Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 5/2019 ze dne 10.5.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel,
Oldřich Bednář, Luboš Navrátil, Jan Riedl, Jiří Odehnal
Omluveni:
Hosté: Trnková I., 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.

Průběh prací na požární nádrži

4.

Jamenská pouť

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
Odpadkový koš na zastávce stále není dodaný.
Oldřich Bednář informuje, že realizace pódia ve škole bude probíhat začátkem července.
Situace s parkováním v obci se zlepšila až na výjimku, kterou bude OV dále řešit osobně.
Chatka na hřišti je hotová, brigádně byly provedeny nátěry.
Jan Riedl prověří možnost udělání pamětní tabulky pro lípy republiky z nerezu. Bronzová tabulka
s vyřezaným nápisem vychází na cca 2500 Kč.
Na pouť máme zamluvený koňský povoz i s vožením dětí.
OV Jamné se sešel s panem Suchomelem z oboru pozemků města Tišnova a vysvětlil podrobnosti,
proč nelze prodat pozemek vedle cesty na Kamenách.
Pamětní lípy zaléváme a daří se jim, vánoční smrček na dědině strádá a pravděpodobně uhyne.
Zametání cest bylo přislíbeno, ale zatím neproběhlo.
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3. Průběh prací na požární nádrži
OV Jamné se 8.5. sešel u požární nádrže a probral situaci a následný postup prací.
Podařilo se zajistit firmu na postavení bednění.
Bednění by mělo být hotové do konce května, práce začnou v polovině května.
V sobotu 11.5. od 7:00 proběhne brigáda na odstranění nepořádku z nádrže, úpravu zdiva,
odbagrování hlíny a dodělání armatury z vnější části.
V jednání je také firma na zabetonování nádrže, pokud se firmu nepodaří zajistit proběhne
betonování formou brigády pravděpodobně začátkem června.
4. Jamenská pouť
Michal Suchomel nachystal pozvánku na pouť.
Program:
Poutní mše
Jamenský ortel
vystoupení Inspiro a Holky ze Smíškajdy
hádankový kvíz pro děti i dospělé
ukázky řezbářské práce
ukázka výcviku psů Kynologického klubu Tišnov
pro děti: skákací hrad, soutěže
pro odvážné dospělé: Jamenský trojboj
projížďka koňským spřežením pro děti i dospělé
poutní diskotéka – hraje DJ Honza
Michal Suchomel rozešle pozvánku a upozornění o uzavírce návsi (28.6. – 30.6.) a zákazu
parkování na návsi (27.6. – 30.6.).
Alena Kožíková pošle pozvánku do Tišnovska.
Stoly i lavice jsou zamluvené.
Pódium, skákací hrad, WC je zamluveno.
5. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky za duben a počátek května.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jana Němcová informuje, že 24.5. bude poprvé noc kostelů na Uníně.
24.5. a 25.5. budou ve škole probíhat volby do Evropského parlamentu, v tuto dobu nebude funkční
komunitní místnost.
Na podzim upravíme okolí prameniště potoka ve Starém Jamném.
Jana Němcová informuje o nutnosti opravit schody u pomníku.
Na Starojamenském dni bude výstava fotek z akcí od října 2017.
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7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:30 hodin.
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