Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 05/2020 ze dne 5.6.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Luboš
Navrátil, Michal Suchomel, Jan Riedl, Oldřich Bednář
Omluveni:
Hosté: Riedlová K., Trnková I., Kožík G., Šťastný D., Komenda J., Mandíková A., Dvořáček L.
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.

Jamenská pouť 2020

4.

Údržba obce

5.

Plány komunitního centra na léto

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
Jiří Procházka informuje o stavu opravy Jamenského kopce. Aktuálně se řeší problémy s velkým
množstvím dešťové vody, tato se uvažuje svést do příkopu podél kopce. S tím souvisí odvodnění
polních cest, které jsou největším zdrojem dešťové vody na Jamenském kopci. V nejbližší době se
kompletní rekonstrukce komunikace neuskuteční.
Rekonstrukce komunikace na parcele č. 128 je přislíbena v letošním roce.
Na dětské hřiště byl přislíben plot.
Pan ředitel školy Zahrada informoval OV Jamné, že škola nalezla lepší budovu, takže variantu
v budově bývalé školy v Jamném neuvažují.
Oprava místních komunikací by měla proběhnout o letních prázdninách.
Po skončení topné sezóny budou do spodní třídy umístěna krbová kamna.
Rekonstrukce kuchyňky byla pozastavena.
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3. Jamenská pouť 2020
Jamenská pouť se bude konat u požární nádrže, začátek akce bude od 14:00.
Program:
- Ortel
- Jamenský trojboj
- Soutěže pro děti
- Vodní hry
- Diskotéka - DJ Honza
OV Jamné do pouti zkonstruuje suchý záchod.
Brigáda na stavění stanů proběhne v pátek 26.6. od 18:00 a v sobotu 27.6. od 9:00 bude probíhat
příprava.
Pokusíme se zajistit skákací hrad pro děti.
4. Údržba obce
OV Jamné už 2x posekl trávu u požární nádrže a kolem studánky.
Trávu kolem pamětních lip a cestu kolem posečeme po pouti.
Proběhl úklid ve škole.
Před poutí proběhne poklizení kapličky.
5. Plány komunitního centra na léto
Některé cedulky na Jamenské stezce jsou upadané, je potřeba je připevnit. Připevnění proběhne
formou procházky po Jamenské stezce, termín bude upřesněn v červenci.
O prázdninách budou v termínech 11.7., 25.7., 8.8., 22.8. komunitní akce u požární nádrže od
17:00. Bude program pro děti a dospělí si mohou zahrát fotbal na hřišti.
Obecní výlet je odložen na podzim kvůli koronaviru.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil do příští schůze nachystá zápis.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jan Riedl informuje o tom, že památná lípa u cesty Na Kamena je částečně suchá.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 21:20 hodin.
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