Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 5/2018 ze dne 2.5.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Odehnal J., Riedl J., Bednář O.
Omluveni:
Hosté: Němec P.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 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.

Rekonstrukce požární nádrže

4.

Pouť 2018

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Čištění cest proběhne v nejbližší době a lepení děr v silnicích během příštích měsíců.
Místo plechové garáže budeme u rybníka stavět zahradní domek ze dřeva. Dřevo zajistí město
Tišnov a postavení proběhne formou brigády.
Přejezdy u nádrže se budou dělat tento týden.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město dodá.
Keře na návsi budou vysazené na podzim. Oschlou túji můžeme pokácet.
Oprava polních cest je stále v řešení od města.
Na Kamenách se objevila černá skládka. Byla nahlášena na město a to situaci řeší.
Informační cedule na Jamenskou stezku jsou v tiskárně.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Rekonstrukce požární nádrže
V neděli 15.4. proběhlo vyčerpání vody a proplach odtoku od SDH Železné a odstranění části bahna
ze dna.
V sobotu 28.4. proběhla brigáda na rekonstrukci. Odstranilo se veškeré bláto z nádrže a udělal se
nový přítok a odtok.
Dnes se byl na nádrž podívat pan Drhlík s projektantem. Navrhují odstranit poškozené části dna,
položit kari sítě, armaturu a zalít dno novou tenkou vrstvou betonu.
Spodní prameny svedeme drenážní trubkou do jednoho odtoku. Jan Riedl zajistí půjčení benzínové
brusky a vyřežeme drážku do dna na drenážní trubku.
Pro další fázi by nám město zapůjčilo bednění, postavili bychom bednění, udělali armaturu a zalili
betonem.
Po vybetonování bychom natřeli beton speciální barvou.
4. Pouť 2018
Skákací stan a WC jsou zajištěné.
Michal Suchomel nachystá pozvánku.
Program do pozvánky: Mše, Jamenský ortel, kovářské a (řezbářské) práce, Jamenský trojboj,
ukázka výcviku Kynologického klubu Tišnov, vystoupení Ispiro, skákací hrad, svezení koňským
spřežením, soutěže pro děti, večer diskotéka - DJ Honza.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová. Na konci každé schůze Dana Navrátilová přečte zápis z minulého
měsíce.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
U studánky se vymění prasklá křidlice při další brigádě u rybníka.
Na hřišti u rybníka se budou stavět stožáry a síť jako zábrana za brankou, síť se bude na zimu
sundávat.
Miloš Kněžínek provedl údržbu sochy víly Jamněnky u studánky.
Jan Riedl doporučuje přeznačit ukazatele Jamenské stezky.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:45 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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