Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2017 ze dne 7.6.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Navrátilová D.
Omluveni: Motyčka K., Licehammerová Š.
Neomluveni: Odehnal J.
Hosté: Němec P., Vítek J., Trnka, V., Malá M., Marcelisová N.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michal Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Výsledek petice na zvýšení tlaku vody

4.

Úprava bývalé skládky

5.

Jamenská pouť 2017

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
Vpusť kanálu u vodárny ještě není opravena, byla urgována u města Tišnova, zatím nebyla
opravena.
Zvonění v kapličce už funguje, pravidelně se zvoní ve 12:00 a v 18:00.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
3. Výsledek petice na zvýšení tlaku vody
OV Jamné obdržel oficiální dopis od Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, kde rozhodli o
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realizaci projektu na rekonstrukci vodovodu do spodního Jamného. Bude proveden výběr
dodavatele stavby a dohodnut termín realizace.
4. Doplňkové tabulky na Jamenský okruh
Cedulky na rozcestník jsou hotové. Realizace proběhne do pouti. Současně byly natištěny cedulky,
na kterých se popisuje, jak místní názvy vznikly.
5. Jamenská pouť 2017
Stany se budou chystat od pátku od 17:00 hodin, potom v sobotu od 9:00 hodin, uklízet se bude
v neděli od 9:00. V sobotu 17.6. proběhne brigáda na úklid v obci a u studánky.
Od pátku od 17:00 do neděle do 12:00 hodin bude uzavřená silnice přes náves. Michal Suchomel
rozešle informace o uzavírce a pozvánky na občany Jamného.
Program:
od 14:00 hodin poutní mše
od 15:00 hodin
- Jamenský ortel, aneb co se událo – básnička už je téměř nachystaná
- taneční vystoupení Inspira (3 tance, celkem 3x8 dětí) – pro děti nachystáme balíček
- ukázky kovářské a řezbářské práce – kovář Matěj ze Stanovisk, Miloš Kněžínek
- ukázka kynologického klubu Tišnov (poslušnost, obrana)
- skákací hrad – zajistí Olin Bednář
- pro děti: skákání v pytli, hod podkovou, poznávací stezka, kreslení na obličej
- jízda na koňském spřežení: Honza Vítek bude jezdit s koněm od návsi ke studánce
- jamenský trojboj o ceny
- houslista
- od 18:00 hodin poutní zábava: MIX Hajánky – potvrzeno
Honza Riedl zajistí reproduktory a mikrofon na pouť.
Májku zajistí Pavel Komárek.
Luboš Navrátil zajistí nápis www.jamne-tisnov.cz.
Květinovou výzdobu zajistí Jana Němcová.
Lavičky a stoly budou z Tišnova a z Lomničky.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Dana Navrátilová připomíná potřebu čištění studen.
Daniela Jírová navrhuje dát zrcadlo na náves ke kapičce vedle dětského hřiště, aby bylo vidět, že si
hrají na hřišti děti.
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Usnesení: OV souhlasí s umístěním zrcadla na návsi.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
Předseda Jiří Procházka bude řešit na městě Tišnově neustálé parkování na dětském hřišti.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:40 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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