Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2019 ze dne 5.7.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Luboš
Navrátil, Jiří Odehnal
Omluveni: Alena Kožíková, Oldřich Bednář
Hosté: Odehnalová Z., Kožík, G.
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.

Jamenský táborák 2019

4.

Zhodnocení Jamenské pouti 2019

5.

Dokončení požární nádrže

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
Odpadkové koše na hřiště město dodá.
Jan Riedl prověří možnost udělání pamětní tabulky pro lípy republiky z nerezu. Bronzová tabulka
s vyřezaným nápisem vychází na cca 2500 Kč.
Schody u pomníku město přislíbilo opravit, stejně jako pročištění strouhy podél jamenského kopce.
3. Jamenský táborák 2019
Jamenský táborák bude 24.8.2019.
Na programu bude fotbalový turnaj a další akce pro děti i dospělé. Program pro děti zajistí
komunitní místnost.

1 ze 2

4. Zhodnocení Jamenské pouti
Pouť byla vydařená, program měl u diváků úspěch.
Děkujeme účinkujícím z Inspira za hojnou učást.
Alena Kožíková napíše článek do Tišnovska.
5. Dokončení požární nádrže
Požární nádrž je částečně dokončena. Brigádně bylo provedeno zabetonování, úprava stěn po
zabetonování a nátěry.
Celkem bylo na rekonstrukci požární nádrže odpracováno zatím 1050 dobrovolných brigádnických
hodin v letech 2018 a 2019.
Nádrž už bude téměř celá napuštěna.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil do příští schůze nachystá zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Nová cesta „Ke Žlebu“ je po bouřkách neprůjezdná a rozbahněná, je třeba ji zpevnit.
Zdena Odehnalová informuje o tom, že kdokoliv z Jamného může využívat areál fotbalového hřiště.
Do chatky u hřiště dodáme lékárničku.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:45 hodin.
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