Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 8/2018 ze dne 1.8.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Riedl J., Odehnal J., Bednář O.
Omluveni:
Hosté: Němec P., Odehnalová Z.
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.

Rekonstrukce požární nádrže

4.

Táborák 2018

5.

Starojamenský den 2018

6.

Plán komunitní místnosti na podzim 2018

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Začaly stavební práce ve škole – probourání příčky ve spodní třídě a rekonstrukce toalet.
Po rekonstrukci bude potřeba vymalovat a obnovit parkety.
Na postavení stožárů u hřiště je zajištěná firma, realizace by měla proběhnout do 25.8.2018.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město zatím nedodalo.
Opravu polních cest stále řeší MÚ Tišnov.
Luboš Navrátil posekal trávu u školy, na hřišti byla tráva posekaná při brigádě u požární nádrže.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Rekonstrukce požární nádrže
V měsíci červenci proběhlo několik brigád.
Armatury na stěnách jsou hotové, zdi jsou odkopané, odtok s novou rourou je nachystaný,
V pondělí 6.8. v 15:30 dovezou beton na dno brouzdaliště, bude brigáda na zabetonování.
Po zabetonování budeme stavět bednění na zdi, které bude zapůjčeno z betonárky.
Je třeba dodělat výpusť.

4. Táborák 2018
Jamenský táborák bude v sobotu 25.8., začátek fotbalového turnaje bude ve 14:00 hodin.
Program: fotbalový turnaj, hry pro děti.
Před táborákem je potřeba nachystat dřevo a posekat trávu, v pátek 24.8. v 18:00 proběhne brigáda.
Pozvánku nachystá Michal Suchomel.
Honza Riedl nakoupí rozlišovací vesty.
Stoly a lavičky vyřešíme provizorně kládami a fošnami.
5. Starojamenský den 2018
Plánovaný program: uctění památky padlým v 1. sv. válce, slavnostní výsadba lip k 100. výročí
založení ČSR, retro výstava, výstava akvarelů, čtení z Jamenské kroniky, Jamenský kvíz, promítání
z akcí OV Jamné, výstava historických motocyklů, doprovodný program pro děti, ukázka výcviku
Kynologického klubu Tišnov, tombola s překvapením, oldies párty.
Pozvánku je třeba odevzdat do 13.8., pozvánku nachystá Michal Suchomel.
6. Plán komunitní místnosti na podzim 2018
Novým vedoucím komunitní místnosti byla zvolena Zdena Odehnalová.
Na Jamenském táboráku bude doprovodný program pro děti.
Míče jsou k dispozici u Zdeny Odehnalové k zapůjčení.
Kvůli rekonstrukci školy je provoz komunitní místnosti omezen.
7. Zápis do kroniky
Dana Navrátilová přednesla zápis z kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jan Riedl informuje, že oprava komunikací v Jamném nebyla dokončena.
Michal Suchomel informuje, že komunikace města Tišnov na parcele č. 128 (k č.p. 39, 41 a 43) je
ve velmi špatném stavu, po bouřkách se neustále prohlubují díry a oprava cesty zatím provedena
nebyla.
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9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:20 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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