Materiál číslo: 37

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016
Předkládá Procházka Jiří - předseda osadního výboru Jamné
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 11/2016 ze dne 12.10.2016.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 12/2016 ze dne 9.11.2016.

Zpracováno dne 30.11.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze svého
zasedání č. 11/2016 ze dne 12.10.2016 a zápis č. 12/2016 ze dne 9.11.2016.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 11/2016 ze dne 12. 10. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Motyčka K., Bednář O., Riedl J.
Omluveni: Licehammerová Š., Odehnal J.
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J., Fojtíková K., Motyčková K.
1. Zahájení
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.

Fungování komunitní místnosti

4.

Starojamenský den 28. října

5.

Zápis do kroniky

6.

Návrh brigád

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
Probíhá úprava povrchu vedle požární nádrže, bude následovat osetí novým trávníkem.
Ve středu 5.10. byla rada města Tišnova na výjezdním zasedání v Jamném. Prošli se po vesnici a
prohlédli si dosavadní komunitní místnost v bývalé škole. Prověřovali možné opravy školy, hlavně
vodovod a toalety. Rada byla spokojena s činností a aktivitou osadního výboru.
Truhlíky u hřiště se zalévají.
3. Fungování komunitní místnosti
Katka Motyčková a Šárka Licenhammerová se budou starat o fungování komunitní místnosti.
V místnosti je nyní biliard, ping-pong, knihovna a jsou přislíbeny společenské hry. Hry bude možné
po domluvě i vypůjčit domů. Předpokládá se 1x měsíčně větší akce, například turnaje v ping-pongu,
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turnaje ve společenských hrách.
Pravidelná předpokládaná otevírací doba bude od dubna do října 2x měsíčně nebo dle zájmu lidí.
V zimním období kvůli problematice topení a toalet pouze po domluvě.
V ostatních dnech je možné se domluvit a převzít klíče, nutná bude přítomnost jedné osoby starší
15-ti let kvůli dohledu a pořádku.
Komunitní místnost bude k dispozici i pro Hajánky a Hájek.
4. Starojamenský den 28. října
Brigáda proběhne v sobotu 22.10. v 9:00. Pozvánka už byla zaslána na občany a vyvěšena.
V plánu je vyřezat náletové dřeviny u pomníku, uklidit školu.
Harmonogram akce Starojamenský den:
- začátek v 14 00 u pomníku – kladení věnce
- přesun do školy a krátká pauza
- následuje otevírání Stezky po starých názvech Jamného u teletníku – střihání stuhy
- čtení z Jamenské kroniky - bude se číst 1. část kroniky cca 30 stran, podle situace se rozdělí na 2
části asi po 15 minutách. Číst bude střídavě Dana Navrátilová a Michal Suchomel. Zároveň se
budou na zeď promítat fotografie kroniky, popřípadě Jamného.
- výstava fotografií - na výstavu jsou nakoupeny polystyreny. Výstava bude probíhat v místnostech
bývalého bytu, eventuálně i na chodbách. Fotografie jsou vytištěné.
- výstava motocyklů – bude probíhat venku před školou, v případě nepříznivého počasí se dá pouze
pár motorek k fotografiím.
- doprovodný program pro děti – organizuje Šárka Licenhammerová a Katka Motyčková –
v případě hezkého počasí budou úkoly u stezky, ve škole se budou skládat origami z papíru, a
soutěžit hry o sladkosti.
- košt specialit z úrody – jídlo a pití bude v horním kabinetu, bude se hlasovat o nejlepší produkt
- posezení s hudbou – aparatura zamluvena, Michal Suchomel nachystá playlist.
- občerstvení zajistíme
Vytisknout 50 x povídání o stezce pro hosty – Olin Bednář.
5. Zápis do kroniky
Provede D. Navrátilová.
6. Návrh brigád
Pročištění žluté turistické cesty Jamné – Šerkovická hájenka – do konce letošního roku.
Brigáda na úpravu povrchu a setí trávy proběhne operativně podle dodání trávy městem Tišnovem.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Michal Suchomel upozorňuje, že pravděpodobně nebude moci v příštích několika měsících
vykonávat funkci zapisovatele, do příštího zasedání se vybere zástupce.
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8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 21:00 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 12/2016 ze dne 9. 11. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Motyčka K., Odehnal J.
Omluveni: Licehammerová Š., Riedl J.
Neomluveni: Bednář O.
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J., Fojtíková K., Motyčková J., Odehnalová Z., Štelcl O.
1. Zahájení
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michala Suchomela
Luboš Navrátil

Program jednání :
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Zhodnocení akce Starojamenský den

4.

Příprava akce Barborka + zdobení vánočního stromu

5.

Plán brigády - Vyčištění cesty na Šerkovice

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Osetí pozemku u požární nádrže trávníkem proběhne na jaře kvůli chladnému počasí. Semena
trávníku už město dodalo, budou uskladněna u Jiřího Procházky.
3. Zhodnocení akce Starojamenský den
Akce dopadla dobře, všichni jsme se zapojili do průběhu akce.
Velký úspěch měla výstava fotografií i čtení kroniky.
Článek do Tišnovska napíše Katka Motyčková.
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4. Příprava akce Barborka + zdobení vánočního stromu
Akce proběhne v sobotu 3.12.2016 od 17:00 u kapličky.
Budeme zdobit vánoční stromeček. Osvětlení stromečku máme z loňského roku. Elektřina se zapojí
k Odehnalům.
Michal Suchomel udělá plakát a rozešle e-mailem. Do pozvánky přidat aby lidé donesli vánoční
ozdoby.
Hudbu zařídí Ota Štelcl - koledy a vánoční písně.
5. Plán brigády - Vyčištění cesty na Šerkovice
Pročištění žluté turistické cesty Jamné – Šerkovická hájenka je předběžně naplánováno na polovinu
ledna. Termín upřesníme na 1. lednové schůzi dle počasí. Pravděpodobně bude na více etap.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Zdena Odehnalová navrhuje udělat pořádek ve skříních ve škole, uklidit a přebrat nádobí.
Dobrovolně se nabídly paní z Jamného.
Podněty na využití školy: cvičení jógy, zahrádkářské besedy, pravidelné hraní ping-pongu a
kulečníku. Další podněty si do příští schůze nachystáme a probereme s Šárkou Licenhammerovou.
Na příští schůzi přizvat i zástupce z OV Hajánky.
Aby mohli tyto aktivity probíhat, jsou nutné opravy toalet a zajištění topení.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:20 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Luboš Navrátil
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