
Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 1. 6. 2022 v 18 hodin 

Přítomni: Michal Sychra, Petr Novotný, Jan Šmíd, Tomáš Sychra, Hana Novotná,
Petra  Jakubcová
Omluvena:   Lenka Hartlová     

Program schůze: 1) Zahájení, schválení programu
                               2) Dotazy a připomínky občanů
                               3) Kontrola úkolů
                               4) Pouť, akce 2. pololetí
                               5) Podměty a připomínky členů OV
                               6) Různé

                                
                               

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

2)
Bez připomínek

3)
 Zeleň na návsi –  úkol trvá (Jakubcová). Kontrolu provedení výsadby má

na starost p.  Synakievicz (předp. výsadba do konce r.2022). Na základě
výzvy na návrhy výsadby stromů, byla pí  Chloukové zaslána žádost na
výsadbu: 1x třešeň pilovitá, 2x zmarlika kanadská, 1x jehličnan – vše dle
zpracovaného projektu.

 Oprava plotu na hřišti –  úkol  trvá (Jakubcová). Přislíbena návštěva p.
Sivery, zatím nebylo uskutečněno.

 Odpadkové  koše,  sjednocení  mobiliáře  –  úkol  trvá  (Jakubcová).
Opakovaně kontaktována pí Oujezdská.

 Cenová nabídka na výměnu oken – úkol trvá (M. Sychra)
 Nutná oprava cesty k lesu – úkol trvá, přislíbeno navezení recyklátu. Dle

sdělení pana Honzírka je recyklát z demolice hotelu Velen nevhodný a
bude tedy  nutné  recyklát  zakoupit  a  opravu  cesty  financovat  z  oprav
komunikací, pokud na to na konci léta vyjdou peníze. 

 Na turistické mapě se objevily nedostatky – reklamaci zajistí T. Sychra
 Rozhlasové zařízení bylo vyměněno za nové. Potřeba doplnit příslušenství

pro reprodukci hudby, systém disponuje pouze rozhlasovými stanicemi.



4)
Pouť v obci je stanovena na neděli 21. srpna.  Atrakce pro děti budou na návsi –
provozovatel p. Nový.
V pátek 19. 8.  -  taneční zábava s kapelou Emergency. Začátek je ve 21 hod.,
pořadatel SDH Vratíkov.
V sobotu 20. 8. – přátelské fotbalové utkání místních mužů, začátek zápasu v 18
hod.
V neděli 21. 8. – mše svatá u kaple, od 15 hod. posezení na hřišti s hudbou –
Josef Sekanina

Akce  ve  2.  pololetí:  drakiáda,  putování  s lampiony,  setkání  s Mikulášem,
vánoční koncert, krmení zvířátek

5)
Nátěr čekárny a zábradlí – zajistí J. Šmíd
Domluvena výměna písku na místním pískovišti.

6)
V sobotu 4.  června proběhne kácení  máje  a dětský den,  členové OV a  další
dobrovolníci připraví program pro děti, členové SDH zajistí občerstvení. Začátek
je ve 14 hodin.

Zapsala: H. Novotná                                       Ověřil: M. Sychra


