Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 4/2015 ze dne 19.4.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, M. Nejez, L. Křivánek, H. Chromá, P. Malášek
Hosté:

L. Knechtová ( zastupitelka), Z. Henzl

Omluven: J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Martin Nejez
6

pro

6

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
2. Výběr a schválení varianty heraldického znaku pro místní část Hájek - Hajánky
3. Zhodnocení jarního úklidu místní části Hájek - Hajánky
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 22.3.2015
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.....)
6. Usnesení
7. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí program jednání.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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2. Výběr a schválení varianty heraldického znaku pro místní část Hájek – Hajánky

2a) Předseda OV dal návrh na hlasování, zda heraldický znak pro místní části vybere sám
Osadní výbor nebo bude hlasování veřejné. Pro schválení Osadním výborem bylo hlasováno:
Hlasováno :

přítomno

6

pro 4

proti 1

zdržel se 1

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schválil, že výběr heraldického znaku
odhlasují pouze členové Osadního výboru. Následně bude vybraná
varianta oznámena panu Mgr. Durci. Zajistí: L.Kotouček Termín: 30.4.2015

2b) Předseda OV rozdal členům 4 varianty návrhů heraldického znaku pro místní části a
přečetl komentář od heraldika Mgr. Iva Durce a grafika Mgr. Petra Fuchse k předloženým
návrhům.
Varianta č. 1
V modro-zeleně děleném štítě nahoře vyrůstající zlatý dvouocasý
nekorunovaný lev, dole kosmo stříbrná radlice a zlatá hvězda.

Varianta č. 2
V modro-červeně děleném štítě nahoře vyrůstající zlatý dvouocasý
nekorunovaný lev, dole kosmo stříbrná radlice a zlatá hvězda.

Varianty 1. a 2. mají v horním poli polovinu lva ze znaku města Tišnova. Tišnovský lev v této
podobě jakoby držel nejvyšší ochranu nad ve spodní části radlicí a hvězdou označenými spojenými
osadami Hájek-Hajánky.

Varianta č. 3
V modro-zeleně polceném štítě vpravo polovina zlatého nekorunovaného
lva, vlevo zlatá hvězda a pod ní stříbrná doleva obrácená radlice.

Varianta č. 4
V modro-červeně polceném štítě vpravo polovina zlatého
nekorunovaného lva, vlevo zlatá hvězda a pod ní stříbrná doleva
obrácená radlice.
Varianty 3. a 4. pracují s polceným štítem, v jehož pravé (z našeho pohledu levé ) polovině, je
opět polovina tišnovského lva, ovšem svislá. I tento znak můžeme číst tak, že lev (město Tišnov)
drží ochranu a správu nad osadou Hájek- Hajánky, označené zde zlatou hvězdou (atributem Pany
Marie) a radlicí (symbol orby, prezentující zemědělskou práci a dřívější způsob obživy obyvatel).
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2c) Dále byla členům objasněna symbolika barev a byl podán návrh na hlasování o podkladové
barvě znaku.
Zelená barva

- symbolizuje barvu zelených hájů a hájků.

Červená barva - symbolizuje velký požár - pokud by se našla nějaká patřičná souvislost z hlediska
historického.
Hlasování o barvě zelené:
Hlasováno :

přítomno

6

pro 5

proti 1

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schválil variantu v zeleno – modré barvě.

2d) Po vyloučení červeno – modrého provedení znaku, bylo hlasováno mezi variantou č.1 a č.3.
Hlasování o variantě č. 1

Vítězný návrh

Hlasováno :

přítomno

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky vybral z předložených

6

pro 6

proti 0

návrhů variantu č.1.

3. Zhodnocení jarního úklidu místní části Hájek – Hajánky
Předseda OV kladně zhodnotil průběh jarní brigády, které se zúčastnilo 35 místních obyvatel
a nasbíralo se kromě železného odpadu a pneumatik, 38 pytlů odpadků.
Plán brigády byl dodržen, kromě čištění původní cesty na Hájek (pod Gromusovými ), kde je v plánu
pokračovat příští rok, a kde průběžně během roku uklízí manželé Maláškovi.
P. Malášek navrhl, aby příští jarní brigáda v roce 2016, proběhla v termínu celorepublikové akce
pod názvem "Ukliďme Česko 2016 ".

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí zprávu o zhodnocení úklidu
místních částí .

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6
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4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 22.3.2015

3_3_2015

5e_3_2015

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí plán úklidu obce. S termínem úklidu
budou občané seznámeni.
SPLNĚNO
Předseda OV informoval přítomné o připomínce pana Jaroslava K. o označení křižovatky
v Hajánkách.
Předseda OV dohodl schůzku s p. Sokolem a p. Kettnerem ( Městská policie Tišnov )
Na pondělí 20.4.2015 od 16:00 hodin
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí splnění úkolů z unesení ze dne 22.3.2015.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

5. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )
5a) P. Malášek seznámil přítomné s průběhem realizace Cyklozávodu – který má v plánu
uspořádat Spolek Vinohrad. Termín závodu byl stanoven na 13.6.2015. Organizační záležitosti
zajistí: výbor Spolku Vinohrad a P. Malášek.

Termín: 1.6.2015

5b) P. Malášek upozornil na nutnost zalití nově vysázených stromků v třešňové aleji na
Stanoviskách. Dále nám oznámil, že stromky jsou po zimě v dobrém stavu a prozatím nedošlo
k žádným ztrátám.

Zajistí: P. Malášek, M. Nejez, P. Pospíšilová

Termín: 21.4.2015

5c) L. Křivánek podal stížnost na chov prasat v domě č. p. 37 na křižovatce, kde tuto
činnost provozuje v pronájmu pan M.N. Upozornil na velký zápach, který se z daného místa
rozprostírá do okolí a požádal pana M.N. o odstranění příčiny tohoto zápachu.
Zajistí : M.Nejez

Termín: 30.4.2015 / Během roku PRŮBĚŽNĚ

5d) L. Kotouček přítomným oznámil, že při návštěvě Hájku byl upozorněn na skutečnost,
že v místní kapličce při zvonění dochází k nárazům srdce zvonu do nově nainstalovaných
žaluzií ve zvonici kapličky, které slouží jako ochrana před ptáky a usazováním jiných nečistot.
O této skutečnosti byl informován p. Ing. Štarha a bude nutné provést úpravy.
Zajistí: L. Kotouček

V JEDNÁNÍ
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5e) L. Kotouček přítomným také oznámil, že bude nutné znovu prověřit zdravotní stav
lípy na Hájku u kapličky, která je vyhnilá ve spodní části.
Bylo projednáno s p. Ing. Drhlíkem, který stav lípy nechá prověřit odborníkem.
Zajistí: L. Kotouček

V JEDNÁNÍ

5f) L. Kotouček přítomné seznámil s průběhem schůzky s p. Ing. Drhlíkem, která
proběhla dne 25.3.2015 v Hajánkách.
Mimo jiné bylo projednáno:
-

Umístění nástěnky ( o velikosti pro umístění 24 ks A4 ), vedle kontejnerů, včetně
dorovnání terénu okolo vývěsky. Na místo stávající vývěsky – projedná možnost umístění
turistické mapy.

-

Umístění druhého odpadkového koše u zastávky autobusu v kopci směrem do Hajánek.

-

Terénní úpravy na hřišti v Hajánkách, vyčištění mezí od keřů a náletů během jarní
brigády.

-

Pokácení staré uschlé borovice a rozlomeného stromu ve zmoli, s tím, že dřevo bude
použito na pálení ohně na hřišti při akcích Spolku Vinohrad.

-

Úpravu svodu a odvodnění – na štítové straně KD, vedle nástěnky.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5g) L. Kotouček oznámil přítomným, že Rada města Tišnova schválila na svém zasedání
dne 15. dubna 2015 nařízení o zákazu podomního prodeje.
Cílem tohoto nařízení je chránit občany města před vtíravými obchodníky a zabránit nekalým
praktikám a klamání lidí, kteří jsou v prostředí domova přesvědčováni či dokonce „donucováni“ ke
koupi nepotřebného zboží, či k podpisu mnohdy nevýhodné smlouvy.
Jedná se nejčastěji o nabídky mobilních operátorů, obchodníků s parfémy či prodejců elektřiny a
plynu. Zákaz podomního prodeje se nevztahuje na organizované veřejné sbírky, stejná jako dosud
zůstávají i pravidla pronájmu veřejného prostranství pro stánkový prodej.
Město (vč. městských částí Hájek – Hajánky, Jamné, Pejškov), bude v nejbližších dnech označeno
na vjezdech informační tabulkou.
Nařízení nabývá účinnosti dne 1. května 2015.
V případě, že se občané i nadále setkají s některou z forem podomního prodeje, je třeba kontaktovat
v pracovní době strážníky Městské policie Tišnov na tel. čísle: 603 577 252 a v době jejich
nepřítomnosti se mohou obrátit i na Policii České republiky.

OV BERE NA VĚDOMÍ
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5h) Pí L. Knechtová nám oznámila, že je v plánu, umístit u radnice v Tišnově
elektronickou úřední desku – informační portál.

OV BERE NA VĚDOMÍ

Usnesení: OV Hájek – Hajánky bere na vědomí podněty a připomínky a hodlá se jimi i
nadále zabývat.
Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:20 hodin.

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV

….................................
Hana Chromá
místopředseda OV

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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