Osadní výbor Hájek – Hajánky
Zhodnocení uplynulého období - rok 2020
Osadní výbor se za uplynulé období roku 2020 sešel celkem 6x. Na svých jednáních řešil
záležitosti týkající se požadavků občanů a další záležitosti týkající se Hájku - Hajánek celkově.
Uskutečnilo se také jedno výjezdní zasedání RM Tišnova v Hájku a Hajánkách.
25.7.2020 proběhla osvětová akce pro spoluobčany, na které byli seznámeni se studií
proveditelnosti odkanalizování Hájku – Hajánek. Seznámení s touto studií provedla firma ASIO
TECH s.r.o.
Za spolupráce s městem Tišnov se uskutečnily tyto akce :
1. Jarní úklid místních komunikací (zametání)
2. Měření vydanosti pramene pitné vody v Hájku a jeho kvalita.
Tyto čerpací zkoušky prováděla fa. Lidařík s.r.o.
3. Oprava kanalizační vpusti před domem č.p. 18
4. Oprava výtluků
5. Oprava povrchu komunikace ve spodní části obce
6. Rekonstrukce komunikace v úseku mezi kapličkami v Hajánkách a Hájku
7. Pravidelné sečení trávy
8. Údržba dětského hřiště a přilehlého hřiště
9. Zápis do kroniky pro místní část Hájek – Hajánky za rok 2019
10. Předání zápisu z kroniky pro místní část Hájek-Hajánky za rok 2019 k zápisu do kroniky
města Tišnova
11. Zakoupení nové vázané obecní kroniky
12. Vypracování návrhu priorit pro místní část na rok 2021
13. Zajištění přistavění kontejneru na velkoobjemový odpad pro občany Hájku - Hajánek
14. Oprava laviček při komunikaci do Hajánek
15. Odborný prořez líp u kapličky v Hajánkách
16. Vyčištění prostoru podél komunikace do Hajánek od náletových dřevin, za účelem vybudování
veřejného osvětlení.
17. Oprava části vedení k veřejnému osvětlení na kopci. Zprovoznění lampy.

Uspořádané akce pro děti a dospělé ve spolupráci se spolkem Vinohrad a ZO ČZS Hajánky:
8.2.2020
Masopust
7.3.2020
Beseda – Putování s Bromptonem 7
30.8.2020 Loučení s prázdninami
Celoroční přání k narozeninám seniorů nad 70 roků.
Zajištění provozu pohostinství v hospůdce v Hajánkách.
Zapsal : Josef Dvořák

