Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 4/2018 ze dne 4.4.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Bednář O.
Omluveni: Odehnal J., Riedl J.
Hosté: Vítek J., Marcelisová N., Němec P.
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
Luboš Navrátil

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Zhodnocení brigády Rejholec

4.

Rekonstrukce požární nádrže

5.

Příprava pálení čarodějnice

6.

Pouť 2018

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Stromy na dědině jsou pokácené, je potřeba ještě zařezat pařezy. Jan Vítek pařezy zařeže u země.
Po pokácení jsou odhalené oschlé túje, uvidíme, jestli obrazí, nebo se budou muset prořezat.
Kanál u vodárny je opraven.
Bylo přiděláno světlo do Jamenského kopce.
Informační cedule na Jamenskou stezku jsou v tiskárně.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Zhodnocení brigády Rejholec
Brigáda byla úspěšná, účast byla velmi hojná, celkem 23 lidí. Osadní výbor děkuje všem
zúčastněným za pomoc. Prořezala se celá délka cesty. Fotky z brigády budou na našich stránkách.
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4. Rekonstrukce požární nádrže
Hasiči ze Železného nám přijedou vyčerpat vodu a bahno z požární nádrže v neděli 15.4. cca v 9:30.
Osadní výbor a dobrovolníci jim přijdou pomoct.
Občerstvení zajistíme.
Podle stavu vyčištění proběhne asi o víkendu 28.4. a 29.4. brigáda na opravu betonu. Informace
upřesníme po vyčerpání nádrže a zhodnocení stavu.
5. Příprava pálení čarodějnice
Chystání dřeva proběhne o víkendu 28.4. a 29.4. současně s opravou nádrže.
Michal Suchomel nachystá pozvánku.
6. Pouť 2018
Program: básnička, vystoupení komunitní místnosti, vystoupení dětí z Inspira, soutěž pro dospělé,
soutěže pro děti, skákací hrad zajistí Olin Bednář, hudbu bude dělat DJ Honza.
Stany a stoly jsou zamluvené.
7. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová. Na konci každé schůze Dana Navrátilová přečte zápis z minulého
měsíce.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Město Tišnov nám proplatí zahradní domek do 10 000 Kč ke hřišti. Vybereme pozinkovanou
„garáž“, kterou potom děti pomalují obrázky.
Ve škole po tuhých mrazech praskl vodoměr, bude vyměněn za nový.
Na hřišti u rybníka se budou stavět stožáry a síť jako zábrana za brankou, síť se bude na zimu
sklízet.
Miloš Kněžínek bude provádět údržbu sochy víly Jamněnky u studánky.
Zeptáme se na možnost umístění popelnice u zastávky, teď je tam kyblík, který se musí vysypávat
do soukromých popelnic.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:45 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Luboš Navrátil
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