Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 13/2016 ze dne 7. 12. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Riedl J., Bednář O.
Omluveni: Licehammerová Š., Motyčka K., Odehnal J.,
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J.
1. Zahájení
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michala Suchomela
Luboš Navrátil

Program jednání :
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Fungování komunitní místnosti

4.

Plán schůzí OV na rok 2017

5.

Přestěhování výstavy fotografií

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Poděkování za výrobu výzdoby na stromeček místním (tvorba proběhla v komunitní místnosti) a
všem, co se podíleli na zdobení stromečku.
V návrhu o rozpočtu města Tišnova byla Jamnému zamítnuta oprava požární nádrže a oprava školy.
Schváleno bylo zvonění v kapličce, oprava komunitní místnosti, oprava cest a drobné opravy ve
škole.
3. Fungování komunitní místnosti
Jana Němcová navrhuje besedy na určité téma (vaření, zahrádkářství, cestování,..), které by
pokaždé moderoval některý občan. Každý by s sebou přinesl drobné občerstvení.
Další návrhy: cvičení jógy, pingpongové turnaje, kulečníkové hry, hraní společenských her,
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rukodělné kroužky, turistické vycházky.
Naplánované akce:
Pingpongový turnaj 17.12.2016. Od 14:00 je možné přijít a začít hrát, uzávěrka přihlášených bude
do 15:00 hodin. Podle přihlášených se stanoví průběh turnaje.
Promítání filmu 21.1.2017: Švédská teorie lásky - dokumentární film z volné projekce. Informace
o filmu byly zaslány na občany, další filmy je možné vybrat na www.promitejity.cz.
Dračí doupě 11.2.2017 – fantasy hra na hrdiny, každý hráč je součástí dobrodružné výpravy za
nějakou rasu (člověk, elf, trpaslík, hobit, …) a určité povolání (válečník, kouzelník, zloděj, …).
Šarka Licenhammerová má na starosti fungování komunitní místnosti. Pokud někdo chce pořádat
akci, domluví se s Šárkou. Pokud by někdo chtěl akce pořádat pravidelně, domluví se s Šárkou a
může dostat vlastní klíče.
Bohužel plnému využívání komunitní místnosti a pořádání kulturních akcí v budově školy brání
havarijní stav sociálního zařízení.
4. Plán schůzí OV na rok 2017
Termíny zasedání jsme naplánovali na vždy na 1. středu v měsíci. První schůze bude 4.1.2017.
Michal Suchomel nachystá termíny schůzí na příští rok.
Mimořádná roční schůze s občany: naplánováno na 14.1.2017.
5. Přestěhování výstavy fotografií
Výstavu je nutné přestěhovat z důvodu velkého vlhka v bývalém bytě. Bohužel problémy s vlhkem
jsou v celé škole. Výstava bude otevřená v době konání pingpongového turnaje 17.1., poté
posbíráme a uložíme fotografie.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Pavel Němec informuje o možnosti sepsání petice na vodárny ohledně malého tlaku vody v potrubí.
Sepíšeme petici na operátory mobilního signálu ohledně posílení mobilní sítě v Jamném.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:40 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Luboš Navrátil
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