Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 3/2019 ze dne 1.3.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Jiří Odehnal,
Michal Suchomel
Omluveni: Oldřich Bednář, Luboš Navrátil
Hosté: Trnková I., Odehnalová Z., Pokorný B.
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.

Masopust 2019

4.

Termín a organizace brigády na prořezání cest

5.

Informace o činnosti komunitní místnosti

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oldřich Bednář zpracuje cenovou nabídku na pódium ve škole.
Pan Drhlíkovi se zatím nepodařilo objednat bednění na požární nádrž v betonárce. Pokud se to
nepovede během týdne, poptá bednění jinde.
Lenka Severínová s dětmi přislíbila vystupování na pouti.
Jana Němcová roznesla do schránek upozornění na nesprávné parkování. Michal Suchomel rozeslal
e-maily. Zatím se situace nezlepšila. Občany upozorníme osobně.
3. Masopust 2019
Básnička je nachystaná.
Guláš je uvařený. Členové OV se budou střídat u vydávání.
Začátek průvodu je v 9:30 na Hajánkách.
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4. Termín a organizace brigády na prořezání cest
Jiří Procházka projednal s panem Drhlíkem možnost prořezání cesty od požární nádrže směrem
k Rohozci.
Pan Drhlík souhlasí a přislíbil následnou úpravu terénu bagrem.
Termín brigády je 16.3.2019 v 9:00, sraz u požární nádrže.
S sebou motorové pily, sekery, hrábě.
Koupíme pivo, limo a špekáčky.
5. Informace o činnosti komunitní místnosti
Zdena Odehnalová pravidelně organizuje každý pátek akce.
Sudé pátky od 16:00 hod: hernička a tvoření pro děti i dospělé.
Liché pátky od 16:00 hod: sousedské posezení, možnost zapůjčení knih, od 19:00 hod: různé akce
dle programu na nástěnkách a stránkách www.jamne-tisnov.cz (hry, promítání z dovolené,
sportovní aktivity)
15.3. bude prezentace fotek z Itálie od Němcových.
6.4. plánujeme obecní výlet do Pekla čertovina a skanzen v Hlinsku.
26.4. bude promítání fotek z Thajska od Kožíkových.
6. Zápis do kroniky
Jiří Procházka předá informace Lubošovi Navrátilovi.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka informuje, že v 24. - 25.5. budou ve škole volby do Evropského parlamentu a neměla
by ve škole být žádná akce.
Michalu Suchomelovi se zatím nepodařilo zjistit podrobnější informace ohledně pamětní cedulky
k lípám.
Daniela Jírová žádá o umístění zrcadla ke kapličce. Město Tišnov toto projednávalo vloni a
zamítnulo. Nicméně na návsi byly vykáceny stromy a díky tomu je situace přehlednější.
Jiří Procházka informuje, že v průběhu března už můžou být brigády u požární nádrže a chatky u
hřiště.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:00 hodin.
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