)
Přítomní členové OV byli seznámení se studií plynofikace v obci a 
souhlasí s dokončením projektu a s realizací dle situace ve světě.

5)
Zájezd do zábavného parku Mirakulum pořádaný pro občany obce je 
naplánovaný na sobotu 21. 5. 2022, z rozpočtu OV bude hrazena 
autobusová doprava, vstupné si účastníci zájezdu hradí sami. Zodpovídá 
Jakubcová

6)
30.dubna 2022 – Stavění máje – ve 14 hodin na návsi
                             - Čarodějnický pochod – začínáme 17.30 hod. v knihovně
                             - Pálení čarodějnic – v 19 hodin u rybníčku
Pořadatelé: OV Vratíkov, SDH Vratíkov, Knihovna Vratíkov
 
4. června – Kácení máje a dětský den
Pořadatelé: OV Vratíkov, SDH Vratíkov

7)
M. Sychra informoval o přistavení velkoobjemového kontejneru ve dnech
6. – 9. 5. 2022
Na turistické mapě se objevily nedostatky, potřeba reklamovat.
Rozhlasové zařízení, které je již zastaralé a nyní nefunkční bude 
vyměněno za nové. Objednávku zajistil p. Novák.

Závěr:
OV Vratíkov žádá o dokončení projektu plynofikace
OV Vratíkov žádá o revitalizaci budovy OV

Zapsala: H. Novotná                                       Ověřil: M. Sychra


