Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 02/2020 ze dne 14.2.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Luboš
Navrátil, Michal Suchomel, Oldřich Bednář, Jan Riedl
Omluveni:
Hosté: Růžička M. (ředitel školy Zahrada), Souček K. (1. místostarosta) , Knechtová L., obyvatelé
Jamného (45)
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka, předseda OV, přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Michal Suchomel
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Prezentace školy Zahrada a dotazy členů OV a občanů na ředitele školy

3.

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

4.

Brigáda na tradiční prořezání cest

5.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

6.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Prezentace školy Zahrada a dotazy členů OV a občanů na ředitele školy
Jiří Procházka přiblížil obyvatelům Jamného důvod svolání občanů na tuto schůzi a předal slovo
panu řediteli školy Zahrada, panu Růžičkovi.
Pan Růžička představil školu Zahrada, jedná se o alternativní školu s konceptem Montesorri.
Současně mají problém s nedostatečnými prostory pro výuku a od roku 2021/2022 potřebují získat
nové prostory. Škola v Jamném je pro ně jedna z variant.
Aktuálně mají 70 žáků, maximálně uvažují 140 žáků.
Školu v Jamném by využívali částečně, pro max. 40 dětí 7. - 9. třídy, které se vyučují dohromady.
Neuvažuje se, že by děti byly ve škole každý den pevnou dobu, ale na odborné předměty dojíždějí
do jiných škol (Brno, Předklášteří).
Škola může do obce přinést některé výhody: kulturní dění v obci, kroužky i pro veřejnost,
společenský život, oprava budovy (možnost využít i dotací).
Žáci se zapojují i do kulturního života v místě školy.
Škola Zahrada by potřebovala minimálně 1 samostatnou místnost na vyučování a 1 společnou
místnost na komunitní akce. Proto by bylo vhodné vybudovat půdní zástavbu. Problém je v tom, že
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na podzim letošního roku potřebuje mít škola smlouvu na pronájem 2 místností. Půdní vestavba se
do té doby nestihne realizovat. Bylo by pravděpodobně možné ještě v tomto roce zažádat o dotaci
(cca. 2 mil na 1 projekt). Dotační peníze vyžadují bezbariérový přístup, vzhledem k šířce schodiště
by bylo nutné vybudovat venkovní výtah (cca 1 mil. Kč).
Dnešní schůzka slouží k tomu, aby se rozhodlo, jestli má smysl uvažovat o využití budovy školy
v Jamném a dále pokračovat v jednání.
Pravděpodobným scénářem by bylo, že část peněz na rekonstrukci by se použila z dotačního
programu a část by dodala sama škola Zahrada.
Dotazy občanů:
Michal Suchomel se ptá, jestli vzhledem k tomu, že se nestihne vybudovat půdní vestavba, se
uvažuje o dočasném využívání obou tříd. Pan Růžička odpověděl, že přesně tohle by byla možná
varianta.
Pan Žák se dotazuje na parkovací místa a zavedení čističky odpadních vod. Parkovací místa by
záležela na domluvě s příslušnými úřady, čistička odpadních vod není v kompetenci školy.
Paní Kněžínková namítla, že pro funkci školy jsou nutné další prostory. V budově školy jsou
některé místnosti (horní kabinet), které by mohly být využity jako zázemí pro pedagogy, šatna.
Výdejna potravin by musela splňovat hygienické normy, uvažuje se například Hostinec u Vlachů.
Pan Pokorný se ptá, kde by probíhala tělesná výchova. V zimě probíhá v tělocvičnách jiných škol,
v létě je možné, že by děti cvičily i v Jamném venku (před školou, na hřišti).
Jiří Procházka se ptá na vytápění budovy v zimě, jestli se budou vytápět jen prostory školy, nebo i
ostatní prostory. Uvažuje se vytápění elektrickým proudem, z důvodu nejrychlejší realizace.
Vytápěla by se celá budova.
Jiří Procházka se ptá, zda-li by rekonstrukce zahrnovala i 2 místnosti bývalého bytu a kuchyňky.
Vzhledem k výši nákladů na rekonstrukci se neuvažuje okamžitá oprava celé budovy, v tuto chvíli
nelze přímo odpovědět.
Gabriel Kožík se ptá, jakým způsobem probíhá výuka na škole Zahrada. V praxi v zimním období
90 % probíhá ve škole, 10 % probíhá mimo (výlety, tělocvična, odborné předměty). V létě se mimo
školu tráví více času.
Pan Růžička se zeptal, co si o využití budovy myslí pan Souček, jako zástupce města Tišnova. Pan
Souček zatím není s problematikou obeznámen. Pan Souček vyjádřil, že tato varianta má svoje
klady i zápory. V letošním roce není v rozpočtu města oprava budovy školy v Jamném v tomto
smyslu.
Jiří Procházka požádal přítomné občany Jamného, aby vyjádřili svůj názor formou anonymního
poradního hlasování.
Výsledky poradního hlasování občanů:
Hlasování o společném využívání místní budovy školy školou Zahrada za sjednaných podmínek
(vybudování nástavby na půdě).
Ano - 30
Ne - 5
Usnesení: OV Jamné vyslechl informace od pana ředitele školy Zahrada o záměru využití budovy
školy v Jamném. Členové OV Jamné hlasovali o společném využívání místní budovy školy školou
Zahrada za sjednaných podmínek – vybudování půdní vestavby.
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Hlasováno: přítomni: 9, pro: 7, proti: 2
Výsledek hlasování: OV Jamné za určitých podmínek souhlasí s využíváním budovy školy v
Jamném školou Zahrada.
3. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jiří Procházka informuje, že z důvodu rekonstrukce školy bude zastaveno fungování místní
knihovny v Jamném. Pravidelné fungování komunitní místnosti je ze stejného důvodu také dočasně
přerušeno, stejně jako využívání komunitní místnosti občany.
Oldřich Bednář informuje o opravě vozovky v Jamenském kopci. V současné době voda tekoucí
příkopem vedle silnice silnici podemílá a je nutné vybudovat projekt na opravu. Celý průběh změn
v projektu oprav vodovodu proběhl bez účasti OV Jamné, který těmto problémům mohl, vzhledem
ke znalosti prostředí, zabránit. OV Jamné by si přál při podobných změnách v projektu být
informován, aby bylo možné předejít škodám a zbytečně vynaloženým finančním prostředkům.
Problém s podemíláním silnice umocňuje fakt, že vloni neproběhla oprava a odvodnění polních cest
a voda s bahnem se valí podél Jamenského kopce. Občané Jamného se dotazovali, proč tato oprava
cest neproběhla, OV Jamné nezná odpověď.
4. Brigáda na tradiční prořezání cest
OV Jamné odhlasoval brigádu na prořezání cesty na „Paní horu“ – zelená turistická stezka.
Termín 14.3. od 9:00, sraz u rozcestníku Na Padělku.
Občerstvení bude zajištěno.
Michal Suchomel rozešle pozvánku e-mailem.
5. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Daniela Jírová se ptá, kdy proběhne oprava komunikací v Jamném. Oprava byla v rozpočtu už
v loňském roce, ale město Tišnov nestihlo vysoutěžit firmu. V letošním roce by měla rekonstrukce
proběhnout.
Jan Riedl se ptá na možnost přistavení dalšího kontejneru na plasty a papír, z důvodu neustále
přeplněných kontejnerů. Michal Suchomel informuje o možnosti sběrných pytlů i na papír.
Oldřich Bednář informuje o tom, že pan Navrátil (člen rady města Tišnova) po zhlédnutí stavu
přístavby školy, kde měla proběhnout plánovaná rekonstrukce kuchyňky, se přiklání k variantě, že
by bylo nutné zbourat celou přístavbu bytu ke škole. Potom bychom přišli o kuchyňku a 2
místnosti.
Poradní hlasování občanů o zbourání bývalého bytu vedle školy:
Ano – 10
Ne – 23
OV Jamné nesouhlasí se zbouráním přístavby školy – bývalého bytu včetně kuchyňky.
Alena Kožíková informovala o možnosti vystoupení Irských tanců na Jamenské pouti.
Občané se ptají, kdy bude v Jamném zřízena kanalizace a čistička odpadních vod, na kterou byl již
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dříve zpracován projekt.
Občané se ptají, kdo z vedení města Tišnova je zodpovědný za převzetí špatně provedených prací
v jamenském kopci a kdo je zodpovědný za nevyhovující změnu projektu. Krajnice vozovky je
nezpevněná a hluboký příkop je nebezpečný. Již tuto zimu díky nezpevněné krajnici padlo do
příkopu několik vozidel a majitelům tak vznikla škoda. Dále se ptají, kdo a z čích peněz zajistí
nápravu tak, aby silnice v jamenském kopci byla opět bezpečná.
Občané se ptají, proč v loňském roce neproběhlo zalepení děr v komunikacích.
Občané se ptají, proč ještě od loňského léta nebyly zpevněny podmáčené části na nově zbudované
cestě ke Žlebu, aby byla zachována alespoň průjezdnost.
OV Jamné se bude dotazovat na tyto otázky vedení města Tišnova a pokud mu budou vysvětleny,
tak je zodpoví občanům.

6. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 20:50 hodin.
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