Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 12/2017 ze dne 1.11.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Navrátilová D.
Omluveni: Kohoutková (Licehammerová) Š.
Hosté: Němec P., Vítek J., 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 :

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Brigáda prořezání cesty na Šerkovice

4.

Komunitní místnost a plán zimního programu

5.

Akce Barborka + zdobení stromečku

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oprava školy byla projednána znovu, tentokrát s panem Drhlíkem. OV Jamné zakoupil závěsy a
žebřík, které město proplatilo.
Cedulky na Jamenskou stezku jsou hotové, v nejbližší době je přiděláme na stezku.
Ještě letos se bude opravovat cesta k rybníku. Na ostatní polní cesty se přes zimu udělá projekt a
příští rok se bude podle dotačního titulu žádat o dotace.
Vpusť kanálu u vodárny je stále opravena pouze částečně.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Brigáda prořezání cesty na Šerkovice
Jan Riedl informuje o tom, že by nám šel pomoct skautský oddíl z Brna.
Termín brigády upřesníme e-maily, podle možností skautů.
4. Komunitní místnost a plán zimního programu
V neděli 12.11. od 17:00 do 20:00 bude otevřena komunitní místnost na hraní her a od 19:00
promítání filmu Život začíná po stovce.
V neděli 17.12. možnost hraní her, kulečník, posezení s čajem a cukrovím, co si kdo donese a
pingpongový turnaj.
Termíny ještě prokonzultujeme, OV Jamné navrhuje přesunout termíny na pátek nebo sobotu.
5. Akce Barborka a zdobení stromečku
Svíčky i ozdoby máme z loňského roku.
Akce bude v pátek 1.12.2012 od 17:00 hodin.
Víno, koření a pozvánku zajistí Michal Suchomel.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Článek do Tišnovska o Starojamenském dni nachystá Olin Bednář.
Pavel Komárek informuje o tom, že lavička od Tomáše Ondry na hřišti byla zabetonovaná.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:20 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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