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třípodlažní objekt umístěný
v nestabilním terénu nad opěrnou
Dne 20.4.2016 proběhlo 201. zasedání zdí, požaduje ZMČ projednání
s příslušným stavebním úřadem
zastupitelstva
Brno – Královo Pole. ZMČ požaduje
-Ing. Hudec – informoval o účasti
předložení příslušných, např.
SDH Jehnice na akci Ukliďme
geologických, statických posudků a
Česko, kdy bylo vysbíráno 24 pytlů
dalších náležitostí dle příslušných
odpadu, a upozornil, že při této akci
předpisů pro provádění staveb. Do
byl zjištěn havarijní stav mostku
doby předložení všech posudků a
směrem k rybníkům a upozornil na
projednání na příslušném stavebním
černou skládku velkého rozsahu při
úřadě Brno – Královo Pole nebude
cestě směrem k rybníkům, kde se
ZMČ zaujímat k žádosti stanovisko.
nacházejí zejména zbytky kabelů
-zastupitelstvo souhlasí s návrhem
zbavené mědi.
společnosti
Michal Hrnčíř s.r.o. na
-MČ obdržela dotaci ve výši
pořízení
zařizovacích
předmětů na
800.000,-Kč na úhradu prací
WC
v
Základní
a
Mateřské
škole,
spojených s úpravou sociálního
Blanenská
1,
Jehnice,
v
celkové
zařízení po přesunu MŠ do nové
přístavby, tyto práce budou uhrazeny částce 84.494,-Kč vč. DPH. Tato
částka bude hrazena z dotace na
z této dotace.
úpravu sociálního zařízení stávající
-starosta seznámil zastupitele
školky.
s pracemi na výstavbě přístavby
-starosta seznámil zastupitele
školky, kdy je v současné době
s
nepřidělením
dotace z rozpočtu
dokončena střecha, chybí jen
MŠMT.
Společnost
KOMFORT, a.s.
oplechování, je provedena hrubá
vyfakturovala
dle
podepsané
a
montáž elektro, vodo instalace a
odsouhlasené
smlouvy
o
dílo
50%
ústředního topení, provádí se montáž
provedené
stavby
a
tato
faktura
byla
propojovacího můstku a budou
uhrazena.
V
současné
době
nemá
následovat podlahy. Dále seznámil
městská část zajištěno financování
zastupitele s výší finančních
pokračování stavby, proto byl
prostředků, které jsou možné použít
podepsán dodatek smlouvy o
na stavbu mateřské školy, jde o
pozastavení stavby. MČ Brno –
finanční prostředky, které má na
Jehnice podá dne 21.4.2016 žádost o
účtech jednak městská část a jednak
dotaci na Ministerstvo pro místní
ZŠ a MŠ Blanenská 1.
rozvoj na výzvu Infrastruktura pro
-zastupitelstvo projednalo žádost
předškolní vzdělávání pro sociálně
manželů Novákových a souhlasí se
vyloučené lokality – SC 2.4, kdy
směnou části pozemků p.č. 437 za
rada města Brna schválila podání
část pozemku p.č. 38 oba k.ú.
této žádosti a právo podpisu pro
Jehnice o výměře 1m2 a souhlasí
starostu na všechny případné
s prodejem části pozemku o výměře
dokumenty související s touto
12 m2.
žádostí a případného přidělení
-zastupitelstvo nemá námitky ke
dotace. Tato žádost je projednávána
stavbě RD na ul. Blanenská 32, na
s MMB odborem implementace
p.č. 331 a 332 oba v k.ú. Jehnice,
evropských fondů a jejich
žadatelů Lukáše a Jany Civínovích.
zpracovatelem společností
-zastupitelstvo projednalo žádost
RENARDS dotační, s.r.o., kdy je
manželů Otavových, zastoupených
žádáno o celou částku na výstavbu a
ing. Jindřiškou Chovancovou, o
další uznatelné náklady v celkové
vyjádření k PD k územnímu a
výši 32,895,062,-Kč z které může
stavebnímu řízení na novostavbu
městská část obdržet až 90%.
garáže na p.č. 18/15 k.ú. Jehnice a
Zastupitelstvo bere tuto zprávu na
konstatuje, že projektová výkresová
vědomí
a schvaluje dodatek ke
dokumentace neodpovídá žádosti o
smlouvě
o dílo k pozastavení stavby
vyjádření, kde se uvádí pouze
a
souhlasí
s dalším postupem
novostavba garáže. Vzhledem
vedoucím
k
získání potřebných
k tomu, že se dle předložené
finančních
prostředků
na dostavbu
projektové dokumentace, jedná o

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

přístavby mateřské školy
v Jehnicích.
-zastupitelstvo
schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2016.
-zastupitelstvo projednalo žádost
starosty městské části Ořešín na
zřízení veřejného osvětlení podél
revitalizovaného VKP Loučky,
děkuje starostovi MČ Ořešín za jeho
úmysl. Z důvodu dostavby mateřské
školy v Jehnicích, do které MČ
Jehnice investuje ze svého rozpočtu
3,147.598,-Kč a do které docházejí i
ořešínské děti se nemůže MČ
Jehnice jakkoli finančně podílet na
vybudování veřejného osvětlení při
akci revitalizace VKP Loučky.
-zastupitelstvo souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 484 k.ú.
Jehnice Ing. Miroslavu Vysloužilovi
za účelem využití rekreační
zahrádky za částku 4,-Kč/m2/rok.
-zastupitelstvo projednalo žádost
Odboru investičního a souhlasí
se správou pozemků p.č. 68/4, 69/10
a 72/2 všechny v k.ú. Jehnice
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne
18.05.2016 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Vážení občané!
Zveme vás na debatu o změnách
účtování elektřiny pro
domácnosti. Vaše připomínky
budou zapracovány do nového
návrhu, který se momentálně
připravuje. Setkání se zúčastní také
odborníci Energetického regulačního
úřadu v čele s předsedkyní Alenou
Vitáskovou. Kromě debaty o
vyúčtování se také dozvíte, na co si
dát pozor při změně dodavatele
energií a při podepisování smluv.
Těšíme se na vás 15. června 2016 od
16 hod. ve Sněmovním sále na Nové
radnici, Dominikánské nám. 1 v
Brně.
Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

Ekologický třídenní projekt
ve ŠD
Od pondělí 25.4. do středy 27.4. děti
ze školní družiny pracovaly na
Ekologickém projektu, který byl
zaměřen na ochranu planety Země.
Děti v jednotlivých dnech tvořily a
soutěžily.
První
den
děti
zpracovávaly pracovní listy: Správné
chování v přírodě. Druhý den se
seznámily s různými typy kontejnerů

a způsobem třídění odpadu. Po
rozdělení do družstev jejich členové
vyrobili papírové kontejnery a začala
soutěž ve třídění odpadu. Ve
družstvech žáci také soutěžili v
,,běhacím pexesu“ a plnili funkce
běžce, lepiče a výtvarníka. Běžec
hledal dvě kartičky. Na jedné
kartičce byl plod a na druhé strom.
Lepič lepil dvojice obrázků k sobě
na papír podle zadaných kritérií a
výtvarník je vybarvoval. Všechny
děti úspěšně zvládly i tuto část.
Vyhodnocení
soutěží
proběhlo
v pátek. Tímto projektem pro nás
zájem o přírodu nekončí.
Mgr. Markéta Pastvová, vychovatelka

Již po dobu několika
desítek let je měsíc červen
prohlašován jako měsíc
myslivosti
a
ochrany
přírody.
Proč právě červen? V
tomto měsíci je v přírodě
nejkrásněji. Stromy jsou oděny do
krásného šatu svěže zeleného listí a
jehličí, na lukách a v okolí vod
rozkvétá spousta pestrobarevného
kvítí. Kouzlo celé přírody dodávají
časně ráno kapky rosy, které se
třpytí na trávě jako diamanty.
V měsíci červnu, kdy příroda
prožívá bouřlivý vývoj, se rodí
většina mláďat zvěře i ptáků. Plaché
srny kladou malá tečkovaná
srnčátka, rodí se i druhá generace
zajíčků i divokých králíčků. Líhnou
se bažantí kuřátka i spousta
užitečného ptactva. Na vodách v
řece, rybnících i vodních tůních
můžeme spatřit starostlivou matku
kachnu,
která
bedlivě
střeží
neposedná kachňátka. Vzácněji se
vám může podařit spatřit rodičovský
pár labutí nebo divokých husí,
doprovázených
ochmýřenými
housátky.
Při
toulkách
přírodou
bychom měli vstupovat do lesa, polí
a luk jako do posvátného chrámu.
Měli bychom se chovat
ohleduplně nejen vůči zvěři, ale ke
všemu živému, ať už ptákům,
ježkům či žabám, rostlinám i keřům
a stromům.
Važme si přírody a buďme
hrdi na to, že se v okolí našich měst
a vesnic můžeme setkat s krásnými
lesními zákoutími, že můžeme
spatřit růst vzácné kapradí, pokochat
se pohledem na pasoucí se srnu nebo
majestátní
labuť.
Můžeme

naslouchat volání kukačky, zpěvu
ptáků a jsou u nás dokonce i vzácná
místa, kdy za vlahé noci tlukou
slavíci.
Ať si to připouštíme nebo
ne, velkou zásluhu na zachování
pestrého bohatství v našem okolí
mají
v
poslední
době
tak
opovrhovaní a pomlouvaní myslivci.
Na dokreslení jejich činnosti pár
faktů. Za posledních sedmdesát let
poválečné doby vysadili desítky
hektarů nového lesa, odpracovali
desetitisíce hodin při úklidu přírody,
pomáhali v zemědělství, budovali
krmná zařízení pro zvěř srstnatou i
pernatou, roznášeli vakcíny proti
vzteklině
lišek,
předkládali
medikamenty k ozdravení zvěře
srnčí, nespočet hodin každoročně
odvedou myslivci při krmení zvěře v
době strádání i při sklizni obilnin a
pícnin ze svých políček, aby zvěř v
zimním
období
nestrádala.
Každoročně z vlastních finančních
prostředků nakoupí, odchovají a pak
do volné přírody vypustí tisíce
bažantů a divokých kachen.
Kdyby byli myslivci tak
špatní, jak jsou často líčeni
sdělovacími prostředky, že jsou
krvežíznivci, jen hubiteli psů a
toulavých koček, bouchalové po
všem, co se v přírodě pohne, nebylo
by v naší přírodě tolik zvěře spárkaté
i pernaté, možná by už ani lidé
neviděli zajíce či koroptve. Myslivci
se starají o krásu a pestrost přírody,
opečovávají to, co je potěšením nám
všem, myslivcům i nemyslivcům,
pracují ve prospěch zvěře a přírody,

která
je
naším
společným
bohatstvím.
Myslivci
se
proto
každoročně nejen v Červnu - měsíci
myslivosti obrací na všechny
spoluobčany, mládež i dospělé,
važme si přírody, chraňme její
obyvatele.
Chovatelé
psů,
nepouštějte své čtyřnohé miláčky
volně pobíhat po honitbách.
Uvědomte si, že stačí, aby pes
vyrušil hnízdící bažantí slepici nebo
divokou kachnu a celá snůška je
zničena. Bažantí slípka nebo kachna
se na hnízdo více nevrátí. Narazíte-li
při toulce přírodou na malé srnčátko,
zdánlivě opuštěné, nehlaďte je, ani
je nenoste domů nebo do zoologické
zahrady. Takové mládě zpravidla
přes veškerou lidskou péči uhyne.
Budete-li se chovat v přírodě tiše a
ohleduplně, ona se vám odmění
nezapomenutelnými zážitky.
Za pochopení a ukázněnost všem
chápavým a rozumným
návštěvníkům přírody děkují
myslivci.
Jiří Vala

SAKO Brno zahájilo mytí
odpadových nádob
Nyní opět vyjíždí do brněnských ulic
speciální vozidlo na mytí kontejnerů
a popelnic. Stejně jako každý rok je
jeho úkolem v období od dubna do
října očistit každou nádobu na
směsný komunální odpad. Těch se
v Brně nachází více než 55 tisíc.
Společnost SAKO zajišťuje mytí
popelnic pomocí speciálního vozidla
Mercedes-Benz s mycím zařízením a
vyklápěčem odpadových nádob.

„Čištění
provádíme
během
standardního svozu a to buď ihned
po vyprázdnění obsahu popelnice,
nebo samostatně. To znamená, že je
možné v jednom vozidle nádobu
vyprázdnit a současně ji vymýt
anebo nádoby nejdříve vyprázdníme
jiným vozidlem a umývají se již
vyprázdněné,“ uvedl ředitel divize
Svoz SAKO Brno Ing. Karel
Peroutka a dodal, že v provozu
města Brna se osvědčil způsob
samostatného mytí.
Každá nádoba se vymývá po dobu 6
až 10 sekund a vzniklá znečištěná
voda
je
zachycována
do sběrné vany, odkud je dále
čerpána do samostatné nádrže. „Po
umytí
stanoveného
počtu
odpadových nádob znečištěnou vodu
odvážíme na vyčištění do naší
čistírny odpadních vod v areálu
divize Svoz na Černovické ulici,“
vysvětluje Ing. Peroutka.
Bc. Martin Drozd
vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.

Povinnosti majitelů psů
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nyní, s příchodem jara, zaměříme svou
pozornost na právní úpravu povinností
majitelů psů.
S pořízením nového psa se pojí
povinnost
majitele
ohlásit
tuto
skutečnost příslušnému obecnímu úřadu.
Majitelovi psa totiž vzniká povinnost
platit obci, v níž má svůj trvalý pobyt,
poplatek ze psů. Tento poplatek vybírají
obce, což jím umožňuje zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích. Dle
ustanovení § 2 odst. 2 zákona o místních
poplatcích se poplatek ze psů platí ze psů
starších 3 měsíců.
Stejné ustanovení zákona o místních
poplatcích říká, že od poplatku je
osvobozen držitel psa, kterým je:
 osoba nevidomá,
 osoba bezmocná,
 osoba
s
těžkým
zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu
ZTP/P,
 osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu výše uvedených osob,
 osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
 osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis
(např. zákon o myslivosti).
Výši poplatku ze psů stanoví zákon o
místních poplatcích pouze obecně, a to
jako sazbu až 1.500,- Kč za kalendářní
rok a jednoho psa. U druhého a každého
dalšího psa může obec horní hranici
sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní výši
poplatku ze psů si stanoví pro své území
samotná
obec
obecně
závaznou

vyhláškou v mezích zákona o místních
poplatcích.
Obecně závazná vyhláška také stanoví
splatnost poplatku ze psů. V případě, že
nebude poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, vyměří obecní úřad
majitelovi psa poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacený poplatek
nebo jeho část může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek, a to dle ustanovení
§ 11 odst. 3 zákona o místních
poplatcích.
Obecně závazné vyhlášky mohou
stanovit držitelům psů další povinnosti,
a to zejména:
 vést psa na vodítku,
 vést psa tak, aby nedošlo ke střetu psa
s jinou osobou nebo jiným zvířetem,
 odklízet po svém psu všechny
nečistoty,
 neponechávat psa mimo dohled,
 nepřivádět psa na dětská hřiště,
pískoviště, sportoviště a další místa
opatřená upozorněním na zákaz vodění
psů.
Pokud majitel psa neodklidí po svém
psovi nečistoty, zanedbá tím povinnost
úklidu veřejného prostranství, dopouští
se přestupku proti veřejnému pořádku a
může mu být na základě ustanovení § 47
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, uložena pokuta do výše
20.000,- Kč. Pozor! Od 01. 10. 2016
bude platit, že spáchá-li majitel psa
takový přestupek opakovaně po nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku,
uloží se mu pokuta do 30.000,- Kč.
Nedodrží-li majitel psa jinou povinnost
stanovenou mu obecně závaznou
vyhláškou obce, dopouští se přestupku
proti pořádku ve věcech územní
samosprávy, za co mu podle ustanovení
§ 46 odst. 3 zákona o přestupcích, hrozí
pokuta do 30.000,- Kč.
Chce-li majitel dostát svých povinností a
současně nevést psa na vodítku, musí
využít místa určená k volnému pobíhání
psů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, umožňuje obcím
vydat obecně závaznou vyhlášku,
upravující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezující
prostory pro volné pobíhání psů. Volné
pobíhání psů na místech k tomu
neurčených přitom může vyjít draho, ve
správním řízení totiž hrozí na základě
ustanovení § 27 odst. 12 písm. c) výše
uvedeného zákona pokuta do výše
50.000,- Kč.
Ačkoliv majitelům psů za porušení jejich
povinností hrozí vysoké
sankce,
nejčastěji dochází k ukládání těchto
pokut přímo na místě, v tzv. blokovém
řízení. V takovém případě lze uložit
pokutu do výše 5.000,- Kč. Mnohokrát
postačí na místě i domluva a pokuta
uložena není.
Na závěr si dovolím uvést, že
dodržováním výše uvedených povinností

majitelé psů ušetří nejenom peníze,
nýbrž se vyvarují i jiným nepříjemným
situacím.
Marianna Sušková
advokátní koncipientka v AK Hubený

Lipka chystá na léto
řemeslný program pro
dospělé
Všude kolem sebe vidíte širokou
nabídku akcí pro děti a cítíte, že
přestože vám už není „-náct“, také
byste si chtěli dopřát týden
odpočinku, relaxace a programu
připraveného jen a jen pro vás?
Pokud rádi tvoříte, můžete využít
hned dvou akcí, které chystá na léto
Lipka. V prvním srpnovém týdnu
(od 1. srpna) se mohou začátečníci i
pokročilí pustit na pracovišti
Kamenná do pletení košíků.
Košíkářské léto povede zkušená
Dana Křivánková a naučí vás
například krajku šitou pedikem, tipy
pro tvorbu velkoobjemových košů či
pojízdných tašek nebo ornamenty a
vzory pletení. Hned v dalším týdnu
(od 8. srpna) připravuje barvité
Řemeslné léto pracoviště Lipová.
„Účastníci se mohou těšit na několik
různě zaměřených dní, například
hliněný, textilní, dřevěný či
rostlinný, kde se budeme věnovat
tematickým rukodělným technikám, a
také na sdílení nápadů a inspirací
směřující k soběstačnosti. V zahradě
si vyzkoušíme vařit na hliněných
kamínkách a péct v jednoduché
chlebové pícce. Pro zájemce bude
připraven i večerní ekobiograf,“
prozrazuje za organizátory Alena
Uhříčková.
Zkušení lektoři umí předat řemeslné
dovednosti začátečníkům i
pokročilým. „Všichni na nás byli
moc hodní, oceňujeme nezměrnou
trpělivost všech lektorů s naším
rukodělným tvořením. Především
skutečnost, že se jim podařilo nás
metodicky dovést vždy ke kýženému
cílovému výrobku, považuji (zejména
ve svém případě) bez nadsázky za
malý zázrak,“ pochválila kurzy jedna
z účastnic Alena Jankovská.
Informace o těchto i dalších
řemeslných kurzech, které Lipka
pořádá také v průběhu roku, najdete
na webu www.lipka.cz v sekci
Kalendář akcí. Na všechny akce je
nutné se dostatečně dopředu
přihlásit.
Hledáte-li ještě program pro děti,
můžete nahlédnout do přehledu
táborů Lipky na adrese

www.lipka.cz/tabory, kde najdete
turnusy, na které je ještě možné se
přihlašovat.
Ing. Veronika Neckařová
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzděláváníí

KAM
S DĚTMI
PRÁZDNINÁCH?

O

Dva měsíce dovolené si může dovolit
málokterý rodič, a jelikož nám
prázdniny pomalu klepou na dveře,
mnozí z nás již přemýšlejí, kam
s dětmi o prázdninách. V dnešní době
máme na výběr z vícero možností, jak
tedy pro své dítě zvolit tu správnou?
Přemýšleli jste o letním táboře, ale
nevíte, v čem se liší příměstský tábor
od klasického? Poradíme Vám nejen
tyto rozdíly, ale také kde se o zábavu a
rozvoj Vašich dětí dobře postarají.
Klasické tábory s podsadovými stany a
polní kuchyní na mýtině uprostřed lesa
většina rodičů dobře zná ze svého
dětství. Pro někoho vzpomínky plné
dobrodružství, pro někoho trauma po
zbytek života. Jak tedy předejít té
druhé variantě? Klasické tábory trvají
obvykle 1-2 týdny a od příměstských
se liší především tím, že zde děti
přespávají. Tyto tábory jsou vhodné
spíše pro větší děti, které se zde naučí,
jak přežít v přírodě s nejnutnějším
vybavením,
zdokonalí
se
v samostatnosti a jsou schopné lépe
zvládat svůj strach. Naopak malým
dětem, které nejsou zvyklé být tak
dlouho bez rodičů se často stýská, což
může vést až k předčasnému ukončení
pobytu na táboře. Dvoutýdenní tábory
se mohou také hůře kombinovat
s rodinnou dovolenou.
V takovýchto případech se nabízí
týdenní příměstské tábory, kde dítě
ráno předáte vedoucím a odpoledne po
práci si je opět vyzvednete. Jak již
název napovídá, tyto tábory se těší
velké oblibě zejména ve městech a děti
si mohou vybírat z velké škály
zaměření:
od
programátorských,
modelářských, tanečních, až po
sportovní příměstské tábory.

Jedním z nejoblíbenějších je bezesporu
příměstský tábor v zoologické zahradě
Brno, který bývá obsazen již během
několika vteřin. Děti se zde učí o
životě zvířat v zoo, seznámí se s prací
chovatelů a účastní se rozmanitých
soutěží. Dalšími velice žádanými jsou
plavecké příměstské tábory, které
pořádá
SKP
Kometa
v areálu
koupaliště Kraví Hora. Tyto tábory
jsou koncipovány i pro malé děti (od 4
let), které se zde za jeden týden
zdokonalí v plavání natolik, že rodiče
se na dovolené u moře nestačí divit,
jaký pokrok učinily a jak je pobyt ve
vodě baví.
Pro větší děti je nabídka více omezená,
ale i tak se dá vybrat z velmi
kvalitních
příměstských
táborů.
Například sportovní tábor na Riviéře
(pro děti od 7 do 15 let) spojuje
většinu
výhod
klasického
a
příměstského tábora – téma, od
kterého se odvíjí táborové hry na
čerstvém
vzduchu
v přírodě,
profesionální výuka plavání pod
dohledem vyškolených trenérů SKP
Kometa a spousta sportovních aktivit,
jejichž cílem je dostat děti od počítače
do přírody a ukázat jim, že sport,
příroda a přátelství jsou důležitou
součástí našeho života. Pro zájem
rodičů i dětí je zde možné zvolit si i
vegetariánská jídla. Touží se Vaše děti
proměnit v kouzelníka či čarodějku a
naučit se kouzla, přípravu lektvarů
nebo dokonce famfrpál tak jako Harry
Potter? Láká je honba za pokladem,
stavba pirátského voru a potápění za
perlami? Pak neváhejte a přihlaste se
ještě
dnes
na:
www.plavanibazenky.cz.
Petr Hašek
vedoucí plavecké přípravky SKP Kometa
Brno

CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM
Naše mateřská škola se zapojila do
celorepublikové kampaně „Celé
Česko čte dětem“, čímž bychom
chtěli podpořit rozvoj čtenářské

gramotnosti. Smyslem je šířit dál
myšlenku pravidelného čtení a
prohlubovat spolupráci s rodiči.
Pravidelné čtení dětem přináší
rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj
slovní zásoby a soustředění, dává
svobodu ve vyjadřování, formuje
čtecí i písemné návyky, učí
samostatnému myšlení, rozvíjí
představivost, podporuje psychický
rozvoj dítěte a posiluje jeho
sebevědomí. V neposlední řadě je
také výbornou zábavou, zabraňuje
vzniku závislosti na televizi a
počítači, chrání dítě před hrozbou ze
strany masové kultury, je prevencí
patologických jevů, formuje čtecí
návyky a podporuje získávání
vědomostí pro celý další život, je tou
nejlepší investicí do úspěšné
budoucnosti dítěte. Pravidelné čtení
je tedy také součástí logopedické
prevence, kterou naše mateřská
škola vyzdvihuje.
Cílem tohoto projektu je vytvoření
kladného vztahu dětí ke knize a k
četbě, podpora správného řečového
vývoje a také možnost posilování
mezigeneračních vztahů. Dětem tak
umožníme setkání se zástupci
zajímavých povolání a významnými
osobnostmi (pan starosta, pan
ředitel, …). Děti také mohou
představit ostatním nejen svoje
rodiče, ale i prarodiče.
Dětem bude projekt představen v
rámci vyhlášeného týdne čtení dětem
od 1.6. do 7.6.2016, prostřednictvím
týdenního plánu, ve kterém bude
dětem předčítána jedna pohádka
denně, jež bude propojena s různými
dalšími aktivitami (divadélko,
převyprávění děje, pracovní listy,
hudebně pohybové hry, pantomima a
další).
Mgr. Lucie Pilerová

Inzerce

Inzerce

KOUPÍM DŮM V JEHNICÍCH NEBO
OKOLÍ.
Tel.: 605 514 210.

Hledám pomoc v Brně s údržbou RD i
zahrady, vždy jeden den v týdnu.
Tel.: 549256931.
e-mail: elakony@seznam.cz
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