KEŘÍK VIŠNĚ
Znovu a znovu
jako v příboji
Mrtvého moře
naráží vlny
touhou poznání
na bariéry
vápencových skal.
Znovu a znovu
v marném úsilí
touží pokořit
nebetyčný chrám
skrytých tajemství
uprostřed masivu
vápencových skal.
Když Večernice
k obzoru klesla,
zvedl se nad ním
podvečera stín
a den se zkrátil
v zákmit včerejška
s přídechem noci

Ostatkový průvod masek

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice

plné naděje
svěžího rána
nového světa
jen keřík višně
na podloží skal
vzdoroval se vzdát.
Jen keřík višně
v poryvech sněhu
s vichřicí se rval,
bránil tajemství
chrámu života
skrytého uvnitř
vápencových skal.
Karel Stránský

Gratulujeme
V březnu oslavil své narozeniny
pan Josef Kousal.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Dne 19. 3. 2014 proběhlo 174.
zasedání zastupitelstva:
- Ing. Vysloužil vznesl námitky proti způsobu ořezu stromů na Náměstí
3. května v Jehnicích. Ing. Vysloužil
byl seznámen se skutečností, že tento
ořez provedla odborná firma, po
které bylo požadováno, aby stromy
byly zkráceny celkově a nerostly do
výšky a aby tvořili kulaté koruny.
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka
o vyžádání zprávy odborné firmy, zda
je takto provedený ořez v pořádku.
- Ing. Cech – upozornil, že na ulici
Blanenská ve směru na Lelekovice je
poškozené svodidlo. Zastupitelstvo
pověřilo tajemníka zajištěním opravy
svodidla ve spolupráci se SUSJMK.
Dále upozornil, že dochází k navážení
drtě spolu s asfaltem na komunikaci
směrem k chatám na pomezí k.ú.
Jehnice a k.ú. Ořešín a upozornil na
údajnou černou stavbu mezi těmito
chatami. Dle informace ze stavebního
úřadu je již v této věci vedeno řízení.
- zastupitelstvo projednalo stížnost
občanů na zimní posyp kamennou

drtí. Starosta uvedl, že v rámci
Jehnic není možné použít chemický
posyp, jelikož by došlo k poškození
zámkové dlažby a písek není vhodný
z důvodu splachování do dešťové
kanalizace. Na posyp je na úřadě
založen certifikát, který dokladuje
vhodnost tohoto štěrkového posypu
na chodníky a místní komunikace.
- osvětlení chodníku mezi
ulicemi Meziboří a Půlkrábkova.
Starosta seznámil zastupitele
s námitkami některých občanů,
kteří vyjádřili zásadní nesouhlas
s osvětlením z důvodu světelného
smogu a možností svícení do oken
některých domů v noční době. Těmto
občanům se starosta snažil vysvětlit,
že ani k jednomu nedojde s tím, že
přednější je bezpečnost občanů. Dále
starosta informoval, že měl jednání
s vlastníkem pozemku Mendelovou
univerzitou, Lesní škola Křtiny,
z důvodu pronájmu, prodeje či zřízení
věcného břemene na uložení elektrického kabelu pro toto nové osvětlení.
Finanční požadavky Mendelovy
univerzity jsou tak vysoké, že ke stavbě nového sloupu osvětlení nedojde.

Vymění se stávající sloup veřejného
osvětlení na ul. Meziboří za vyšší,
tak jak bylo rozhodnuto na minulém
zasedání zastupitelstva. TSB, a.s.
zašlou cenovou nabídku na provedení
těchto prací.
- starosta informoval o schválené
žádosti na dotaci z prostředku JMK,
kdy nedošlo k přijetí usnesení radou
města Brna a tudíž do dnešního dne
nemá MČ Brno – Jehnice souhlas se
žádostí o poskytnutí dotace. V této
souvislosti sdělil zastupitelstvu, že
tento pátek má jednání s náměstkem
primátora města Brna odpovědným
za tuto oblast.
- v souvislosti s prořezem stromů
bylo odbornou firmou zjištěno, že
některé stromy na náměstí vykazují
poškození v kořenové části (břízy)
a dle jejich názoru jsou přerostlé
(zejména smrky). Zastupitelstvo souhlasí s provedením dendrologického
posudku na tyto stromy a po jeho
vypracování, jehož součástí bude
i návrh o způsobu, jakým bude se
stromy naloženo, se zastupitelstvo
rozhodne. Částka za dendrologický
posudek je 5.000,-Kč za všechny staré
stromy na náměstí.
- starosta dále seznámil zastupitele
s tím, že dle zjištění Brněnských
vodáren a kanalizací, které v současné
době provádějí kontrolu veškeré
kanalizace v Jehnicích, vylévají
někteří obyvatele Jehnic zbytky
betonu a zbytky stavebních lepidel
po stavebních úpravách do veřejné
kanalizace a dochází k zabetonování
této kanalizace v níže položených
částech Jehnic. Seznámil zastupitele
se skutečností, že byla požádána
o spolupráci městská policie a Policie
ČR, aby byl zvýšen dohled nad tímto
protiprávním jednáním.
- zastupitelstvo projednalo zprávu
z kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo požádalo kontrolní
výbor o posouzení stávajícího stavu
smluv na pronájem místností v budově
ÚMČ a předložení zprávu z kontroly
na příštím jednání zastupitelstva.
- zastupitelstvo projednalo cenovou
nabídku firmy JD ROZHLASY
s.r.o. na doplnění místního rozhlasu
a nového zesilovače pro místní
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rozhlas v Jehnicích v celkové výši
63.635,-Kč včetně DPH a rozhodlo
přesunout tento bod na příští jednání
zastupitelstva po předložení návrhu
smlouvy o dílo, kde bude přesně
specifikováno převzetí díla, zejména
co se týká odzkoušení a kompatibility
nově dodávaných komponentů k nyní
užívaným součástem rozhlasu.
- zastupitelstvo bere doplnění
materiálů k účetní závěrce MŠ a ZŠ
Blanenská 1, Brno – Jehnice za rok
2012 na vědomí.
- zastupitelstvo nemá námitek
k návrhu vyhlášky, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 17/2013,
kterou se vydává Cenová mapa
stavebních pozemků statutárního
města Brna č. 10
- zastupitelstvo souhlasí s prodejem
pozemku p.č. 821/18 k.ú. Jehnice
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společnosti Správa železniční cesty,
státní organizace za podmínky, že
i v budoucnu dojde k zajištění průjezdu
pod tratí pro majitele pozemků na obou
stranách trati za účelem hospodaření.
- zastupitelstvo projednalo na
žádost Brněnských komunikací a .s.
Strategii parkování v městské části
Brno – Jehnice – DOTAZNÍK.
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne
16.04.2014 v 18:30 hod. na ÚMČ.

„Také si doma ucpáváte
kanalizaci“
V poslední době si někteří naši občané zvykli vylévat zbytky stavebních
lepidel, barev a zbytky po výplachu
míchačky do uličních dešťových
vpustí. Jsou si všichni dobře vědomi
toho, že zbytky písku, cementu a lepidel naplavených do dešťových vpustí
a kanalizací tuto doslova zabetonují?

Takové kusy ztvrdlých stavebních hmot se nalézají v kanalizaci

Někteří se také vymlouvají na to, že
tak činí řemeslníci, kteří u nich provádějí stavební práce a majitelé nemovitostí za nic nemohou. Samozřejmě
za likvidaci těchto odpadů odpovídá
majitel nemovitosti! Způsob likvidace
těchto odpadů určuje zákon o odpadech a v MČ Brno-Jehnice je určen
k likvidaci těchto odpadů sběrný dvůr
na ulici Plástky, který tyto odpady
přebírá a likviduje.
Pokud bude někdo přistižen, jak
vylévá do kanalizace zbytky stavebních lepidel apod., bude okamžitě
přivolána policie na zadokumentování
protiprávního jednání a bude s ním
postupováno v souladu se zákonem.
O této situaci byla informována MP
Brno, která přislíbila větší pohyb
svých strážníků v MČ Jehnice a to
zejména o víkendech a ve svátcích.

Tajemník ÚMČ

Kdo je povinen platit za svoz
komunálního odpadu?
V roce 2014 činí poplatková povinnost za svoz odpadu na poplatníka
670 Kč. Číslo účtu je stejné jako
v uplynulých letech – 156304/5400,
stejně jako způsoby úhrady a použití
variabilního symbolu (rodné číslo
poplatníka) ke správnému přiřazení
platby. Pro úhradu místního poplatku
v hotovosti jsou celoročně k dispozici
pokladny na Šumavské 33. Dále je
možné k úhradě využít poštovní
poukázky s předtištěným číslem
účtu, které jsou k dispozici na všech
kontaktních místech magistrátu, na
úřadech městských častí a na pracovišti správce poplatku. Nejpohodlnější
je ovšem bezhotovostní převod z účtu
na účet. Platit lze za více osob najednou (jeden člověk tak může zaplatit
např. za celou rodinu), v tom případě

Ples 2014 – půlnoční kankán
Plátce komunálního odpadu v ƌŶĢũĞ͗

ŽďēĂŶZ
s trvalým
ƉŽďǇƚĞŵ

FO s
pobytem v
ƌŶĢ

FO vlastník
Poplatková
povinnost

ŝǌŝŶĞĐ͗

S trvalým
pobytĞŵ
S ƉƎĞĐŚŽĚŶǉm
pobytĞŵ
ǌǇůĂŶƚ
S ĚŽēĂƐŶŽƵ
ŽĐŚƌĂŶŽƵ

+

WŽďǉǀĂũşĐş ĚĠůĞ ŶĞǎ
ϯŵĢƐşĐĞǀĞŵĢƐƚĢ͕
ƉŽŬƵĚŶĞƐƉĂĚĄĚŽ
ǎĄĚŶĠǌ ƉƎĞĚĐŚŽǌşĐŚ
ŬĂƚĞŐŽƌŝş

Ohlašovací
povinnost

Osvobození

WŽŬůĂĚŶŽƵ

je třeba vyplnit formulář oznámení
společného zástupce a nahlásit
jména, data narození a adresu těchto
poplatníků. Správcem poplatku je
Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna, oddělení správy poplatku
za komunální odpad, pracoviště
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova
A. Další informace najdete na www.
brno.cz/odpady, dotazy je možné
zasílat e-mailem na adresu odpady@
brno.cz. V grafu je zjednodušeně
znázorněn proces úhrady, jsou zde
označeni poplatníci a jejich povinnosti. Označení FO znamená fyzická
osoba.
Šumavská 33,8. a 9. patro, budova A
Pondělí – od 8 do 12 a od 13 do 17 hod
Úterý – od 8 do 12 a od 13 do 14.30 hod
Středa – od 8 do 12 a od 13 do 17 hod
Čtvrtek – od 8 do 12 a od 13 do 14 hod
Patek – od 8 do 12 hodin

Metropolitan
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Osoby s trvalým
ƉŽďǇƚĞŵǀ ƐşĚůĞ
ŽŚůĂƓŽǀŶǇŶĞďŽǌǀůĄƓƚŶş
matriky

sůĂƐƚŶşĐŝƐƚĂǀĞď
ƵƌēĞŶĠŬ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş
ƌĞŬƌĞĂĐŝŶĂƷǌĞŵş
ŵĢƐƚĂs trvalým
ƉŽďǇƚĞŵǀĞŵĢƐƚĢ

dƎĞƚşĂĚĂůƓşĚşƚĢĚŽ
ϭϱůĞƚƐ ŶĞũŵĠŶĢ
ĚǀĢŵĂƐǀǉŵŝ
ŶĞǌĂŽƉĂƚƎĞŶǉŵŝ
ƐŽƵƌŽǌĞŶĐŝ

PLATBA

Bankovním
ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ƚĂǀďǇƵƌēĞŶĠ
k ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş
ƌĞŬƌĞĂĐŝ͕ďǇƚ
ŶĞďŽƌŽĚŝŶŶǉ
Ěƽŵ͕vĞ
ŬƚĞƌĠŵŶĞŶş
ŚůĄƓĞŶĂ FO k
ƉŽďǇƚƵ

Poštovní
ƉŽƵŬĄǌŬŽƵ

KŚůĂƓŽǀĂĐş
povinnost

EĞǌůĞƚŝůĠ&K͕
v ǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽǀǉŬŽŶ
ƷƐƚĂǀŶşŶĞďŽ
ŽĐŚƌĂŶŶĠǀǉĐŚŽǀǇ

OSLAVTE DEN ZEMĚ NA
HRADĚ VEVEŘÍ
Přijďte s Lipkou a dalšími brněnskými organizacemi oslavit Den Země,
svátek zasvěcený planetě Zemi a jarní
přírodě. Akce, která se koná 26. dubna
od 10 do 17 hodin na nádvoří malebného hradu Veveří, bude v letošním roce
věnována tématu potravin a výrobků
pocházejících z našeho regionu.
Malé návštěvníky bude čekat celá
řada zábavných a poznávacích her či
tvořivých dílen a dospělí si užijí praktické workshopy, přednášky a dokumentární filmy. Připraven bude také
kulturní program, v rámci kterého se
představí divadlo pro děti Komedianti
na káře, taneční vystoupení, divadlo
ÚDIF s fyzikálními experimenty
a také velký koncert kapely Žamboši,
který začne v 15.30 hodin. Návštěvu
oslavy Dne Země můžete spojit
také s příjemnou procházkou okolo
Brněnské přehrady nebo s výletní
plavbou parníkem.

Z historie pivovaru
v Jehnicích u Brna
2. část
Pro oba pivovary, jehnický
i Moravia, se stal klíčovým rok 1898,
kdy se jejich historie setkala. V roce
1898, za účasti „Wiener Bankverein“,
byla založena „Akciová společnost
Moravia pivovar a sladovna“. Adolf
Loew zůstal sice až do roku 1902, kdy
požádal o výmaz z rejstříku podniků,
dál nájemcem jehnického pivovaru,
ale současně se jeho jméno v roce
1898 objevilo ve funkci ředitele nově
vzniklé akciové společnosti „Moravia“.
Oba pivovary změnily osoby sládků:
v Jehnicích se jím stal Jan Schulz,
v Moravii František Černý. Černý
patřil v té době k uznávaným
odborníkům, zajímal se o zahraniční
novinky, publikoval v odborném tisku
a ochotně radil zájemcům v různých
praktických otázkách. Své poznatky
nepochybně promítl i do práce
jehnického pivovaru. V pivovarském
roce 1898/1899 naposled vykázaly
oba pivovary svou výrobu samostatně:
Jehnice 27 637 hektolitrů a Moravia
84 780, od pivovarského roku
1899/1900 se výroba vykazovala
jedním společným údajem, trvale

Sklepy pivovaru 1

stoupajícím. Ve výrobním roce
1900/1901 akciová společnost
„Moravia“ oznámila výrobu 137 197
hektolitrů piva a zařadila se na 21.
místo mezi rakousko-uherskými
pivovary. Podnikaví Bauerové zajistili
existenci podniku ve spojení s větším
partnerem a dohled si udržovali tím,
že syn se stal jedním z členů správní

rady akciové
společnosti
„Moravia“,
která se po
roce 1902
stala nájemcem pivovaru
v Jehnicích.
Výrobu nad
100 000
hektolitrů si
„Moravia“
udržovala
až do první
světové války,
která pro řadu
pivovarů znaBudova pivovaru
menala katastrofu. Také „Moravia“ prošla těžkým Svitavou, získaný roku 1924 od rodiny
obdobím, např. v sezóně 1917/1918
Salmů. Roční výroba piva trvale
vykázaly oba pivovary výrobu 82 000
klesala, až konečně k 15. březnu 1943
hektolitrů piva, dokonce těsně po
byl pivovar v Jehnicích uzavřen a jeho
vzniku Československé republiky,
majitelem se stal tradiční konkurent,
v sezóně 1919/1920, výroba poklesla
„První brněnský akciový pivovar“
na 64 635, ale již v pivovarském roce
na Starém Brně. Část dělníků byla
1922/1923 dosáhla 102 648 hektolitrů poslána na práci do říše, zbytek přešel
piva. V té době vyvrcholily neshody
do starobrněnského pivovaru. Na
manželů Bauerových rozvodem.
udržování budov a zařízení zůstali
Bruno Bauer mladší, který po návratu v Jehnicích podle zápisu v obecní
z první světové války znovu od roku
kronice „pouze tři zaměstnanci a pár
1919 do konce roku 1922 působil ve
volů na obdělávání pozemků patřících
správní radě „Akciové společnosti
pivovaru“. V květnových dnech roku
„Moravia“
1945 pivovar znovu posloužil jehpivovar a slanickým občanům, kteří od 1. května
dovna“, se trvale našli ve velké většině úkryt v jeho
přestěhoval do
sklepech. Odtud také nastoupili na
Vídně. Jeho
pochod z Jehnic do Lelekovic dne
manželka Berta, 3. května 1945 z nařízení německé
která koupila
armády. Německý velitel rovněž
i manželovu
dovolil téhož dne převedení dvou
část majetku,
slonů z cirkusu „Henry“ mimo obec,
následně
zbývající zvířata cirkusu bratří Fialů,
prodala kupní
kteří hledali v Jehnicích bezpečí již
smlouvou ze
o měsíc dříve, zůstala; koně, zebry ve
16. září 1924
dvoře pivovaru, předtím tu byli i oba
definitivně
sloni, další zvířata v lese na cvičišti
pivovar akciové
v „Cihelně“. Pamětníci, kteří odpoledspolečnosti
ne 8. května 1945 přišli nakrmit do
Moravia za
evakuované obce dobytek a nestihli se
1 250 000 Kč.
vrátit, se stali nedobrovolnými svědky
Proces snižová- závěrečných bojů při osvobozování
ní počtu pivovarů Jehnic. Kronikář Antonín Vala po
pokračoval i nadále a deset let po
válce situaci, kterou osobně zažil,
vzniku Československé republiky
popsal následovně: „ Tisíce ran z ručbylo na Moravě pouhých 61 pivovarů. ních střelných zbraní, stovky ran z děl,
Světová hospodářská krize v roce
hukot leteckých motorů a osvětlování
1929 zasáhla naše země sice později,
obce z letadel, poděsilo zvířata domácí
ale s důsledky velice tíživými. Pocítila i z cirkusu tak, že do rachotu střel se
je i akciová společnost Moravia,
mísilo řvaní tygrů a lvů, vytí psů
které v roce 1935 zůstaly v provozu
a bučení hladových krav.“ Občanům
jen pivovary v Jehnicích a Rájci nad
Jehnic, kteří se do osvobozené obce
4

vrátili 9. května 1945, se naskytl
smutný pohled: zničená škola,
zcela rozbořený pivovarský hostinec, značně zdevastovaný pivovar,
těžce postižené mnohé domy
v obci… Přes poškození pivovaru
obec Jehnice požádala v témže
roce o jeho znovuuvedení do
chodu. Jednání se konalo 24. října
1945 přímo v pivovaru a účastnili
se jej jako zástupci obce předseda
národního výboru Antonín Vala
a Josef Malášek, ředitelství starobrněnského pivovaru zastupoval
inženýr Štaler, ministerstvo výživy
v Praze inženýr Dvořák, dále
byli osobně přítomni předseda
Ústřední rady odborů Evžen
Erban a poslanec Josef Kapoun.
Na posledně jmenovaného jehničtí
zřejmě nejvíce spoléhali, protože
pocházel z Ořešína. Jednání
skončilo nerozhodně, ale ze slov
předsedy ÚRO Erbana bylo zřejmé,
že se očekávání jehnických občanů
nesplní. V květnu 1946 skutečně ministerstvo výživy definitivně rozhodlo,
že pivovar svou činnost neobnoví.
Pivovar byl v majetku Pozemkového
fondu a byl dán státnímu statku
do užívání. Budovy byly využívány
živelně, podle momentální potřeby,
k různým hospodářským činnostem.
V bývalém pivovaru si v roce 1950
zřídil státní statek v Jehnicích
drůbežárnu, kde se každoročně
líhly tisíce kuřat, rozesílaných jako
chovný materiál po celé republice.
Ve sklepích se pěstovaly žampiony,
později sloužil areál pivovaru ke
skladování zeleniny. Později převzala
část pivovaru Jednota, spotřební
družstvo, a postupně sloužila i dalším
organizacím. Došlo k neplánové
výstavbě různých objektů a k bourání
jiných. Jednoposchoďová zanedbaná
budova proti pivovaru sloužila ještě
po válce jako byty vedení pivovaru
a bydlel tam správce Potužník, sládek
Brož a také rodina Oklešťkova. Poté
byla asi do roku 1960 využívána jako
kuchyně státního statku a nakonec
zbourána. V obecní kronice se po
roce 1956 existence pivovaru objevovala jen v podobě údajů o zemřelých
občanech, u nichž kronikář připojil
i pracovní zařazení v pivovaru.
Podle stávajícího Územního plánu
města Brna je areál bývalého pivovaru
zařazen mezi lokality brownfield
s referenčním číslem 4501 a předpo-
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kládá se funkční využití jako plochy
smíšené. Dnes se na jeho území nacházejí dvě využívané sportovní haly,
objekty bývalého pivovaru vlastní
firma CHECK a CORRECT, která
má zájem využít areál pro bydlení
v bytových domech.
Význam pivovaru pro Jehnice byl
mnohostranný. Především představoval významnou možnost zaměstnání
pro obyvatele obce i širšího okolí.
Do jehnického pivovaru docházeli
muži z Jehnic a Mokré Hory, ale
také z Lelekovic, Ořešína, Vranova
a Šebrova, kteří pracovali jako pivovarští dělníci, pacholci, bednáři a další
řemeslníci. Příležitostnou práci,
zejména v zimním období, nacházeli
v práci pro pivovar sezónní dělníci,
zpravidla menší sedláci, zaměstnaní
při sladování ječmene na humnech.
Vítanou pracovní příležitost pro
sedláky z Jehnic
i širokého okolí
představovalo tzv.
ledování. Zpravidla
v prosinci, kdy již
hodně mrzlo, se ledovalo pro pivovar
v Jehnicích i pro
pivovar a sladovnu
Moravia v Brně.
Pivovar v Jehnicích
obhospodařoval
poblíž železniční
zastávky Jehnice
u říčky Ponávky
louky, které byly
5

ohrazeny a opatřeny stavidlem.
V létě se zde pěstovalo seno pro
pivovarné koně a na podzim se
louky napuštěním vody změnily
v jakési rybníčky. V zimě, po
vytvoření dostatečně silné vrstvy,
se sekaly kusy ledu, které sedláci
s vlastními povozy převáželi do
pivovaru. Led se ukládal do lednic
vybudovaných v severním svahu
nad pivovarem, poté byly násypné
otvory nahoře zazděny. Nad
lednicí se skladovalo seno, které
tak sloužilo nejen jako krmivo
pro pivovarské koně, ale také jako
výborný izolační materiál. Led se
používal pro chlazení v pivovaře,
ale rozvážel se také spolu s pivem
do vlastních restaurací pivovaru
v Brně a do hospod v okolí.
Práci mohly v menší míře získat
i ženy, které sloužily v pivovarské
restauraci, či jako „kantýnské“
v pivovarské šalandě, později
pracovaly rovněž jako úřednice.
Již zajímavá podívaná na ledování
a následné osvěžení v teple pivovarské
restaurace v zimě, ale zvláště příjemné
posezení v jehnické pivovarské
restauraci s rozsáhlým zahradním
posezením v letním období učinily
z Jehnic oblíbený cíl výletníků z Brna.
Na železniční zastávku v Jehnicích
přijížděli méně majetnější obyvatelé
Brna vlakem, aby poté pohodlnou
chůzí za necelou půlhodinu dospěli
do svého cíle. V pivovarské restauraci
pojedli tvarůžky s chlebem a máslem
či párky s hořčicí a popili výtečné
pivo. Velká hrací skříň, ariston, po
vhození příslušné mince hrála vídeňské valčíky a skočné polky. Po takto
prožitém odpoledni, považovaném za
dostatečný výlet a osvěžení, se vraceli
večerním vlakem do Brna. Movitější

Vodní nádrž

Brňané přijížděli do Jehnic kočáry,
které stávaly na cestě od jehnické
školy až k pivovaru. Také oni si užili
svůj výlet a rozjaření pivem se vraceli
vpodvečer domů. Známý brněnský
houslař Jan Galla zaznamenal své
zážitky z dětství a „nedělní zábavy
ve výletních Jehnicích“ vyhodnotil
i z hlediska jehnických kluků
z chudších rodin: v neděli dopoledne
po lesích nasbírali květiny, jahody,
maliny či ostružiny, které odpoledne
chodili prodávat na jehnickou zastávku přijíždějícím výletníkům. V neděli
večer pak čekali u školy, tajně se zachytili vzadu za kočárem a svezli
se až do sousední Mokré Hory, což
opakovali i několikrát. Také brněnské
cyklistické kluby navštěvovaly s oblibou Jehnice, jen v letech 1890 až 1900
se uskutečnilo 22 výletů; mnohdy se
účastnili i rodinní příslušníci, kteří
přijeli do Jehnic vlakem.)
Značný význam měl pivovar i pro
hospodaření samotné obce Jehnice
a zajištění spolkového života. Zejména
sbor dobrovolných hasičů měl
v pivovaru svého štědrého mecenáše.
Všechny zábavy sborem pořádané měly
v zajištění akce pravidelnou položku
„pro pivo do pivovaru půjde …“; zpravidla byl úkolem pověřen starosta sboru
(a současně starosta obce) či náčelník.
Za první republiky příspěvek pivovaru
činil 50 litrů piva. Sbor již od svého
založení v roce 1899 měl v pivovaru
oporu: protože dlouhou dobu neměli
vlastní skladiště, měli veškeré vybavení
uloženo v pivovaru. V prvním výboru
nově založeného sboru pracoval sládek
Vilém Kmuníček, majitel statku a pivovaru Bruno Bauer vykonával v letech
1906 až 1914 a znovu po návratu

Děti patří do rodiny

www.rozumacit.cz

Štítová zeď

z první světové
se stavěla silnice na Vranov, budovali
války od roku
pivovarští pracovníci svá obydlí i při
1919 do roku
vranovské silnici, dnes Blanenské
1922 funkci
ulici. Řada z nich získala finanční
starosty obce
prostředky i prodejem deputátního
i starosty sboru
piva, z něhož si našetřili peníze na
dobrovolných
stavbu obydlí. Zaměstnanci pivovaru,
hasičů. V tradici zvláště úředníci a nejdůležitější profese
pomáhat životu
potřebné při výrobě piva, se řadili
obce pokračova- k místní honoraci. Ale i další pivola i akciová spo- varští pracovníci přinášeli do života
lečnost Moravia, tradiční zemědělské obce nové prvky:
která získala
měli stálé zaměstnání s pravidelným
později do
platem, jistými sociálními výhodami,
svého vlastnictví podpořenými i založením místní orpivovar. Pivovar ganizace sociálně demokratické strany,
naopak mohl
pamětníci vzpomínali na pivovarské
v případě požáru
zábavy, věnečky či výlety brněnských
využít zásahu místních hasičů, což
dělníků ke kolegům do Jehnic.
nepochybně pomáhalo při zmenšení
Pivovar, který býval chloubou obce,
škod. Například po požáru 4. srpna
zdrojem příjmů obecní pokladny,
1932 Hasičská vzájemná pojišťovna
podporovatelem aktivit občanů
v Brně darovala sboru dobrovolných
a důležitou možností obživy obyvatel,
hasičů v Jehnicích 150 Kč „za úspěšné
skončil. Zůstávají jen archivní mateuhájení pivovaru“. Pivovar Moravia
riály, fotografie, pohlednice, zprávy
přispěl částkou 1 000 Kč na zakouv dobových časopisech a novinách,
pení motorové stříkačky, kterou sbor
či vzpomínky pamětníků, které
slavnostně převzal 14. července 1935.
připomínají dobu, kdy Jehnice a jejich
Nová stříkačka se osvědčila při požáru pivovar s vyhlášenou restaurací byly
v pivovaru 18. listopadu 1937, kdy
cílem turistů z Brna.
Miroslava Menšíková a Ivo Pekař
místní hasiči včasným zásahem oheň
uhasili před příjezdem dalších
hasičských sborů
z Brna a okolí.
Pivovar Moravia
přispěl rovněž
na elektrifikaci
obce částkou
10 000 Kč;
poprvé zazářilo elektrické
osvětlení 4.
července 1930
Pěstounské rodiny – šance
a také pivovar
pro opuštěné děti na nový život
„užíval elektřiny
I vy můžete pomoci více, než si myslíte.
jako pohonné
síly“. Pivovar
přispěl i k růstu
Foto Jan Voběrek
počtu obyvatel
Již 17 let hájíme jejich právo na bezpečný
Jehnic, protože
domov a odbornou péči v rodině.
řada původně
Díky všem, kteří nám již pomohli podpořit
3 000 dětí vyrůstajících v náhradních rodinách.
docházejících
pracovníků za
prací se v obci
SLUNÍČKOVÝ DEN 1. – 2. dubna 2014
usadila. Stavěli
KUPTE SI MAGNETKU, PLACKU, ŽETON
si domky na
tzv. Příhoně
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30 Kč,
Nadační fond Rozum a Cit obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
(dnešní ulice
Plástky), po
roce 1912, kdy
RaC 2014 letak A5_slunickovy den_K2.indd 1
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V lednu výrazně vzrostl počet
případů vloupání do domů
a bytů
Majitelé zlodějům často usnadňují
práci.
Jihomoravští policisté od začátku
ledna zaznamenali výrazný nárůst
případů vloupání do bytů a rodinných domů. Od začátku ledna už
evidujeme 133 případů krádeží
vloupáním, což je o 35 více než za
stejné období loňského roku. Nejvíc
případů se odehrálo v Brně a to
64 (nárůst o 21 oproti lednu 2013)
a na Brně venkově (26, nárůst + 5).
Kriminalisté v součinnosti s uniformovanými policisty intenzivně
pracují na objasnění těchto případů
a dopadení pachatelů. K zabezpečení svého majetku by však měli přispět i sami obyvatelé bytů, bytových
a rodinných domů. Zabezpečení
je vždy individuální podle toho,
jestli se byt nachází v přízemí či
pod střechou, jak vysoko jsou okna,
v jaké lokalitě se nemovitost nachází
a podobně. Přesto platí několik základních doporučení, které mohou
případným zlodějům zkomplikovat
práci a odradit je od pokusu o vloupání do vašeho bytu nebo domu.
Často se zloději dostávají dovnitř
přes vstupní dveře. Ty bychom měli
zvolit bezpečnostní, vyztužené
a s kvalitním zámkem. Překonání
takových dveří je obtížné a časově
náročné a už tento fakt může odradit případné zloděje. Zabezpečit
je nutné i okna a balkonové dveře
– mechanicky například mřížemi,
nerozbitnou fólií na skla nebo
elektronickým alarmem. V blízkosti
domu nenechávejte žádné nářadí,
které by mohli potenciální pachatelé
využít ke vstupu dovnitř – sekerky,
žebříky, trubky apod. Prostranství
před objektem by mělo být dobře
osvětlené, vhodné je použít spínače
světel, které se aktivují při pohybu.
Samozřejmostí je důkladné zamykání všech dveří a zavření oken před
odchodem z bytu, a to i pokud víte,
že odcházíte jen na krátkou dobu.
Opatření k ochraně majetku
je třeba přijmout zejména před
odjezdem na dovolenou.
V souvislosti s nadcházejícími
jarními prázdninami policisté do-

poručují, abyste si cenné předměty,
šperky a finanční hotovost uschovali
např. do trezoru v bance. O své
odjezdu a nepřítomnosti v bytě se
příliš nezmiňujte širokému okolí
(pozor na šíření této informace po
sociálních sítích!) a pokud máte
možnost, požádejte spolehlivého
souseda nebo příbuzného, aby na
váš byt dohlédl – vybraná schránka,
rozsvícená světla a pohyb v bytě
navodí dojem, že byt není opuštěný.
Pro tento účel je možné použít také
časové spínače.
Pokud zjistíte, že i přes všechna
opatření k násilnému vniknutí
do bytu či domu došlo, rozhodně
nevstupujte dovnitř – pachatel nebo
skupina pachatelů by ještě mohli být
uvnitř a mohli vás ohrozit. S ničím
nemanipulujte a rozhodně neuklízejte, abyste nezničili stopy, které
jsou pro policii velmi důležitým
vodítkem při pátrání po pachateli.
Ihned zavolejte na linku 158 a počkejte na příjezd policistů. Stejně
tak nebuďte lhostejní a obraťte se
na bezplatnou linku 158 v případě,
že uvidíte kolem rodinných domků
nebo bytů vašich sousedů podezřelé
osoby.

mjr. Mgr. Petra Vedrová
Krajské ředitelství policie Jmk
Preventivně informační oddělení

BEZPEČNĚ ŠLÁPNOUT
DO PEDÁLŮ
Mírná zima mnoho vyznavačů
cyklistiky zlákala šlápnout do pedálů dřív, než bývá obvyklé. Bohužel
ne každý dospělý, který se chystá
na vyjížďku s dětmi školního či
ještě útlejšího věku má úplně jasno
v tom, jaká zákonná ustanovení je
třeba respektovat.
Chcete mít přesné informace
a nechcete trávit nespočet
hodin hledáním na internetu nebo
obíháním prodejen? Pro všechny,
kteří míří s dětmi na silnice či cyklostezky a rozhodně při rozhodování
co přesně koupit či zapůjčit nemíní
nic podcenit, připravila městská
policie ve svém Poradenském centru
aktuální téma „Bezpečně s dětmi
na kole“. Od března až do konce
května si tak na Křenové 4 můžete
zblízka prohlédnout dětskou cyklo7

sedačku, tažnou tyč či vozík za kolo
a strážníci vám bezplatně poradí, co
vše musí tyto doplňky splňovat, aby
byly způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Proč používat
přívěsný vozík za jízdní kolo a jak
staré dítě v něm může jezdit? Musí
mít přilbu? Může přívěsný vozík
nahradit kočárek? Jaké jsou výhody
a nevýhody předních a zadních cyklosedaček? Na tyto a další dotazy
najdete odpověď v Poradenském
centru MP Brno, kde jsou také
k volnému odběru připraveny
tematické letáky a brožury.
Příchozí mají možnost ověřit
si svoje vědomosti vyplněním
krátkého testu. V případě správnosti
si odnesou malý dárek v podobě
praktické samonavíjecí reflexní
pásky. A pokud svůj bezchybně
vyplněný lístek navíc necháte
zařadit do jednorázového slosování
(proběhne 30. května), můžete se
právě Vy stát výhercem atraktivní
ceny - zapůjčení dětského vozíku
nebo tažné tyče na víkend zdarma.
Poradenské centrum MP Brno na
adrese Křenová 4 je otevřeno denně
od 7.30 do 15 hodin, ve středu až do
18 hodin.

P. Šoba, MP Brno

Autocentrum K.E.I. radí…
Stali jste se účastníkem dopravní
nehody? Dejte si pozor na lovce
nehod.
1. Kdo jsou tzv. Lovci nehod?
Při nehodě vypadají jako pomocníci v nouzi, ale jsou to manipulátoři, kteří z řidičů mnohdy vytáhnou
jen velké peníze za předražené sazby
za zapůjčení náhradního vozu.
Navíc řidič ani mnohdy neví, kde
se poškozený vůz opravuje a často
se jedná o pochybnou kvalitu.
Podvodu se však ve smyslu zákona
nedopouštějí. Řeč je o firmičkách,
které krouží po silnicích s osobními
či nákladními odtahovými vozy
a říkají si nehodová služba.
2. Spoléhejte na svoji pojišťovnu
Zásadní věcí je při dopravní
nehodě nepodlehnout tlaku tzv.
lovce nehod a postupovat standardní
cestou. U každé dopravní nehody
hraje svoji roli nervozita, rozrušení
a stres. Toho však zmínění lovci

nehod zneužívají. Je tedy vždy
potřeba vědět, co dělat i v těchto
situacích. Každý řidič má ve voze
doklady od své pojišťovny, kde je
uvedené telefonní číslo s NON
STOP asistenční službou. Pokud
zavolá na toto číslo, pojišťovna se
o vše postará.
3. Společně chráníme Vaše zájmy
a finance
Pojišťovny se v této ožehavé
otázce spojili s poctivými servisy
a spolupracují na eliminaci těchto
nekalých praktik. Každá pojišťovna
má své asistenční služby, které jsou
důkladně prověřovány a velmi pečlivě vybírány tak, aby byla zajištěna
odborná a kvalifikovaná pomoc
motoristům v nouzi.
4. Na závěr…
Jeden případ z tisíců: Řidiče zažalovala jistá nehodová služba o téměř
12 000 Kč za pronájem náhradního
vozu. To bylo zapůjčeno za 1 963 Kč
za den, ovšem obvyklá cena za
zapůjčení srovnatelného vozu se
pohybovala od 553 Kč do 1 064 Kč
za den. Řidič sice podal odpor proti
žalobě, jenže spor prohrál kvůli
nevýhodně podepsané smlouvě.
Musel zaplatit nejen 12 000 Kč, ale
i náklady na řízení, které se vyšplhaly na dalších 13 000 Kč. Proto
vždy v případě nehody kontaktujte
svoji pojišťovnu.
Proč mýt vůz pravidelně a jakým
způsobem? Poradíme příště.

Některá úskalí nového
občanského zákoníku - část I.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jistě mi dáte zapravdu, že není
v lidských silách informovat Vás
o všech úskalích a nástrahách nového občanského zákoníku, a to nejen
z důvodu rozsáhlosti a komplexnosti
této nové právní úpravy, ale zejména
proto, že lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá. I přes posledně
vyslovenou myšlenku však mám za
to, že je na místě zde nadnést alespoň některé úvahy týkající možných
praktických dopadů.
Nový občanský zákoník vychází
z principu neformálnosti právního
jednání – smlouvy. Tento přístup
vychází z myšlenky svobody

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně
postižené, Brno, Kociánka 6
Kociánka 6, 612 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky Centra Kociánka:
•

•
•
•
•
•
•
•

péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální
retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to
ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu
péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání
péči psychologickou, logopedickou
práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
individuální programy pro jednotlivé žáky
pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety

Tel. MŠ: 515 504 214
E-mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz

Tel./fax ZŠ: 541 246 641
Http://www.skola-kocianka.cz

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně
postižené, Brno, Kociánka 6
Kociánka 6, 612 00 Brno
zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního
a školního věku a dále nabízí:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí
souběžně postižených více vadami
poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských
a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo
budou mít ve třídách handicapované děti
individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj
grafomotoriky
výjezdy do rodin handicapovaných dětí
poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských
zařízení
poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na
druhý stupeň ZŠ
informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání
vycházejících tělesně postižených žáků
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky
řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými
poruchami učení

Tel. SPC pro MŠ: 515 504 375

člověka. Zde je kladen důraz na to,
aby jedinec byl ve svém rozhodování
a jednání co nejméně svazován
právní normou. Připravme se tedy
na skutečnost, že nově je možné
uzavřít celou škálu smluv jednoduše
po telefonu. Odhaduji, že řada
prodejců čehokoliv, např. domácích
potřeb, zájezdů, pojištění, bude
této možnosti hojně využívat. Lze
8

Tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373

si představit dokonale proškolené
telefonisty či telefonistky, kteří
Vám budou milým hlasem nabízet
své výrobky a služby. Jakýkoliv Váš
projev souhlasu či zájmu pak může
být posuzován jako Váš svobodný
projev akceptace nabídky, a tedy
platné uzavření smlouvy. Nahrávka
toho telefonátu poslouží jako
důkaz. Nechci zde vyzývat k tomu,

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
(Prosíme, oznámit ve všech třídách, vyvěsit na nástěnky.)

Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne 1.6.2014 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské
náměstí č. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp.
mládež do 18 let. BDD doposud uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, tyto
inscenace:
Baron Trenck - starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.
Lesní láska
- scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.
Sachsiáda
- středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.
Dvojí skutečnost - žijeme ve virtuálním světě nebo ve skutečnosti? Scénář a režie: Domkář Martin.
Chudák Choma a víčkový Vij - podle povídky N. V. Gogola. Scénář a režie: Simona Nyitrayová.
Rozhádaná abeceda - o šikaně na ZŠ. Scénář a režie: Michaela Rotterová.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické
činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní
inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2014, které se koná
v termínu od 2.8.2014 do 16.8.2014 v Hodoníně u Kunštátu.
BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již
zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či
dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další
výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy
hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni
s perspektivou dalšího četného reprízování.
Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

abyste nepřijímali telefonní hovory
z neznámých čísel, a pokud ano,
abyste se omezili na strohé konstatování „nic nechci“. Situace má
mnohem elegantnější a takříkajíc
právní řešení. Ustanovení § 1758
nového občanského zákoníku
(NOZ) stanoví, že dohodnou-li
se strany na použití určité formy
k uzavření smlouvy, pak se má za
to, že nechtějí být vázány, nebude-li
tato forma dodržena. To platí
i tehdy, projeví-li jedna ze stran
vůli, aby smlouva byla uzavřena
v písemné formě. Osobně bych
tedy komukoliv, kdo mi bude něco
nabízet po telefonu, sdělil, že chci
zaslat nabídku písemně a pokud
ji budu chtít přijmout, učiním tak
rovněž písemně.
Nový občanský zákoník zavádí
dále tzv. postoupení smlouvy,
které je jako institut upraveno v §
1895 a násl. NOZ. Tento institut
umožnuje jedné ze smluvních stran
vyvázat se, či jinak řečeno osvobodit,
z uzavřené smlouvy a postoupit svá
práva a povinnosti na třetí osobu.
Prakticky se s tímto můžete setkat

například tehdy, jestliže autosalonu
zaplatíte zálohu na nové vozidlo
a autosalon tuto smlouvu postoupí
na další osobu. V tento moment
povinnost dodat Vám auto či vrátit
zálohu již nemá autosalon, ale například nějaká bahamská společnost,
na kterou byla smlouva postoupena.
Samozřejmě, že v této situaci zákon
pamatuje i na nás občany, a to tak,
že můžeme osvobození autosalonu
z uzavřené smlouvy odmítnout. Pro
tuto obranu odmítnutím je však velmi krátká lhůta 15 dnů. Bude tedy
vhodné u každé uzavírané smlouvy
sledovat, zda umožňuje citované postoupení smlouvy, a pokud ano, pak
se takovému smluvnímu ujednání
vyhnout.

Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený
Tel.: 608706372, e-mail: info@akhubeny.cz
602 00 Brno, Běhounská 4/20

SAKO Brno obnovuje vozový
park
(více čistoty, ekologie a bezpečnosti v ulicích města)
Společnost SAKO Brno
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výrazným způsobem modernizuje
vozový park. Sedm nových vozidel
značky Mercedes-Benz splňuje
nejpřísnější normy a požadavky
na ekologii a bezpečnost provozu.
Absolutní novinkou jsou dvě
moderní auta typu Econic, určená
speciálně do prostředí velkých
městských aglomerací.
Současnou vozovou flotilu
společnosti tak posílí tři typy aut.
Pět tzv. kuka vozů bude svážet
komunální a separovaný odpad,
jedno transportní auto bude sloužit
ke svozu skla, poslední vůz je určen
na transport odpadu v kontejnerech.
„Nejvýraznější novinkou vozového parku jsou dvě vozidla typu
Econic. Jedná se o naprostou špičku
vozů v dané třídě, jejichž hlavní
předností je minimální hlučnost,
úsporný ekologický provoz a vysoká
míra bezpečnosti“, uvádí ředitel
společnosti Ing. Jiří Kratochvil.
Snížená poloha kabiny řidiče,
vybavená velkým panoramatickým
čelním sklem a systémem zpětných
zrcátek, umožňuje řidiči daleko
lepší přehled o tom, co se děje okolo

celého vozidla. Nízká poloha kabiny
také umožňuje mnohem pohodlnější pohyb posádky při manipulaci
s nádobami, a tím celkově rychlejší
a efektivnější svoz odpadu.
Vysoká bezpečnost a nízké
emisní limity jsou hlavními
důvody, proč jsou vozy Econic
určeny především k provozu
v centru Brna, kde se pohybuje
velké množství chodců. Téměř
bezhlučný chod motoru pak občané
určitě ocení hlavně v brzkých
ranních hodinách.
Dalším výhodou nových vozů je
jejich hospodárný provoz. „Motory
řady Econic spotřebují méně paliva
a spotřeba kapalného aditiva je
nižší až o 40 procent. Díky vyšší
spolehlivosti také počítáme s delšími servisními intervaly a snížením
nákladů na opravy a údržbu“,
upřesňuje ekonomické přínosy
nových vozů ředitel divize Svoz
odpadu Karel Peroutka, do jehož
kompetence spadá provoz a správa
vozového parku.
„Společnost SAKO Brno považuje
pravidelnou obnovu a modernizaci
vozového parku za jednu ze svých
priorit. Našim cílem je, aby v brněnských ulicích jezdily čisté, moderní
a ekologické vozy, které budou
bezpečné jak pro samotné posádky,
tak i pro občany města“, dodává Jiří
Kratochvil.
Nové vozy s vyškolenými posádkami již úspěšně absolvovaly první
zkušební jizdy a do ostrého provozu
v brněnských ulicích se zapojí
v druhé polovině měsíce ledna.
Tři vozidla na tříděný
odpad - sklo, papír a plasty jsou
pořízeny s podporou Státního fondu
životního prostředí, tzn. dotace
z evropských fondů. Tato vozidla
budou zajišťovat svoz separovaného
odpadu s cílem zvýšit množství
vytříděných komodit ve městě Brně.
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno
Ing. Jana Švestková, vedoucí oddělení PR
Tel.: 548 138 206, 602 772 191
Email: svestkova@sako.cz
www.sako.cz

ZOO BRNO DUBEN 2014
Ptačí den pro školáky a pro
nositele ptačího příjmení
1. duben 2014, 9:00 – 12:00
Zoo Brno již tradičně pořádá soutěž
„Den ptactva pro školy“. V tento
den budou mít vstup zdarma nejen
soutěžící školáci s doprovodem, ale
také všichni nositelé ptačích
příjmení.
Předem přihlášená
čtyřčlenná družstva druhého
stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií s doprovodem mají
sraz v 9:15 v promítacím sále
správní budovy. Z každé školy
se může soutěžního klání zúčastnit jedno družstvo a šanci
přihlásit se mají školáci až do
konce března, a to na adrese
bochnickova@zoobrno.cz.
Procházka zahradou spojená
se soutěžním kvízem rozhodne
o vítězích, ti pak dostanou
diplom a malý dárek. Soutěžit
se bude do 12:00.
Ve stejný den mohou
přijít oslavit Den ptactva do
zoologické zahrady také všichni
Špačkové, Datlové, Slavíci a Drozdi
– tedy nositelé ptačích příjmení.
Celé úterý 1. dubna budou mít
vstup do zahrady zdarma.

Velikonoční pondělí aneb
pomlázka v zoo
21. duben 2014, 9:00 – 18:00
Bude pro Vás připravena velikonoční hra hledání vajíček, soutěžní
velikonoční stezka a další…

Oslavy Dne Země v Zoo Brno
26. duben 2014, 10:00 – 16:00
Malí návštěvníci zoo si mohou
u příležitosti Dne Země zasoutěžit
na několika stanovištích v areálu
zoo. Vyhlášení kampaně EAZA
2013 - 2015: Od pólu k pólu.
Ing. Tomáš Dvořák
marketingový specialista
Tel.: +420 546 432 335
Mobil: +420 724 963 677
e-mail: dvorak@zoobrno.cz

Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin
bude od 4. do 20. dubna 2014
v Brně Bystrci, v Zahradním centru
Čtyřlístek, Bystrcká 40 (z centra
směr Bystrc a ZOO k UNI HOBBY
čili bývalému OBI, nebo šalinkami
č. 1, 3 a 11 do zastávky Kamenolom)

Otevřeno bude denně od 10 do 18
hodin. Obrázky a více informací
najdete na www.sukulent.cz.
Návštěvníci uvidí sukulenty
v netradičním balení, to jest různá
společenství rostlin sesázených
v kamenných miskách a v keramických objektech velmi roztodivných
tvarů, inspirovaných převážně
literaturou fantazy. Na jaře budou
sukulenty nejkrásněji vybarvené,
mnoho kytiček bude v plném květu.
Na prodej bude široký sortiment
sukulentních rostlin, keramika
a literatura „jak na to“.

Jaroslav Honc

MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.

Tel.: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz
Brno-JEHNICE a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
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