
 

Informace Zastupitelstva 

MČ Brno-Jehnice 
Dne 19. 7. 2017 proběhlo 215. 

zasedání zastupitelstva 

 
- pan Humpolík – požádal o prově-

ření možnosti umístění měřiče 

rychlosti na ulici Ořešínskou. 

- paní Gregorová – dotaz na realizaci 

parkovacích míst na ulici 

Lelekovická – jednání probíhají na 

Odboru dopravy MMB. 

 

- zastupitelstvo projednalo čerpání 

rozpočtu za období 1.–6. 2017. 

- zastupitelstvo projednalo předběž-

né vyjádření ke zjištěnému stavu 

střechy na ZŠ Jehnice a orientační 

odhad nákladů na opravu střechy. 

- zastupitelstvo ukládá tajemníkovi, 

aby na příští zasedání zastupitelstva 

zajistil podklady pro výběr operátora 

a tarifu pro telefon starosty MČ. 

- zastupitelstvo projednalo položko-

vý rozpočet víceprací na opravě 

učeben ZŠ firmy Michal Hrnčíř s.r.o. 

a souhlasí s tímto rozpočtem bez 

materiálové položky „radiátory“ za 

78980,- Kč bez DPH, tj. za celkovou 

sumu 98123,74 Kč včetně DPH. 

 

- předseda kulturní komise seznámil 

zastupitelstvo s přípravami na 

Jehnické hody 2017. 

 

- starosta informoval o probíhajících 

jednáních mezi MMB a firmou 

EMBRA CORRECT, a.s. 

 

- zastupitelstvo projednalo žádost 

ředitele Základní školy a mateřské 

školy Brno, Blanenská 1, 

příspěvková organizace o povolení 

přijetí daru a souhlasí s jeho 

přijetím. 

 

- zastupitelstvo podporuje akci 

Knihovny Jiřího Mahena v Brně 

Poprvé do školy – poprvé do 

knihovny a žádá ředitele o zpraco-

vání návrhu na drobné dárky pro děti 

na tuto akci. 

 

- zastupitelstvo projednalo žádost 

Ing. Radka Horkého o pronájem 

tělocvičny a odkládá tento bod na 

příští zasedání, kdy bude projednána 

aktualizace cen nájmu. 

 

- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

opatření č. 4/2017. 

 

- zastupitelstvo projednalo situaci 

ohledně obsazení pracovníka 

stavebního úřadu a pověřuje starostu 

jednáním s účastníkem výběrového 

řízení panem Josefem Švehlou. 

 
Příští jednání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice 

se koná 6. 9. 2017  v 18:30 hod. na ÚMČ.  

 

Gratulujeme 

V srpnu oslavila své narozeniny paní 

Eva Konečná. 

Jménem celé obce srdečně 

blahopřejeme k životnímu jubileu 

a přejeme hodně štěstí a zdraví do 

dalších let. 
Redakce.  

 

Přemístění kontejnerů na 

tříděný odpad 
Vážení spoluobčané, jak jste si již 

zajisté všimli, byly kontejnery na 

tříděný odpad přemístěny z ulice 

Lelekovické naproti zvoničky na 

nově vydlážděné místo na pravé 

straně na ulici Plástky. Naproti škole 

pak přibyl červený kontejner na 

elektroodpad. 

Nebuďte lhostejní 

k vandalismu 
V tomto měsíci opět došlo k rozbití 

a posprejování několika skel 

prakticky na všech přístřešcích 

zastávek MHD. Pokud budete 

svědky takového vandalského 

chování, neváhejte zavolat policii. 

Vypátrání viníků bez usvědčení na 

místě činu je velice problematické, 

až nemožné. Opravy a výměny 

výplní pak také nejsou levnou 

záležitostí. 

 

NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA 

knihovny Jiřího Mahena v Jehnicích 

od 1. 9. 2017  

po 14.00–18.00  

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Pobočka Jehnice, nám. 3. května 5, 

jehnice@kjm.cz, www.kjm.cz 

 

Vážení rodiče, jde vaše dítě 
POPRVÉ DO ŠKOLY? 

Vezměte ho také POPRVÉ DO 

KNIHOVNY! 
15. ročník projektu Knihovny Jiřího 

Mahena v Brně na podporu 

čtenářství u dětí prvních tříd. 

1. 9.–31. 10. 2017  

Registrace prvňáčků zdarma na 

všech provozech knihovny. 

2. 10. 2017 / 14.00–17.00  

Slavnostní pasování prv-ňáčků na 

rytíře knih a čtenáře 

knihovny na pobočce ve 

vaší městské části. 

Bohatý doprovodný program. 

Podrobnosti naleznete na 

www.kjm.cz a v programo-

vé brožuře.  

Projekt probíhá pod 

záštitou primátora 

statutárního města Brna 

Ing. Petra Vokřála a 

hejtmana Jihomoravského 

kraje JUDr. Bohumila 

Šimka. Projekt rovněž 

podpořily úřady městských 

částí, kde bude probíhat 

slavnostní pasování. 
Jana Kuncová, mluvčí KJM  
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Autocentrum K.E.I. radí… 
NEORIGINÁLNÍ 

TURBODMYCHADLA – DLE 

NEZÁVISLÝCH TESTŮ AŢ 

O 40 % NIŢŠÍ VÝKONNOST  

V dnešní době, kdy je neustále na 

pořadu dne ekologie a vliv 

motorových vozidel na její stav, se 

nezávislé instituce věnují stále 

častěji průzkumu různých 

komponentů vozidel, které mají 

právě vliv na ekologii. Jeden 

z těchto průzkumů se zaměřil na 

porovnání turbodmychadel. 

Test několika typů turbodmychadel 

a jejich neoriginálních náhrad/replik 

byl proveden ve Spojeném 

království prostřednictvím 

Millbrook Group, 

předním testovacím 

střediskem pro 

automobily 

i automobilové 

komponenty.  

Bylo použito několik 

identických vozidel, 

u kterých byl motor 

osazen nejprve 

originálním 

turbodmychadlem 

GARRETT a poté 

turbodmychadlem 

neoriginálním. 

Vozidlo bylo poté 

vystaveno jízdě na 

okruhu a také 

podmínkám reálného 

provozu. Bylo 

zjištěno, že emise 

NOx byly vyšší o 8–

28 % v porovnání s 

turbodmychadlem 

originálním. Emise 

CO2 byly také vyšší a 

to přibližně o 3 % (o 

2,8–4,5 g/km). 

Vozidla s motory 

osazenými 

neoriginálním 

turbodmychadlem 

také vykazovaly nižší 

krouticí moment v 

nízkých otáčkách a to 

o 15–40 % v 

porovnání s vozidlem, 

které mělo originální 

turbodmychadlo!  

Laciné kopie 

turbodmychadel 

nebo neodborné 

opravy z nekvalit-

ních dílů nepřed-

stavují jen riziko z hlediska 

kvality, ale i reálnou hrozbu 

z hlediska selhání emisních testů, 

které se dle stanoviska EU v roce 

2017 velmi zpřísní. 
Jak vyplývá z tohoto výzkumu, není 

vždy nejlepší řešení použití 

levnějších replik. Navíc většina 

dodavatelů repasovaných, nebo 

neoriginálních turbodmychadel 

nabízí na dodané díly pouhý 1 rok 

záruku. Oproti tomu na originální, či 

originální repasované 

turbodmychadlo, je autorizovaným 

servisem poskytována běžná 2letá 

záruka.  

Vzhledem k tomu, že v obou 

případech se většinou jedná 

o nákladné opravy, doporučujeme 

vždy pečlivě zvážit, zda se nám 

vyplatí uvedená rizika podstoupit. 

Příště poradíme, jak správně 

a bezpečně sedět ve vozidle. 
Autocentrum K.E.I. Brno-Vinohrady 

 

Horalské hry na Kraví hoře 

pobaví dospělé i děti 
Skotské dudy, kilty, hod kládou či 

kamenem, whisky, hudba, tanec a 

mnoho dalšího čeká na všechny, kdo 

zavítají v sobotu 23. září od 10 

hodin do parku za plaveckým 

bazénem na Kraví hoře. Proběhne tu 

2. ročník MonteBú Highland Games 

– tedy skotských Horalských her, ve 

kterých účastníci poměří své síly 



 

Hledám pěkné bydlení v Jehnicích a okolí. 

Domek se zahradou, nebo velký byt. 

Děkuji T: 739 826 409 
 

Pro BD Zámezí v Jehnicích hledáme od září 2017 

paní/pána na úklid. Poţadujeme úklid  

1× / týden. Jen váţní zájemci, 

volejte na tel.: 606 534 593 (19–21 hod.). 

v tradičních disciplínách, jako je vrh 

kamenem do dálky, hod balíkem 

sena do výšky, farmářský běh nebo 

hod kládou. Děti budou moci 

soutěžit také, jen s lehčím nebo 

jiným náčiním. Kromě samotných 

soutěží čeká návštěvníky další 

doplňkový program – například 

hudební vystoupení včetně 

skotských dud, předtančení i výuka 

skotských tanců a následně 

tancovačka (které se ve Skotsku říká 

ceilidh) a také možnost ochutnat 

jedinečné skotské jednosladové 

whisky. „Jde o tradiční skotskou 

akci, která našla své místo i u nás 

v České republice – ale tady na 

Moravě ji organizujeme jako 

jediní,“ vysvětluje David Neckař ze 

spolku Skotský Pes, který akci 

pořádá ve spolupráci se Sportovním 

a rekreačním areálem Kraví hora a 

s podporou MČ Brno-střed. „Byla to 

zábava, hudba je nakažlivá a veselá, 

mohla bych ji poslouchat pořád,“ 

nadšeně komentuje loňský ročník 

Hana Tršová. Více informací najdete 

na www.skotskypes.cz/montebu.  
 

za spolek Skotský Pes Veronika Neckařová 

 

OSLAVTE 

MEZINÁRODNÍ DEN 

SENIORŮ NA JEZÍRKU 
Lipka připravuje každoročně při 

příležitosti Mezinárodního dne 

seniorů akci pro babičky a dědečky 

s názvem Zahradní inspirace na 

Jezírku. Letos proběhne v pondělí 

25. září od 10 do 14 hodin v areálu 

Lipky – pracoviště Jezírko 

v Soběšicích. Program bude pestrý, 

můžete se vydat na prohlídku 

bylinkových záhonů v relaxační 

zahradě, poznávat a ochutnávat jedlé 

květy a byliny z přírody i ze 

zahrádky, vyrábět hmyzí hotýlky 

a také nahlédnout do proskleného 

včelího úlu s odborným výkladem. 

Areál je bezbariérový, takže se 

mohou zúčastnit i pohybově 

znevýhodnění účastníci. Program 

proběhne podle počasí buď venku 

v zahradách, nebo v případě deště 

uvnitř v budově. Podrobné 

informace najdete na www.lipka.cz 

v sekci Kalendář akcí. Jezírko 

najdete na trase mezi Soběšicemi 

a Útěchovem. Pojedete-li autobusem 

č. 57, vystupte na zastávce U Jezírka 

(pozor, je na znamení).  

 

VYBRAT SI TEN PRAVÝ 

KROUŢEK MŮŢETE 

PŘÍMO NA LIPCE 
Děti mohou s Lipkou poznávat 

přírodu a strávit zábavný čas 

venku v rámci desítek krouţků na 

třech brněnských pracovištích 

(Lipové, Jezírku a Rozmarýnku). 

Přehled najdete na webu 

www.lipka.cz/krouzky a s jejich 

činností se můžete blíž seznámit 

v úterý 5. září od 15 do 18 hodin na 

Jezírku a také ve čtvrtek 7. září od 

14 do 17 hodin na Rozmarýnku. 
Veronika Neckařová 

 

Středisko rané péče SPRP 

Brno 
Naše středisko je nezisková 

organizace podporující rodiny 

s dětmi s postižením zraku. Jezdíme 

do domů rodin a učíme rodiče, jak si 

s dětmi hrát, aby stimulovali jejich 

zrak a celkový vývoj. Pomáháme 

také rodičům jejich obtížnou situaci 

zvládnout. Více informací o nás 

najdete na www.ranapece.cz/brno. 

 

Služby rodinám poskytujeme už od 

roku 1990, ale naše organizace je 

málo známá. Chceme se proto 

zviditelnit prostřednictvím 

charitativního běhu v centru Brna. 

Dohodli jsme se s organizátory 

závodu Noční běh 5 / 10 mil Brnem 

23. 9. 2017  
(https://www.behejbrno.com/510-

mil-brnem/propozice/), že v rámci 

této akce uspořádáme charitativní 

běh Půlmíle pro ranou péči 
s nenáročnou trasou ca 800 m, který 

je určen široké veřejnosti. Je možné 

registrovat se jako jednotlivec nebo 

jako celá rodina.  
Irena Jelínková 
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