Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 01/2020 ze dne 3.1.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Luboš
Navrátil, Michal Suchomel, Oldřich Bednář
Omluveni: Jan Riedl
Hosté: Kožík G., Růžička M. (ředitel školy Zahrada)
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka, předseda OV, přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Michal Suchomel
Luboš Navrátil

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace školy Zahrada o záměru s budovou školy v Jamném

3.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

4.

Brigáda na tradiční prořezání cest

5.

Pouť 2020

6.

Masopust

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace školy Zahrada o záměru s budovou školy v Jamném
Jiří Procházka dal prostor panu Růžičkovi a ten představil vizi využití budovy školy v Jamném pro
účely výuky školy Zahrada. Prostory budou potřebovat od září 2021.
Bylo by eventuelně možné využít dotace na opravu budovy (udržitelnost po investici min. 5 let).
V Jamném by se uvažovalo max. 40 dětí, 7. - 9. třída. Využívaly by se obě třídy, jedna jako učebna
a jedna jako komunitní centrum spojené s družinou a tělocvičnou.
Usnesení: OV Jamné vyslechl informace od pana ředitele školy Zahrada o záměru využití budovy
školy v Jamném. Členové OV se podrobněji seznámí s obdrženou zprávou a na příští schůzi OV
(14.2.) proběhne hlasování o případné spolupráci.
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3. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jiří Procházka informuje, že 20.–22.3.2020 bude pronajatá škola skautskému oddílu z Brna.
Kámen pro pamětní lípy byl dovezen, až bude lepší počasí, bude na něj nainstalována tabulka.
Jiří Procházka informoval knihovnu v Tišnově o tom, že OV Jamné nesouhlasí se zrušením oficiální
knihovny v Jamném a zavedení sousedské knihovny. Dále bude tuto problematiku řešit Rada města
Tišnova.
4. Brigáda na tradiční prořezání cest
OV Jamné odhlasoval brigádu na prořezání cesty na „Paní horu“ – zelená turistická stezka. Termín
upřesníme na příští schůzi v závislosti na počasí.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
5. Pouť 2020
Termín pouti je 27.6.2020.
Je potřeba zajistit: uzavírku návsi (od pátku do neděle), pódium, pivní sety z města Tišnova a
Železného, koňský povoz, DJ, Inspiro.
6. Masopust
Masopustní sobota vychází na sobotu 22.2.2020.
Letos by měl průvod začínat v Jamném a končit na Hajánkách.
Guláš připraví Oldřich Bednář.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil informuje o aktuálním stavu Kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka přednesl dopis z redakce Tišnovských novin 2020.
V komunitní místnosti je třeba přestěhovat knihy, pověsit garnýže a nové závěsy. Pravděpodobný
termín bude 11.1.2020 od 15:00 hodin.
Michal Suchomel informuje, že tříkrálová sbírka proběhne v Jamném 11.1.2020 v odpoledních
hodinách.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 22:00 hodin.
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