Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 03/2020 ze dne 13.3.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Luboš
Navrátil, Michal Suchomel, Oldřich Bednář, Jan Riedl
Omluveni:
Hosté: Riedlová K., Trnková I.
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.

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

3.

Brigáda na tradiční prořezání cest

4.

Komunitní místnost

5.

Požadavek občanů na další kontejner na plasty a papír

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Pan ředitel školy zahrada doposud nepodal žádné informace ohledně využití školy v Jamném.
Ve škole je vymalované schodiště a horní kabinet, schody jsou opravené, probíhá rekonstrukce
horního kabinetu.
Město Tišnov nám dodalo dřevo na topení a členové OV ho brigádně zpracovali a uskladnili ve
škole.
3. Brigáda na tradiční prořezání cest
Brigáda proběhne zítra od 9:00. Předtím se bude skládat kámen k pamětním lipám.
Brigády se může, vzhledem k situaci, zúčastnit maximálně 30 lidí. Brigádníci budou rozděleni do
několika malých skupin.
Občerstvení je zajištěno.
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4. Komunitní místnost
Komunitní místnost je stále pozastavená z důvodu rekonstrukce školy.
Katka Riedlová informuje o možnosti společného zájezdu. Zájezd by proběhl až pomine nouzový
stav kvůli koronaviru, pravděpodobně v květnu nebo červnu.
Jedna varianta je výlet do Dvora Králové na safari, další varianta je ZOO Lešná u Zlína.
Do příštího zasedání se zamyslíme nad dalšími návrhy.
5. Požadavek občanů na další kontejner na plasty a papír
Občané požadují další kontejnery na plasty a papír v horním Jamném na návsi, z důvodu neustále
přeplněných dosavadních kontejnerů u školy.
OV Jamné bude požadovat od města Tišnova další kontejnery na papír a na plasty. Tyto kontejnery
bychom chtěli umístit na náves.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
O opravě komunikací zatím nemáme žádné informace.
Jan Riedl informuje o tom, že skautská návštěva ve škole se ruší z důvodu nařízení vlády.
Pódium na pouť zatím nemáme od Městského kulturního střediska potvrzené.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 20:30 hodin.
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