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při otevření nové přístavby MŠ
v Jehnicích.
–
zastupitelstvo
schvaluje
Dne 18. 1. 2017 proběhlo 210.
příspěvek
na
organizaci
dětského
zasedání zastupitelstva
karnevalu
ve
výši
15.000,Kč
– ing. Hudec upozornil, že není
konaného
dne
19.
2.
2017.
odstraněn
sníh
z chodníku
–
zastupitelstvo
projednalo
u dětského hřiště na ul. Meziboří.
žádost
Krajského
úřadu
Jiho– přístřešek na zastávce MHD
moravského
kraje
a
spolupráci
se
Ořešínská – bude projednáno na
společností
ASEKOL
o
umístění
příštím jednání zastupitelstva, kde
kontejneru na sběr elektrozařízení
bude dodána cenová nabídka.
– kontejnery na tříděný odpad – a baterií a projednání smlouvy
úřad městské části se pokusí zajistit o spolupráci a přesouvá tento bod na
příští jednání zastupitelstva.
častější vyvážení.
–
zastupitelstvo
souhlasí
– Dr. Rinchenbach podal zprávu
s
dočasným
užíváním
(pronájmem)
o proběhlém
kontrolním
dnu
konaném dne 22. 12. 2016 na stavbě pozemku pro příjezd stavební
„Rekonstrukce a dostavba areálu mechanizace a případnou dočasnou
skládku stavebního materiálu po
pivovaru Jehnice“.
– starosta podal informace dobu výstavby RD.
–
zastupitelstvo
projednalo
o rozhodnutí zastupitelstva města
žádost
paní
Nešetřilové
o
vyjádření
Brna, týkající se změny územního
k
prodeji
pozemku
p.
č.
516
k. ú.
plánu 44. Soubor změn ÚPmB ze
Jehnice
a
přesouvá
tento
bod
na
dne 6. 9. 2016.
příští
zasedání,
kdy
žadatelka
dodá
– chodník mezi Jehnicemi
a Mokrou Horou – podepsána geometrické zaměření pozemku
smlouva s projektantem, intenzivně nebo jeho částí, o které žádá
k prodeji.
se na projektu pracuje.
– zastupitelstvo schvaluje doho– rozšíření hřbitova v Jehnicích –
du
o skončení nájemní smlouvy na
proběhla
schůzka
s ředitelem
p.
č.
394 k. ú. Jehnice mezi MČ
Pohřební služby města Brna,
Jehnice
a panem Pavlem Valou
investor bude městská část z dotace
a
pověřuje
starostu podpisem této
města Brna.
dohody.
– předseda školské rady seznámil
– zastupitelstvo souhlasí s předzastupitele s protokolem o kontrole
ložením
žádosti na MMB OŠMT na
vydaným Českou školní inspekcí, na
vybavení
školní kuchyně v ZŠ a MŠ
základě této zprávy předloží ředitel
Blanenská
1, Brno-Jehnice v částce
školy na příští jednání zastupitelstva
405.800,Kč.
zprávu o nápravě porušených
–
zastupitelstvo
schvaluje
ustanovení školského zákona.
závěrečný
účet
(výsledek
hospo–
zastupitelstvo
projednalo
daření)
za
rok
2016
ÚMČ
Brnozadávací podmínky pro výběrové
Jehnice.
řízení na opravu tříd a prostorů
– zastupitelstvo projednalo návrh
v prvním patře ZŠ, na kterou MČ
smlouvy
mezi MČ Brno-Jehnice
Jehnice obdržela dotaci ve výši
a
Ing.
arch.
Haraldem Čadílkem na
1 mil. Kč a přesouvá tento bod na
zpracování
architektonicko-provozní
příští jednání zastupitelstva.
– zastupitelstvo navrhuje na stude na akci „Rozšíření hřbitova
ocenění pedagogických pracovníků v Brně-Jehnicích“ a přesouvá tento
paní zástupkyni ředitele Základní bod na příští jednání zastupitelstva
školy a mateřské školy Brno, a žádá předložení dalších nabídek na
architektonickoBlanenská 1, příspěvková organizace zapracování
provozní
studie
na
tuto
akci včetně
Paed.Dr. Alenu Zaplatílkovou za
cenové
nabídky
na
zpracování
vešdlouhodobou tvůrčí pedagogickou
kerých
dalších
projekčních
stupňů.
činnost.
–
zastupitelstvo
projednalo
–
zastupitelstvo
schvaluje
žádost
Spolku
Lungta
o
připojení
se
odměnu řediteli školy Mgr. Petru
k
mezinárodní
kampani
„Vlajka
pro
Kotyzovi za osobní aktivní přístup
Tibet“ a přesouvá tento bod na příští

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

jednání zastupitelstva a pověřuje
tajemníka zajištěním půjčení vlajky.
– zastupitelstvo souhlasí se
zřízením stavebního úřadu v městské
části Brno-Jehnice a pověřuje
starostu zajištěním všech úkonů
vedoucím ke změně Statutu města
Brna přílohy 2.
Příští jednání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice
se koná 1. 3. 2017 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Gratulujeme
V únoru oslavila své narozeniny
paní Jana Rašovská.
Jménem
celé
obce
srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce.

Ostatky
SDH Brno-Jehnice pořádá v sobotu
4. 3. 2017 od 14:00 tradiční průvod
masek po naší městské části a poté od
20:00 v prostorách základní školy
posezení s country kapelou.

A jak to letos dopadlo…
Děkujeme všem občanům Jehnic,
kteří přispěli koledníkům Tříkrálové
sbírky – celkově jsme vybrali
45 551,- Kč. Nejčastějším příspěvkem bývá stokoruna, to je částka,
která rodinný rozpočet nezruinuje,
ale v součtu už pak pomáhá.
Poděkování patří také našim
sousedům – koledníkům, zvláště
těm, kteří se letos odvážili koledovat
poprvé. A to navzdory mrazivému
počasí!
Zdraví a dobré vztahy v naší obci přeje za
všechny koledníky Jana Šimonovská

Česká pošta, s.p. hledá smluvního
zástupce pro poskytování poštovních
služeb formou provozovny
Výdejní místo v obci Jehnice.
Rozsah poskytovaných služeb:
– Výdej listovních a balíkových
zásilek
– Prodej cenin a zboží
Základní požadavky na smluvního
zástupce:
– Subjekt zapsaný v obchodním
rejstříku.
– Všechny druhy obchodních
společností či družstva, jejichž
předmětem
podnikání
je
zprostředkování obchodu a služeb.
– Subjekt podnikající na základě
živnostenského
oprávnění
dle
Přílohy 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.,

Poplatek za komunální odpad
Splatnost do 31.5.2017
základní sazba 670 Kč
snížená sazba 500 Kč
více k sazbám na www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku
1. bezhotovostním převodem:
na účet:
111220022/0800
variabilní symbol:
rodné číslo poplatníka
konstantní symbol:
1318
……………………………………………….……………………………………………………………………………….................................

2. v hotovosti:
a)
pokladna na Šumavské ulici č. 33,
budova A, po celý rok
b)
od března do května pokladna MMB,
Malinovského nám. 3, přízemí

pokladní hodiny
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–12.00

13.00–14.30
13.00–14.00

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

3. poštovní poukázkou
variabilní symbol:
rodné číslo poplatníka
složenky možno vyzvednout na podatelnách úřadů městských částí nebo kontaktních místech MMB.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data
narození osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky na webové stránce www.brno.cz/odpady).

Telefony: 542 174 304 -315, 318 - 3 22

e- mail: odpady@brno.cz

Informace o systému odpadového hospodářství ve městě Brně -sběr a svoz komunálního odpadu, sběr a svoz využitelných složek
komunálního odpadu, obsluha sběrných středisek najdete na www.sako.cz., umístění nádob na využitelné složky komunálního odpadu najdete
na http://www.brno.cz/mapy

obor činnosti 47. Zprostředkování
obchodu a služeb.
– Obec, resp. právnická osoba, v níž
má obec majetkovou účast.
Zájemci mohou kontaktovat:
Ing. Ryšánková Renata, MBA
Tel: 733611104
e-mail: Rysankova.Renata@cpost.cz
Ráčková Vlasta
Tel: 542151697
e-mail: Rackova.Vlasta@cpost.cz

Autocentrum K.E.I. radí…
Proč je důležitá kontrola a čistění
klimatizace?
Nedostatek
čerstvého
vzduchu
způsobuje únavu a malátnost – a to
může být za volantem nebezpečné.
Aby mohla klimatizace v autě bez
závad pracovat a aby bylo dosaženo
žádoucího efektu, musí pro ni být
zajištěna údržba v pravidelných
intervalech.
Čerstvý vzduch, bezpečná jízda.
Během provozní doby může dojít
k omezení funkce například vlivem
prachu, posypové soli, hmyzu, pylu,
atd. Proto je důležitá kontrola
klimatizace, při které se kontroluje
celý systém: nádržka na vodu,
pylový filtr, odpařovací zařízení,
elektronika, mechanika, chladicí
médium a další. Závěrem se provádí
zkušební jízda.
Nejlepší období pro kontrolu
klimatizací je jaro, když se auto

zbavuje pozůstatků zimy. Na
kontrolu klimatizace je ale přirozeně
možné přijet v každou roční dobu.
Zdraví
S pravidelným odborným servisem
klimatizace uděláte něco pro to,
abyste se cítili dobře. Obzvláště
důležitý pro zdravou atmosféru
v prostoru
vozu
je
pylový
a prachový filtr.
Čistý interiérový filtr zajišťuje:
–
lepší
účinnost
filtru
při
zachytávání
pylu,
prachu,
mikroorganismů a sazí,
– lepší výhled, protože přední sklo
se tolik nerosí,
– lepší ochranu – zejména na jaře –
před podrážděním očí a dýchacích
cest,
– lepší koncentraci i při delších
jízdách.
Proto nechte filtr pravidelně měnit
odborníkem, nejlépe na jaře nebo
každých najetých 15.000 km.
Je vzduch čistý?
Klimatizace působí nejenom jako
chlazení, ale také jako zvlhčovač
vzduchu a například v chladných
obdobích roku zajistí, aby orosená
skla byla zase rychle čistá. Tím se
vytváří na vzduchovém filtru
a odpařovacím zařízení postupně
teplá a vlhká živná půda pro
bakterie, houby a mikroorganismy.
Typickým znakem je lehce zatuchlý

vzduch v autě, rovněž tak mohou být
vyvolány alergické reakce. Tady
pomůže desinfekce odpařovacího
zařízení.
Je důležité vědět, že:
– I v té nejlepší klimatizaci ubývá
postupem doby chladicí médium.
Tato plíživá ztráta může činit až
15 % ročně. V důsledku toho se
chladicí účinek výrazně snižuje.
Vám a Vašim malým a velkým
spolucestujícím pak polije čelo pot –
například když pojedete v letním
vedru na dovolenou, stav chladicího
média klesne pod kritickou hranici
a klimatizace se kompletně vypne.
– Právě v létě, kdy klimatizace stále
běží na plné obrátky, potřebuje
hodně energie. Nechte tedy při
kontrole klimatizace hned zkontrolovat stav baterie – potom Vás už nic
nepřekvapí
Příště poradíme, zda se vyplatí
zakoupit si ojeté pneumatiky.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

Aktivní divadelní dílny pro
rodiče s dětmi
od 5 do 8 let
Od 1. 2. 2017 připravujeme
zahájení pravidelných aktivních
divadelních dílen
pro děti ve
věku od 5 do 8 let spolu s rodiči,

prarodiči. Víkendové divadelní
dílny, pod vedením odborných
lektorů, budou dvouhodinové
otevřené lekce, založené nejen na
dramatické výchově.
Dospělí ztrácí, pod tíhou neustálého
spěchu a problémů, které život
přináší, současně s nedostatkem
času, svou bezprostřednost a schopnost si s dětmi hrát. Jeden
z nejlepších způsobů, jak tento stav
změnit, je divadlo. Nejlepší společníci při znovuobjevování spontaneity
jsou určitě děti, které rodiče v mnohém podpoří a společně tak prožijí
krásně a hravě strávený čas.
Prostřednictvím takto získaných
zcela nových společných zážitků
mohou více rozvíjet svůj vzájemný
vztah.
Lekce budou probíhat na základě
různých
tematických
okruhů
vybíraných
podle
předchozích
zkušeností, znalostí a jejich využití
v dalším běžném životě.
Při výběru jednotlivých tematických
okruhů bude samozřejmě přihlédnuto i k tomu, že účastníci budou
různých věkových kategorií (děti od
5 do 8 let, věk rodičů bude zcela
jistě různý). Proto všechny hodiny
budou probíhat velmi přístupnou
a hravou formou, a i proto jsme
zvolili formu otevřených lekcí,
jejichž obsah na sebe nebude
zásadně navazovat a bude tak
vhodný pro pravidelné účastníky
divadelních dílen, stejně jako i pro
nově příchozí.
Divadelní dílny se budou konat
prvotně vždy v sobotu dopoledne,
předběžně od 10:00 do 12:00 hod.
(v případě dohody i v jiné
termíny) ve zkušebně na ulici
Gorkého v Brně. Počet lekcí je
neomezený, jejich náplň bude
vždy vytvářena a doplňována dle
účastníků divadelních dílen…
Další podrobné informace získáte na
e-mail adrese:
divadylkobrno@seznam.cz
nebo
na
telefonním čísle: +420 603 584 610.
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

JAK PŘEDCHÁZET
OTRAVÁM
ZPŮSOBENÝCH OXIDEM
UHELNATÝM
Zejména v topné sezóně se zvyšuje
riziko otrav oxidem uhelnatým.
Problém spočívá v tom, že tento
plyn není vidět, ani cítit. Jaké jsou

příznaky otravy – a dá se tomu
nějak předejít?
Oxid
uhelnatý
je
bezbarvý,
nedráždivý plyn bez chuti a zápachu.
Je silně jedovatý a lidské smysly
neumí jeho přítomnost detekovat.
Vzniká v menší nebo větší míře
u všech procesů hoření, kde se
spalují směsi obsahující uhlík.
Kromě zemního plynu je takovou
dobře známou a často používanou
látkou samotné uhlí, dřevěné uhlí,
koks, LPG, benzín, nafta, topný olej,
dřevo, zahradní odpad, pelety, papír
nebo tabák.
Možným zdrojem nebezpečí je
každé takové zařízení, které ke
svému provozu používá některé
z výše zmíněných paliv, tj. kotel
fungující na plyn nebo na
kombinované
palivo,
plynový
průtokový ohřívač vody (karma),
plynový sporák, krb, kamna či
krbová kamna. Dále moderní
zplynovací kotle na dřevo a pelety,
zahradní gril a každý stroj poháněný
motorem s vnitřním spalováním,
např. automobil, motocykl, zahradní
sekačka atd. Hlavními příčinami
vzniku a následného úniků oxidu
uhelnatého z takových zařízení je
zejména jejich chybná instalace,
zanedbávání revizí a nedostatečná
údržba.
Příznaky otravy
Příznaky otravy oxidem uhelnatým,
způsobené nedostatkem kyslíku,
jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupené myšlení a zarudnutí
obličeje. Při středně těžkých otravách dochází ke zvracení, ospalosti
a celkové zmatenosti. V těžších případech se mohou objevit křeče,
porucha vědomí, zmatenost, halucinace, poruchy srdečního rytmu
a nakonec i smrt.
Prevence otrav oxidem uhelnatým
–
nechte
komíny pravidelně
kontrolovat,
– na svých topných zařízeních si
pravidelně nechte provádět údržbu
odborníkem,
– pokud jsou v jednom bytovém
domě topná zařízení vyvedena do
jednoho
společného
komína,
bezpodmínečně si vyžádejte názor
odborníka (např. kominíka nebo
technika firmy, která zařízení
instalovala) a pokud je to možné,
nechte si zrekonstruovat systém
odvodu spalin,
pokud
máte
topné
zařízení
s otevřenou spalovací komorou

(kotel, plynový ohřívač vody, krb),
ujistěte se, že zásobování zařízení
vzduchem je zajištěno, neucpávejte
větrací otvory vytvořené ve zdech,
– zahradní gril nikdy nepoužívejte
v uzavřených prostorech,
– motor auta nenechávejte v zavřené
garáži v chodu.
Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte
hlásič výskytu oxidu uhelnatého.
Cena za pořízení se pohybuje od cca
400 Kč výše.
mjr. Ing. Bronislav Kocman
Pracoviště IZS a služeb
Územní odbor Brno-město
HZS Jihomoravského kraje

LIPKA SPUSTILA
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA
TÁBORY – JARNÍ I LETNÍ
Zajímavý program plný zábavy
a dobrodružství
najdou
děti
v době jarních i letních prázdnin
na Lipce. Již nyní můžete své děti
přihlásit na některý z desítek
táborů, příměstských i pobytových, které se konají na pěti
pracovištích Lipky.
Jarní prázdniny proběhnou letos
v termínu 13.–17. března a Lipka
nabízí příměstské tábory na všech
brněnských pracovištích. Na pracovišti Jezírko děti prožijí dobrodružný
eskymácký příběh, čekají je
všestranné hry a činnosti v předjarní
přírodě i výtvarné a řemeslné tvoření. Na pracovišti Lipová vyrazí po
stopách neznámého tvora, který
vystrašil návštěvníky Wilsonova
lesa, největšího brněnského lesoparku! Na tomto zoologicky zaměřeném
táboře povedou děti stopařský deník
a vyzkouší si i odlévání stop.
Na pracovišti Kamenná čeká malé
dobrodruhy doba ledová, mamuti
a dovednosti přežití v terénu.
A pracoviště Rozmarýnek pozve děti
do starověkého Egypta splnit
faraonův úkol. Podaří se jim
zachránit celou zemi před zničením?
Veškeré informace i přihlášky
najdete na www.lipka.cz/tabory.
Pokud už teď plánujete letní
dovolenou,
na
stránkách
www.lipka.cz/tabory
najdete
také širokou nabídku letních
příměstských i pobytových táborů.
Na děti čekají týdny plné nových
zážitků a objevování, můžou se
z nich stát malí indiáni, námořníci,
detektivové anebo se mohou vydat
na cestu časem. Navštíví pohádky
i říši fantazie a budou rozvíjet své
kulinářské, rukodělné nebo jazykové

dovednosti. Z široké nabídky si
vybere opravdu každý – neváhejte
a přihlaste své děti včas, tábory se
rychle plní.
Ing. Veronika Neckařová

Mráz a sníh komplikuje
popelářům práci
Zaměstnance společnosti SAKO
nezastaví sníh ani teploty hluboko
pod bodem mrazu. Díky teplému
zimnímu oblečení a především díky
pohybu jim po několika hodinách
strávených na stupačce není zima.
Do brněnských ulic přitom vyrážejí
každý den už před šestou ráno.
Komplikace však nastává, když
v kontejneru zamrznou odpadky
nebo když jsou ulice nesjízdné.
V zimních obdobích se často stává,
že přimrzají víka a někdy i celé
odpadové nádoby k zemi a díky
tomu se zpožďuje svoz odpadu.
„Někdy
silničáři
při
čištění
komunikací
vyhrnou
hromady
mokrého sněhu na stanoviště
kontejnerů, ty pak ve sněhu
zamrznou a naši zaměstnanci je

musejí vysekávat, aby mohli odpad
vyvézt. Doba vyvážení popelnic se
tak značně prodlužuje, proto žádáme
občany o shovívavost,“ uvedl mluvčí
společnosti SAKO Martin Drozd.
Potíž také nastává, když lidé
vyhazují do popelnice mokré nebo

Hledám
pěkný pronájem.
Tel.: 739854956
vlhké věci. Ty potom zamrznou
a odpadová nádoba nejde vysypat.
„Někdy lidé nechávají popelnice
otevřené, případně odloží větší
krabice vedle barevných kontejnerů.
Nejenže tento materiál zmrzne
a špatně se s ním manipuluje, navíc
se navlhnutím znehodnocuje a není
potom k recyklaci vhodný,“ doplnil
Drozd.
Řízení
svozové
vozidla
na
namrzlých silnicích je někdy jen pro
otrlé. Jízda s popelářským vozem
v kluzkých
ulicích
vyžaduje

zvýšenou pozornost, situaci navíc
zhoršují nevhodně zaparkovaná
osobní auta blokující průjezd
některých míst. Jízda pro osobní
vozidla je tam mnohdy složitá, pro
nákladní auta pak téměř nemožná.
Nejhorší je situace v části ulice
Kopečná a na ulici Studánka, kde
svozový vůz musí couvat. Dalším
problémovým místem je pak
například Kamenná kolonie nebo
Nové sady.
SAKO Brno je akciová společnost,
jejímž stoprocentním vlastníkem je
statutární město Brno. Společnost
poskytuje
komplexní
služby
v oblasti odpadového hospodářství
a disponuje moderním vozovým
parkem s 59 specializovanými
vozidly. Společnost SAKO zajišťuje
na území města Brna svoz z téměř
60 tisíc nádob na směsný komunální
i separovaný odpad.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.
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