Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 10/2016 ze dne 14. 9. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Motyčka K., Bednář O., Riedl J., Odehnal J., Licehammerová Š.
Omluveni:
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J., Vítková I.
1. Zahájení
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání :
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Staré názvy v Jamném

4.

Starojamenský den 28. října, brigáda

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Do rozpočtu města jsme zařadili jamenský byt, nutné opravy ve škole + schody do dvora, elektrické
zvonění v kapličce, odvodnění + oprava polních cest, oprava hasičské nádrže, vybavení komunitní
místnosti.
Proběhlo strhnutí hrany na návsi.
Buduje se cesta od lípy ke studánce.
Začíná probíhat úprava terénu vedle požární nádrže.
3. Staré názvy v Jamném
Všechny cedulky jsou nadepsané a natřené olejem. Mapa byla zaslaná panu Drlíkovi na vytisknutí.
Hlavní podstavec na cedulky u teletníka bude hotový příští týden.
Brigáda na přidělání cedulek na stezku proběhne v sobotu 1.10. od 9:00.
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4. Starojamenský den 28. října, brigáda
Michal Suchomel nachystal plakát. Z plakátu se udělají pozvánky a Olin Bednář je vytiskne.
Uctění památky padlým - věnec je zamluvený, vlajku vyvěsíme.
Čtení z Jamenské kroniky - bude se číst 1. část kroniky – 2 x 15 minut. Číst bude Dana Navrátilová
a Michal Suchomel.
Výstava fotografií bude probíhat v kabinetě a chodbě, eventuálně v bytě, pokud stihneme vyklidit.
Jana Němcová nachystá fotografie a nakoupí polystyren na nástěnky, Olin Bednář vytiskne barevné
fotografie.
Doprovodný program pro děti – organizuje Šárka Licenhammerová – budou se skládat origami z
papíru, a soutěžit hry o sladkosti. Materiál by mělo nakoupit město Tišnov.
Košt specialit z úrody – občany obejde Pavel Komárek.
Posezení s hudbou – nachystáme playlist. Michal Suchomel domluví půjčení aparatury.
Brigáda na úklid školy a pomníku bude 22.10.
Olin Bednář se zeptá na výstavu motorek.
5. Zápis do kroniky
Provede D. Navrátilová.
Do kroniky budeme zapisovat výročí starších občanů, kterým chodíme gratulovat.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Truhlíky s květinami u kapličky je třeba zalívat – bude provádět Jirka Odehnal a Luboš Navrátil.
Do 20.9.2016 je třeba oznámit na radnici veřejné akce, které budou trvat po 22:00 hodině a rušily
by noční klid. Naše akce: Starojamenský den 28.10.2016, Silvestr 31.12.2016, Čarodějnice
30.4.2017, Jamenská pouť 24.6.2017, Jamenský táborák 26.8.2017, Starojamenský den 28.10.2017,
Silvestr 31.12.2017.
V pátek 23.10. budou paní z Jamného umývat okna a podlahy ve škole po malířích, aby se uklidilo
na volby.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:20 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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