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Zastupitelstvo městské části BrnoJehnice zve všechny spoluobčany na
veřejné setkání s občany,
které se koná
18.12.2013 v 18:00 hodin v jídelně
ZŠ Blanenská.
Hlavním tématem je diskuse s občany
a diskuse nad návrhem rozpočtu ÚMČ
Brno-Jehnice na rok 2014.

Zveme všechny občany na

slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu s kulturním

programem, které se koná na Náměstí
3.května ve středu 4.12.2013 v 17:00
hodin pod záštitou zastupitelstva
městské části Brno-Jehnice a Základní
školy Blanenská 1.

Číslo 11

Běžné č. 115

ZŠ a MŠ Brno Blanenská 1 pořádá
11.12.2013 v 17 hodin VÁNOČNÍ

JARMARK s možností nákupu

drobných dárků, které vyrobili žáci
naší školy. Pro zpříjemnění vánoční
atmosféry bude podáván čaj a svařené
víno. Těšíme se na příjemně strávené
společné chvíle v adventním čase.

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 20.11.2013 proběhlo 171.
zasedání zastupitelstva
-na jednání zastupitelstva se
dostavili zástupci občanů, kteří
vznesli požadavek, aby jim byla za
úplatu poskytnuta doba
v tělocvičně na ZŠ Blanenská 1 na
nohejbal. Po diskusi bylo
dohodnuto, že se starosta pokusí
přesunout některé družstvo
badmintonu do spodní haly a tato

uvolněná hodina bude poskytnuta
na nohejbal.
-zasedání se zúčastnil
ředitel školy Mgr. Kotyza, který
zastupitele informoval o problému
zatékání rovnou střechou do tříd,
kdy se snad již k dnešnímu dni
podařilo problém vyřešit. Ředitel
informoval zastupitele, že na
ploché střeše je za životností plášť
a bude nutno jej v budoucnu
vyměnit. Zastupitelstvo pověřilo
tajemníka, aby nechal zpracovat
cenovou nabídku na kompletní
rekonstrukci svrchního pláště
střechy na budově školy a poté
zpracoval požadavek na dotaci na
opravu z rozpočtu města Brna.
-tajemník seznámil
zastupitele s rozhodnutím ÚMČ
Královo – Pole, odbor životního
prostředí, které povoluje pokácení

ořechu na ul. Plástky a předložil
příští jednání zastupitelstva a
na
nekalé
praktiky
finanční nabídku od sdružení FO
pověřilo tajemníka zajištěním
podomních prodejců
Šarapatka na pokácení ořechu
doplnění nabídek na výměnu
Zaměstnanci Brněnských vodáren
v celkové částce 4.840,-Kč včetně
vchodových dveří do ZŠ
a kanalizací, a.s. byli v poslední
DPH, kterou zastupitelstvo
Blanenská1.
době několikrát upozorněni svými
schválilo.
-zastupitelstvo projednalo
zákazníky bydlícími v městě Brně
-zastupitelstvo schvaluje
cenovou nabídku na nové
na nekalé praktiky podomních
rozpočtové opatření č. 8 ze dne
ukazatele ulic v MČ Jehnice a
prodejců, kteří nabízejí filtrační
12.11.2013.
rozhodlo odsunout toto rozhodnutí
zařízení, která se osazují na vnitřní
na příští jednání zastupitelstva a
vodovod v nemovitostech a která
-zastupitelstvo nemá
pověřilo
tajemníka
zajištěním
ještě
dokáží „zázračně zlepšit“ kvalitu
námitek k návrhu obecně závazné
minimálně
jedné
nabídky
na
dodávané vody.
vyhlášky města Brna o regulaci
ukazatele. Pověřilo tajemníka, aby
Scénář prodeje je vždy stejný.
provozu loterií a jiných podobných
zajistil doplnění stávající nabídky
Prodejce odebere u zákazníka
her a stanovení opatření
o informaci na životnost a stálost
vzorek vody a začne provádět
k zabezpečení veřejného pořádku
fólie proti UV záření.
„rozbor“, při kterém dojde ke
-zastupitelstvo nemá
Příští zasedání zastupitelstva se
změně pH, což se projeví změnou
námitek k návrhu obecně závazné
koná po veřejném shromáždění s občany,
barvy, zvýšeným zákalem a
vyhlášky města Brna, kterou se
které se koná dne 18.12.2013 v 18:00 hod.
vysrážením solí. Prodejci chtějí
prostorách ZŠ Blanenská 1 v Jehnicích.
vydává Cenová mapa stavebních
tímto způsobem dokázat, jak je
pozemků statutárního města Brna
č. 10
Upozornění
Brněnských voda nekvalitní. Následně ochotně
nabídnou
řešení
v podobě
vodáren a kanalizací, a.s. filtračního zařízení v hodnotě
-zastupitelstvo nemá
námitek k navrženým úpravám
statutu města Brna.
Volby do Poslanecké sněmovny
-zastupitelstvo
Parlamentu České republiky konané ve
schvaluje objednávku
dnech 25.10. – 26.10.2013
vánočního koncertu
Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice – souhrnné informace
pořádaného MČ Brno –
Jehnice dne 6.12.2013
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
Platné % platných
v prostorách tělocvičny na ZŠ
v seznamu obálky
účast v %
obálky
hlasy
hlasů
Blanenská 1 za celkovou
částku 13.000,- Kč
843
611
72,48
611
605
99,02
-zastupitelstvo
Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice
schvaluje návrh na scénické
Strana
Platné hlasy
osvětlení při vánočním
číslo
název
celkem
v%
koncertu v celkové výši
2.000,-Kč + DPH a pověřuje
1
Česká str.sociálně demokrat.
83
13,71
tajemníka vytvořením a
2
Strana svobodných občanů
26
4,29
podpisem objednávky na toto
3
Česká pirátská strana
27
4,46
scénické osvětlení.
-zastupitelstvo
nesouhlasí se žádostí o
umístění sběrného kontejneru
na použitý textil v MČ Brno –
Jehnice.
-zastupitelstvo souhlasí
s cenovou nabídkou na
výměnu skleněných výplní
přístřešků zastávky MHD
v Jehnicích na Náměstí 3.
května v celkové výši 5.700,Kč + DPH a zastávky při ZŠ
Blanenská směrem do Jehnic
v celkové výši 7.400,-Kč +
DPH.
-zastupitelstvo
projednalo nabídky na výměnu
vstupních dveří do ZŠ
Blanenská 1 a rozhodlo
odsunout toto rozhodnutí na

4

TOP 09

107

17,68

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

4

0,66

6

Občanská demokratická strana

85

14,04

9

politické hnutí Změna

0

0,00

10

Strana soukromníků ČR

3

0,49

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

48

7,93

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

7

1,15

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

24

3,96

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

8

1,32

20

ANO 2011

99

16,36

21

Komunistická str.Čech a Moravy

52

8,59

22

LEV 21-Národní socialisté

1

0,16

23

Strana zelených

28

4,62

24

Koruna Česká (monarch.strana)

3

0,49

desítek tisíc korun. Taktika
prodejců však může být různá a
jejich doporučení se mohou lišit.
Ubezpečujeme naše zákazníky,
že voda dodávaná Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a.s.
splňuje ve všech parametrech
vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu, ve
znění pozdějších předpisů, a
patří
mezi
jednu
z nejkvalitnějších
v České
republice. Je důležité si uvědomit,
že
voda
je
jednou
z nejkontrolovanějších potravin,
kdy její kvalita je sledována jak při
jímání a úpravě, tak i v celém
distribučním systému. Nezávislou
kontrolu jakosti pitné vody dále
provádí Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, pro kterou zajišťuje
laboratorní
analýzy
laboratoř
Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě, v souladu s uvedenou
vyhláškou
Ministerstva
zdravotnictví. Nákup a instalace
takovýchto filtračních zařízení je
proto z pohledu jakosti pitné
vody bezdůvodnou a zbytečnou
nemalou investicí.
Pokud mají odběratelé zájem,
mohou se informovat o aktuální
jakosti vody na webových
stránkách - www.bvk.cz nebo
zatelefonovat
přímo
do
Brněnských vodáren a kanalizací,
a.s.

Strážníci poradí
spotřebitelům
Obchody plné lidí, nervozita
personálu, nižší obezřetnost
zákazníků.
Čím
mohou
obchodníci spotřebitele zaskočit
a co je dobré naopak vědět ještě
před nákupy, a to nejen v čase
předvánočním?
Právě na aktuálně tolik
diskutovanou
problematiku
spotřebitelského chování zaměřilo
od listopadu svoji pozornost
Poradenské centrum Městské
policie Brno. Příchozí mohou od
strážníků Odboru prevence získat
řadu informací k reklamacím,
výměnám dárků i dalším právům
zákazníků. Až do konce února
2014 budou k dispozici také
užitečné kontakty na občanská
sdružení, poradny a upozornění na

nákupní rizika, ale i nejrůznější
brožury.
Velkým
lákadlem
budou
chystané
přednášky
Gerty
Mazalové, předsedkyně Sdružení
obrany spotřebitelů. Ta nejbližší se
uskuteční v úterý 3. 12. v zasedací
místnosti MP Brno v Křenové ulici
č. 4 a nese název Vánoční nákupy
a jejich rizika. Po novém roce (9.
1.) přijde pro změnu řeč na Slevy,
povánoční slevy a jejich rizika.
Obě přednášky jsou zdarma a
začínají v 17 hodin v zasedací
místnosti MP Brno v Křenové ulici
č. 4. Je potřeba se na ně přihlásit
předem na http://www.mpb.cz/proverejnost/poradenske-centrum-mpbrno/ .
Po přednáškách budou pro
návštěvníky připraveny krátké
testy na probrané téma. Tři
vylosovaní, kteří své odpovědi
vhodí do losovacího boxu, obdrží
drobný dárek.
Pavel Šoba, MP Brno

Autocentrum K.E.I. radí…

Jak zkontrolovat vůz před koupí
a jak uzavřít kupní smlouvu?
6. Co prozradí úvodní vizuální
kontrola vozu?
Kontrola vozu prozradí mnohé, od
oděrek na karoserii až po
závažnější problémy. Důležité je
obhlédnout interiér, který Vám
řekne, jak se k vozu předchozí
majitel choval. Ohmataný volant,
příliš ošlapané pedály prozradí, jak
moc byl vůz používán a zda
tachometr nebyl přetočený.
7. Co kontrolovat na karoserii?
Pečlivě sledujte místa, která často
podléhají korozi - prahy, blatníky,
páté dveře... Užijte přitom trochu
síly, protože někdy jsou
inkriminovaná místa opravená
nepříliš pečlivě. Zbystřete, pokud
jsou často korodující části překryté
čerstvým nátěrem nebo plastovými
lemy.
8. Podvozek - má cenu ho
prozkoumat?
Samozřejmě! Nejlepší je vůz
zvednout a podvozek pořádně
zkontrolovat. Důraz klaďte na
korozi podlahy a na výfuk, který
často reziví. Rovněž na větší
olejové netěsnosti, nerovnoměrně
sjeté pneumatiky a vady náprav.
9. Na co dávat důraz při
zkušební jízdě?

Předváděcí jízda by měla být
samozřejmostí. Sledujte při ní, zda
vůz drží stopu, jak se chová v
prudkých zatáčkách, zda brzdí
souměrně a jaký má motor zvuk.
Při jízdě se nebojte víc sešlápnout
plyn.
10. Je třeba uzavřít kupní
smlouvu?
Jen řádně sepsaná kupní smlouva
je zárukou, že se v případě potíží
domůžete svých práv. Vůz v ní
musí být přesně specifikován
(identifikátory, najeté kilometry,
stáří apod.). Mělo by v ní být
uvedeno, že na voze nejsou práva
dalších osob. Další náležitosti
dobré smlouvy: počet klíčů
předávaných k vozu, podrobnosti o
STK a emisích apod. V
optimálním případě by měl být
součástí smlouvy také zápis o
technickém stavu vozidla, ve
kterém jsou uvedené veškeré
závady.
Stali jste se účastníkem dopravní
nehody? Pozor na "Lovce
nehod". Více informací získáte v
dalším vydání.

Co prozradil výzkum
spokojenosti obyvatel
s Brnem?

V roce 2013 město Brna připravilo
druhou vlnu sociologického šetření
s názvem Charakter města Brna
v postojích jeho obyvatel. Cílem
bylo podat celistvý obraz názorů
obyvatel na město Brno.

1. část: jaký je obraz města v
očích jeho obyvatel
Respondenti nejvíce souhlasí s tím,
že Brno je městem univerzit (96 %
odpovídajících rozhodně nebo spíše
souhlasí), že je dobře dostupné
vlakem (93,7 %) a že se ve městě
dokážou dobře orientovat (93,3 %).
Na druhou stranu nejméně souhlasí s
tím, že se Brno dokáže dobře
propagovat, a to jak v nadnárodním
měřítku (pouze 25,8 % respondentů
rozhodně nebo spíše souhlasí), tak v
rámci České republiky (45,9 %)
nebo v médiích (35,9 %).
Největší pozitivní změna v souhlasu
mezi lety 2013 a 2009 byla
zaznamenána u výroků „V Brně se
dá dobře jezdit autem“, „Brno má
dobrou nabídku bydlení (pro
všechny skupiny obyvatel)“ a „Brno
je městem hokeje“.
Naproti tomu ve srovnání s rokem
2009 nejvíce poklesla míra souhlasu
s výroky „Brno je městem fotbalu“ a

„Brno je centrem cestovního ruchu“,
změna k horšímu však není velká.

2. část: jaké jsou asociace, které
se s městem pojí
Velké části respondentů (84,4 %) se
velmi silně vybaví památky (Petrov,
Špilberk, Stará radnice), více než tři
čtvrtiny si město asociují
s Brněnskou přehradou a 7 z 10
odpovídajících si Brno spojuje s
výstavištěm a veletrhy.
Skutečnost, že město pod
Špilberkem je v pozitivním směru
nejčastěji spojováno s kulturním či
přírodním prostředím, byla
potvrzena odpověďmi respondentů
na volnou otázku, která se zajímala o
přednosti města. Dotazovaní mohli
odpovídat spontánně.
Největšími přednostmi jsou obecně
architektura, historické skvosty,
historické jádro města a památky, za
klad obyvatelé považují i bohatou
kulturu a také přehradu a její okolí.
Naopak nejzávažnějšími nedostatky
jsou doprava (špatná průjezdnost
městem, provoz velkého městského
okruhu, dobudování komunikací
apod.), nepořádek (v centru, v
parcích, nedostatečný úklid),
parkování, sociálně nepřizpůsobiví
občané (žebráci, bezdomovci, opilci)
a MHD (drahá, nekvalitní, přeplněná
apod.).
3. část: jaká je spokojenost
obyvatel města s podmínkami
života v něm
Pokud se ptáme na obecnou míru
spokojenosti se životem v Brně, tedy
bez ohledu na to, o jakou oblast
života se jedná, nedopadlo
hodnocení města vůbec špatně.
Jak vyplývá z analýzy výsledků,
více než 9 z 10 dotázaných uvedlo,
že je velmi (39,4 %) nebo spíše
(52,5 %) spokojeno s Brnem jako
místem, kde žije. Nespokojenost
projevila méně než desetina
dotázaných (velmi nespokojen/a 0,9
% a spíše nespokojen/a 7,2 %).
Z odpovědí na podrobněji položené
otázky, které zjišťovaly spokojenost
s různými aspekty života ve městě
vyplývá, že respondenti jsou nejvíce
spokojeni s dostupností restaurací,
kaváren, cukráren apod. (95,6 % je
spíše nebo velmi spokojeno), s
dostupností obchodů s potravinami
(93,5 %), s nabídkou divadel (92 %)
a s dostupností ostatních obchodů
(91,3 %). Na druhou stranu se jim
nejméně líbí například stav

komunikací a silnic (68,1 % je spíše
a velmi nespokojeno) a hlavně mají
problém s nedostatkem parkovacích
míst (80,4 %).

4. část: jaký je vztah obyvatel
k městu
Co se týče vztahu dotázaných k
Brnu, oproti roku 2009 ubylo osob,
pro které je Brno nejhezčí místo k
životu – v roce 2009 takových
respondentů byla celá polovina, dnes
je patriotů o něco méně – necelých
45 %. Oproti roku 2009 ale naopak
přibylo těch, kteří považují Brno za
příjemné město – letos jich bylo 46,5
% (39,4 % v roce 2009). V čase o
něco málo poklesl i podíl těch, kteří
považují Brno za průměrné město, k
němuž je nic nepoutá. Podíl
respondentů, kterým se město nelíbí,
zůstává v čase stejný a jedná se
pouze o půl procenta dotázaných.
Výzkum sledoval i plány odstěhovat
se z Brna. Největší podíl osob se
neplánuje odstěhovat nikdy (64 %),
případné stěhování připouští
necelých 13 % dotázaných a 23 %
respondentů neví. Srovnání těchto
výsledků z obou výzkumů ukázalo,
že v čase zůstává rozložení odpovědí
poměrně stabilní.
Závěr
Z výsledků obou vln výzkumu
vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako
město bohaté na historické památky
a nabízející rozmanité možnosti
trávení volného času. Vnímají je
jako město vzdělané a dobré
vzdělání umožňující, sídlo s dobrou
zdravotní a sociální infrastrukturou,
místo, kde se daří kulturnímu životu
a kde se dá i dobře nakupovat.
Na druhou stranu však kriticky
vnímají jeho nedostatky, jako jsou
potíže s čistotou a údržbou města či
s dopravní zátěží a parkováním.
Závěrečnou zprávu sociologického
šetření Charakter města Brna
v postojích jeho obyvatel – rok 2013
s podrobnými výsledky najdete na
webu www.brno.cz v sekci Správa
města – Dokumenty města –
Analýzy a studie.

Tiskové středisko MMB, e-mail:
tis@brno.cz, tel.: 542 172 026,
www.brno.cz

Zoo Brno – prosinec
01.12.2013

Rozsvícení Vánočního
stromku

24.12.2013

Štědrodopolední
komentovaná krmení.

Otevírací doba Zoo Brno v měsíci
prosinec: denně od 9.00 – 16.00
hod.
Pokladny se uzavírají v 15.00 hod.

Zoologická zahrada města Brna,
příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

BURANTEATR
Kounicova 22, Brno, rezervace
vstupenek – tel.: 774 492 131

3. 12. 19.30 Pan Polštář
7. 12. 19.30 Pravé poledne premiéra
9. 12. 20.00 Listopad
10. 12. 19.30 Skleněný zvěřinec
11. 12. 19.30 Pravé poledne
19. 12. 19.30 Obraz
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel:
606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz ,BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !

Nakrmho.cz

Vše pro Vaše zvířecí kamarády a ještě
něco navíc…
SLUNEČNICE od 15 Kč/kg
Králíci - granule od 11 Kč/kg,
oves.vločky, ječmen…
Drůbež – směsi od 11 Kč/kg, granule,
vitamíny, pšenice…
Prasata – krmivo, šroty, vitamíny…
Koně – krmivo, pochoutky, vitamíny…
Hnojiva – koňský, slepičí, cererit,
NPK…
Substráty – rašelina, trávníkový,
zahradnický…
Psi – granule, mraž. maso, konzervy,
pochoutky…
Kočky – granule, steliva, pamlsky,
kapsičky…
Exoti – krmivo, směsi, doplňky…
Hlodavci – krmivo, směsi, pochoutky…
Lesní zvěř – krmivo, daněk, muflon,
zajíc…
Pro rybáře – šroty, kukuřice, rybí
moučka…
Pro holuby – směsi, vitamíny...
Rozvoz k Vám zdarma.
Prodejna: Krmivo a krmné směsi
Pražská 58a Brno-Bosonohy
Tel. 604 756598, 732 2595
www.nakrmho.cz
email:obchod@nakrmho.cz

s doprovodným programem.
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