Osadní výbor Hájek – Hajánky
Zhodnocení uplynulého období - rok 2019
Osadní výbor se za uplynulé období roku 2019 sešel celkem 9x. Na svých jednáních řešil
různé záležitosti týkající se požadavků občanů a další záležitosti týkající se Hájku - Hajánek
celkově. Proběhly rovněž schůzky se zástupci VAS a.s. Tišnov a SVaK Tišnovsko, kde se řešila
situace týkající se vodovodu v Hájku.
Za spolupráce s městem Tišnov se uskutečnily tyto akce :
1. Jarní úklid místních komunikací ( zametání ).
2. Jarní úklid obce pod názvem " UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO ".
3. Umístění dopravního značení na křižovatce v Hajánkách.
4. Oprava komunikace před č.p.8, kde se propadal hydrant a vodovodní přípojka.
5. Oprava výtluků na místní komunikaci mezi Hájkem a Hajánkami.
6. Každoroční odvodňování komunikace v Hájku.
7. Vyčištění prostoru okolo prameniště studní v Hájku.
8. Vyčištění dešťových srážek na místních komunikacích.
9. Částečná oprava komunikace nad rodinnými domy v Hajánkách.
10. Pravidelné sečení trávy, údržba sadu v Hajánkách a třešňové aleje na Stanoviskách
11. Odvodnění svodů ze střech okolo celého kulturního domu v Hajánkách.
12. Stavba víceúčelového objektu na místním hřišti.
13. Zápis do kroniky pro místní část Hájek-Hajánky za rok 2018.
14. Předání zápisu z kroniky pro místní část Hájek-Hajánky za rok 2018 k zápisu do kroniky
města Tišnova.
15. Předání kroniky novému kronikáři pro místní části.
16. Spolupráce při návrhu Strategického plánu rozvoje pro město Tišnov na období 2021 – 2025
za místní část Hájek – Hajánky s firmou GaREP s.r.o., která tuto činnost pro Tišnov zajišťovala.
17. Vypracování návrhu priorit pro Hájek - Hajánky na rok 2020.
18. Zřízení veřejného WIFI bodu v kulturním domě.
Uspořádané akce pro děti a dospělé ve spolupráci se spolkem Vinohrad a ZO ČZS Hajánky:
2.3.2019
9.9.2019
6.4.2019
30.4.2019
11.5.2019
1.6.2019
7.9.2019
13.10.2019
16.11.2019
7.12.2019
24.12.2019
27.12.2019

Masopust
Beseda – Putování s Bromptonem 6
Brigáda - Jarní úklid obce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ + Železná sobota
Tradiční pálení čarodějnic
Cyklozávod pro děti do 15. roků „Hajánecké kolečko“ – 4. ročník
Dětský den
Loučení s létem
Drakiáda
Maškarní karneval
Mikulášská besídka
Vánoční setkání občanů u kapličky
Memoriál Pepy Bednáře – kytarový večer

Celoroční přání k narozeninám seniorů nad 70 roků.
Zajištění celoročního provozu pohostinství v hospůdce v Hajánkách.
Spolkové cyklovýlety: Kolem okolo Nových Hradů a podzimní cyklovýlet na Pálavu.
Zájezd ZO ČZS: jeskyně Sloup, hrad Buchlov, Flora Olomouc, pivovar Prostějov.
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

