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Už dávno zajel jsem na boční kolej
A teď jen lokální používám tratě
Na lesních zastávkách, tam na mě volej
Kam cesty nevedou, kde jsou jen hatě.

Na zrádných bažinách houpou se klády
A mezi nimi leskne se struska
A když mě uslyšíš, tak budu tady
Cesta sem nevede, jen stezka úzká.

Rosnatka roste tam okrouhlolistá
Černý mlok skvrnitý kroutí se mechem
Proč jiná pro sebe hledal bych místa
Když s nimi dýcháme tím stejným dechem.

Břízy se naklání až k mojí tváři
A potok jiskří v podzimním slunci
Blíží se, přichází, už je tu září
Ocúny kývají štíhlými zvonci.

Prastará kutiště zarostla býlím
Železná kladiva dávno už ztichla
Nevěřím svým očím, nebo se mýlím
Jsou místa, kterým se lidská moc vyhla.

Dářko je přikryto večerním chladem
Tisůvka schována uprostřed lesů
A horská políčka leží už ladem
Na mezích zrudly už koláče vřesů.

Dlouhý stín pokropil krajinu kolem
Za lesy zapadl hořící kotouč
Mlhy se valí už nad lesem, polem
Za svojí láskou se naposled otoč.

Už dávno zajel jsem na boční kolej
Teď jenom zapadlé používám tratě
Až mě tam uvidíš, nemlč, zavolej
Tam cesty nevedou, tam jsou jen hatě …

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva  
MČ Brno-Jehnice

Dne 3. 8. 2017 proběhlo 216. mimo-
řádné zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo projednalo a schvaluje 
žádost zastupitelstva města Brna 
o souhlas s odkoupením objektu 

DPS budovaného v areálu bývalého 
Pivovaru v Jehnicích včetně pozemku 
pod objektem (část parcely č. 30/1 
a část parcely č. 30/2 v k.ú. Jehnice) 
do majetku města Brna v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek na základě 
jednacího řízení bez uveřejnění 
v následujícím znění a pověřuje sta-
rostu  jednáním s příslušnými odbory 
MMB v této věci:

Text žádosti:
Žádost městské části Brno-Jehnice 
na odkoupení objektu DPS budovaného 
v areálu bývalého Pivovaru v Jehnicích
Zastupitelstvo městské části  
Brno-Jehnice žádá zastupitelstvo 
města Brna o souhlas s odkoupením 
objektu DPS budovaného  

v areálu bývalého Pivovaru 
v Jehnicích včetně pozemku 
pod objektem (část parcely 
č. 30/1 a část parcely č. 30/2 
v k.ú. Jehnice) do majetku města 
Brna v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek na základě 
jednacího řízení bez uveřejnění 
za těchto podmínek:
1. bude uzavřena plánovací 
smlouva na převod TDI 
v předmětném areálu do 
majetku a správy města Brna
2. objekt DPS bude po 
jeho dokončení a kolaudaci 
odkoupen za cenu stanovenou 
dle Zásad pro zapojení fin. 
prostředků FBV do rozpočtu 
města (pro rok 2017 – cena 
36 000,- Kč vč. DPH za 1 m2 
nově budovaných bytů v DPS) – 
jedná se o cenu za 1 m2 bytu 
včetně teras, balkónů či lodžií 
a sklepů  
a za sjednanou cenu 
pozemku 4 000,- Kč/m2 – dle 
nabídky firmy EMBRA 
CORRECT, a.s., kterou jsme 

obdrželi dne 7. 8. 2017.
Celková cena za 1 246,35 m2 bytů 
včetně sklepů, balkónů a teras činí 
44 868 600,- Kč, cena za 1 m2 pozem-
ku činí 4 000,- Kč (výměra pozemku 
bude přesně stanovena po dokončení 
stavby na základě geodetického 
zaměření).
Tato naše žádost koresponduje se 
záměrem bytového odboru MMB 
(viz dopis městským částem ze dne 
30. 6. 2016 čj. MMB/0125383/2016) 
vytipovat v městských částech  
vhodné lokality pro brzkou výstavbu 
menších DPS. Pořízením uvedeného 
objektu pro tyto účely vznikne 
v Jehnicích 25 malometrážních 
bytových jednotek + zázemí pro 
pečovatelky dle běžných standardů 
města Brna. 
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Vznikne tím dostatečná kapacita  
pro umístění žadatelů o DPS 
z městských částí Brno-Jehnice, 
Brno-Ořešín a dalších městských 
částí. 
Tento záměr byl projednán  
na poradě vedení města dne 
19. 6. 2017 za účasti starosty 
MČ Brno-Jehnice pana Václava 
Šichy. Materiál k této problem-
atice byl zpracován ve spolupráci 
BO MMB (Ing. Novosadová 
a Ing. Kalášková) a MČ Brno-Jehnice  
(Václav Šicha – starosta).  
Vedení města Brna souhlasilo 
s pokračováním přípravy záměru 
převodu budovaného objektu jako 
DPS včetně příslušného pozemku do 
majetku města Brna.
Veškeré přílohy budou zpracovány 
ve spolupráci s bytovým odborem 
MMB.

Dne 6. 9. 2017 proběhlo 217. zasedání 
zastupitelstva
- ing. Hudec – požádal o odstranění 
lavičky za kapličkou na náměstí 
3. května v Jehnicích z důvodu 
neustálého nepořádku okolo kapličky. 
Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje 
tajemníka úřadu o zajištění odstraně-
ní lavičky.
- prof. Svoboda – požádal, zda by 
bylo možné opravit cestu směrem 
k tenisovému kurtu. Vyčnívá zde 
kanálová vpusť. Starosta slíbil, že 
městská část najde způsob, jak tento 
úsek opravit.
- starosta informoval zastupitele, že 
na městskou část byly doručeny po-
kyny pro instalaci skříňky AED pro 
defibrilátor. Skříňka bude objednána 
a poté bude rozhodnuto, v jakém 
místě na budově úřadu bude umístěna 
a zavedeny potřebné přívody elektric-
ké energie.
- starosta seznámil zastupitele 
s pokračující přípravou akce rozšíření 
hřbitova v Jehnicích.
- předseda kulturní komise seznámil 
zastupitele s přípravou Jehnických 
hodů 2017, kdy veškeré přípravy 
probíhají bez problémů.
- společnost EMBRA Correct, a.s. 
požádala město Brno o uzavření 
plánovací smlouvy ke stavbám 
dopravní a technické infrastruktury 

přináležejícím ke stavbě areálu 
Pivovaru v Jehnicích. Starosta uvedl, 
že vstoupil v jednání s Brněnskými 
komunikacemi, a.s., aby součástí této 
akce bylo vybudování chodníku  
na ul. Kleštínek.
- zastupitelstvo nemá připomínky 
k veřejné vyhlášce – návrh zadání 
změn územního plánu města Brna, 
44. soubor.
- zastupitelstvo projednalo cenové 
nabídky na klimatizace  
v prostorách ÚMČ Brno-Jehnice 
a přesouvá tento bod na příští  
jednání zastupitelstva.
- zastupitelstvo projednalo 
žádost o stanovisko k investičnímu 
záměru „Výstavba chodníku podél 
ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora – 
Jehnice“ a preferuje variantu č. 1 
uvedenou v investičním záměru,  
která počítá s tím, že město Brno 
převezme komunikaci do své vlastní 
správy.
- zastupitelstvo nemá připomínky 
k návrhu vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná  
vyhláška statutárního města Brna 
č. 20/2001 – Statut města Brna. 
V souladu s § 139 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění, zastupitelstvo 
sděluje, že městská část Brno-Jehnice 
souhlasí s tím, aby Magistrát města 
Brna vydával vyjádření k závaznému 
stanovisku Krajského úřadu k umís-
tění stacionárního zdroje uvedeného 
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně 
ovzduší.
- zastupitelstvo souhlasí s návrhem 
obecně závazných vyhlášek o spá-
dových obvodech škol tak, jak byly 
předloženy.
- zastupitelstvo schvaluje návrh 
„Dohody o centralizovaném zadá-
vání“ na pořízení dodávek elektrické 
energie a zemního plynu.
- zastupitelstvo schvaluje  
rozpočtový výhled od roku 2019  
do roku 2023.
- zastupitelstvo schvaluje odměnu 
řediteli školy Mgr. Petru Kotyzovi  
za osobní aktivní přístup  
při opravách školních prostor  
v ZŠ Blanenská 1, Jehnice v období 
letních prázdnin.

- zastupitelstvo stanovuje výši nájmu 
tělocvičny v ZŠ Blanenská 1, Jehnice 
od září 2017 na 500,- Kč za jednu 
hodinu.
- zastupitelstvo projednalo žádost 
Ing. Radka Horkého a souhlasí 
s pronájmem tělocvičny  
v prostorách ZŠ Blanenská 1, 
Brno a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
- zastupitelstvo nesouhlasí s finanční 
podporou rehabilitačního centra 
Stonožka.
- zastupitelstvo projednalo 
a nesouhlasí se zastavovací studií ve 
věci budování nové pobočky pošty 
v Řečkovicích, kdy pošta by  
měla být umístěna na ul. Terezy 
Novákové v nově vybudovaném 
areálu.
- zastupitelstvo projednalo 
informaci o možnosti čerpání 
nevyužitých finančních prostředků 
z nevyčerpaných investic na rok 
2017 z rozpočtu OŠMT a pověřuje 
starostu, aby na MMB OŠMT zaslal 
dopis s požadavkem na čerpání těchto 
prostředků, kdy požadované investice 
budou v následujícím pořadí: 
Rekonstrukce střechy na budově ZŠ 
Blanenská 1, Jehnice dle expertního 
posouzení ve výši 6 100 000,- Kč 
včetně DPH (v ceně jsou zahrnuty 
náklady na pořízení realizační 
projektové dokumentace).
Rekonstrukce sprch a sociálního 
zařízení u tělocvičny v ZŠ 
Blanenská 1, Jehnice ve výši 
1 024 000,- Kč včetně DPH.
Zabudování centrální klimatizace 
v prostorách 2. patra ve výši 
1 020 000,- Kč včetně DPH.
Nákup nových tabulí do tříd v počtu 
9 kusů v celkové výši 210 000,- Kč 
vč. DPH.
Městská část Brno-Jehnice se může 
spolupodílet na financování těchto 
akcí ve výši 5 % z ceny díla.
- zastupitelstvo stanovuje poplatek 
za vylepení plakátů v MČ Jehnice 
při volebních kampaních politických 
stran, hnutí apod. formát A4  
za částku 10,- Kč/den, formát A3 
20,- Kč/den (částky jsou uvedeny bez 
DPH). Největší možný formát je ve 
velikosti A3. Zastupitelstvo  
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Jehnice mají již 45 let názvy ulic

Dne 26. listopadu 1971 bylo schvá-
leno připojení dalších předměstských 
obcí k městu Brnu s platností od 
1. ledna 1972. Týkalo se původně 
samostatných obcí Bosonohy, 
Dvorska, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, 

schvaluje vzor smlouvy o umístění 
politické reklamy na informačních 
plochách obce po dobu volební 
kampaně.
Příští jednání zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice se koná  
18. 10. 2017 v 18.30 hod. na ÚMČ.

Na podzim dostanou občané 
Jehnic nové černé odpadové 
nádoby na komunální odpad

Na začátku listopadu vymění  
společnost SAKO Brno v městské 
části Jehnice všechny popelnice na 
směsný komunální odpad za nové.  
Od této doby bude zároveň svoz  
odpadu v této oblasti zajišťovat 
vlastními silami. Doposud byla  
část sběrných nádob vyvážena  
smluvní společností, které k tomuto 
datu končí subdodavatelská  
smlouva.

Odpadové nádoby budou vymě-
ňovány vždy ve svozový den v týdnu 
od 1. do 14. listopadu. To znamená, 
že v den, kdy je nádoba na odpad 
vyvážena, bude současně vyměněna 
za novou. Další svoz odpadu bude 
probíhat beze změn podle stávajícího 
harmonogramu. V některých lokali-
tách s velkým množstvím  
malých popelnic na jednom stanovišti 
dojde při výměně ke snížení počtu, 
tak aby objem zůstal zachován; to 
znamená, že např. 2 ks popelnic 
o objemu 120 l budou vyměněny za 
1 ks nádoby o objemu 240 l. Výhodou 
bude snížení počtu popelnic ve městě 
a jednodušší manipulace při svozu 
a výsypu nádob.

Kromě Jehnic se tato změna 
bude týkat i Žabovřesk, Medlánek, 
Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, 
Ořešína, Mokré Hory, Sadové, 
Obřan, Soběšic a Útěchova.  
SAKO tak postupuje podle plánu,  
kdy již na jaře převzalo mimo vlast-
ního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc 
sběrných nádob v 8 městských  
částech a pořídilo 410 nových kon-
tejnerů na sklo. „Od listopadu budeme 
nově svážet odpad z dalších 12 tisíc po-
pelnic, což nám umožní lépe řídit kvalitu 
služeb pro občany, efektivněji využívat 
stávající vozový park, provozní  
i administrativní pracovníky a tím 

Mše svatá v atriu školy

Předávání hodového práva

snížit náklady na 
tuto službu,“  
vysvětlil 
ředitel společ-
nosti SAKO 
Ing. Karel 
Jelínek.

Ve všech 
uvedených loka-
litách dostanou 

lidé leták s informací o chystaných 
změnách do poštovních schránek.

Několika snímky  
připomínáme atmosféru 
Jehnických hodů

Foto redakce.
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Ořešín, Soběšice a Žebětín. V případě 
naší obce tak skončila po staletí trva-
jící samostatnost původních Jehnic 
u Brna s osadou Mokrá Hora; Mokrá 
Hora se osamostatnila již v roce 1953, 
v roce 1960 se spojila s městskou částí 
Brno-Řečkovice. 

Nově připojené městské části mu-
sely mimo jiné vyřešit i pojmenování 
svých ulic, což se stalo k datu 3. srpna 
1972. Jehnice do té doby své ulice 
pojmenovány neměly; užívané názvy, 
o kterých jsme hovořili při zkoumání 
pomístních a místních názvů, nebyly 
oficiální. To se ukázalo jistou výho-
dou, protože jinde museli své ulice 
přejmenovat. Platí totiž zásada, že 
ve městě Brně neexistuje název ulice 
dvakrát – takovým případem byly 
ulice pojmenované podle význačných 
osobností, např. Husova, Masarykova, 
Palackého, Tyršova apod. – které se 
používaly v původně samostatných 
obcích, ale po připojení k Brnu se 
staly duplicitními. Při hledání názvů 
ulic se vycházelo z tehdy platných 
zákonů a nařízení, přihlíželo se 
i k návrhům městských částí. 

V současnosti se město Brno řídí 
při pojmenovávání ulice dokumentem 
„Zásady tvorby uličního názvosloví 
a označování ulic, veřejných prostranství 
a číslování budov v městě Brně“, 
schváleným Zastupitelstvem města 
Brna 17. dubna 2001 s platností od 
1. května 2001. Snad nebude na 
škodu si některá ustanovení, která se 
týkají každého občana města Brna, 

připomenout. Zásady vycházejí ze 
zákona č. 128/2000 Sb., kde se mimo 
jiné uvádí, že vlastník nemovitosti je 
povinen strpět bezúplatně připevnění 
tabulky s označením ulice nebo jiného 
veřejného prostranství na své nemovi-
tosti, označení nesmí být poškozeno, 
odstraněno či zakryto. Budova musí 
být označena číslem popisným, 
k usnadnění orientace mohou být 

domy v jednotlivých ulicích či veřej-
ných prostranstvích označeny číslem 
orientačním. Provedení tabulek, jejich 
barvu a velikost určuje příslušná obec. 
Vlastník nemovitosti je povinen na 
svůj náklad označit budovu čísly 
určenými obcí a udržovat je v řádném 
stavu. Popisná a orientační čísla se liší 

barevně, používá se arabských čísel 
bez jakýchkoliv dodatků či lomítek. 
Číslo orientační se umisťuje vždy pod 
tabulkou s číslem popisným.

Ve městě Brně je situace následující:
Popisné číslo je černo-bílé a vyjadřuje 
příslušnost budovy ke katastrálnímu 
území Brna. Přiděluje ho místopisné 
pracoviště Odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Brna na základě 
pravomocného kolaudačního roz-
hodnutí nebo potvrzení příslušného 
stavebního úřadu o existenci stavby. 
Orientační číslo je bílo-červené (pří-
padně starší může být i bílo-modré) 
a vyjadřuje příslušnost stavby k ulici 
či veřejnému prostranství města Brna. 
Přiděluje ho stejný orgán magistrátu 
za stejných podmínek.
Můžeme se setkat ještě s evidenčním 
číslem, které je bílo-zelené a vyjadřuje 
příslušnost stavby určené k individuál-
ní rekreaci (např. chaty) nebo stavby 
garáže (pokud není součástí budovy 
s číslem popisným) ke katastrálnímu 
území města Brna. Evidenční číslo 
přiděluje příslušná městská část, na 

jejímž území se stavba nachází, za 
podmínek, které si sama stanovuje.

Viditelným místem pro umístění 
výše uvedených tabulek je míněno 
umístění, které je běžně viditelné 
pouhým okem z veřejné komunikace, 
z níž je stavba přístupná. Pokud je 
objekt zakrytý třeba stromy, plotem 

Průvod stárků

Aloise Havla
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atp., je třeba domovní tabulky umístit 
blíže ke komunikaci (např. na plot, 
pevný sloupek, konstrukci aj.) tak, aby 
byla splněna podmínka viditelnosti. 
Vždy však musí být jasné, ke kterému 
objektu čísla patří. 

Jakákoliv čísla, např. ozdobná či 
umělecky ztvárněná, mohou být 
umístěna na budově jen tehdy,  
pokud jsou na budově umístěny 
předepsané tabulky. Bez nich se 
nemovitost považuje za neoznačenou 
a vztahují se na ni zákonné sankce, 
kterými je pokuta až do výše  
10 000,- Kč.

V zájmu každého majitele 
nemovitosti je tedy řádné označení 
nemovitosti, zejména budovy či ob-
jektu, předepsaným způsobem. Vyhne 

se tak nejen finančním sankcím. Ale 
především, neoznačenou či špatně 
označenou budovu mohou v případě 
potřeby marně hledat třeba hasiči 
či sanitka a případné časové ztráty 
způsobené hledáním mohou vést 
k neštěstí.

Město Brno svému názvosloví 
věnovalo velkou péči již v minulosti 
a dnes má výborně propracovaný sys-
tém označování svých ulic a veřejných 
prostranství. Velice dobře si to každý 
z nás uvědomí zvláště při návštěvě 
cizího města. V Brně, když stojíte 
před řádně označeným domem, vždy 
víte, jaké číslo dům má a v jaké ulici 
se nachází (červeno-bílá tabulka), jaké 
je to území (černo-bílá tabulka, na níž 
je také číslo popisné). Popisné číslo 

je vlastně takové „rodné číslo“ domu, 
skrývá v sobě časovou linii, jak domy 
v obci vznikaly, čím nižší je číslo 
popisné, tím je dům starší. Pokud je 
třeba dům zbořen, číslo popisné se 
již nikdy znovu nepoužije; v naší obci 
může být příkladem třeba zaniklé 
číslo popisné 28 (původně panská 
kovárna). Další zásadou je, že čísla 
orientační vycházejí od středu obce, 
což se v nově připojovaných obcích 
ne vždy podařilo dodržet, v Jehnicích 
(s výjimkou ulice Blanenské to však 
v podstatě platí). Náměstí se číslují 
průběžně kolem dokola; v Jehnicích 
na náměstí 3. května najdeme také 
nejnižší popisná čísla 2, 3, 4, 5, 8, 
9 a 10, dokládající nejstarší budovy 
v obci.

Při výběru názvů ulic v Jehnicích 
se uplatnila dvě hlediska. Nejdříve se 
využily názvy pomístní či zeměpisné, 
v jednom případě k pojmenování 
posloužila i historická událost. 

3. srpna 1972 byly pojmenovány 
ulice:
Blanenská: podle směru ulice 
k městu Blansku jako východisku do 
Chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras;
Kleštínek: podle starého pomístního 
názvu;
Lelekovická: podle směru k obci 
Lelekovice;
Meziboří: podle pomístního názvu;
náměstí 3. května: datum v pojme-
nování připomíná den, kdy obyvatelé 
Jehnic při osvobozovacích bojích mu-
seli z příkazu německé armády opustit 
své domovy a dočasné obydlí hledat 
zejména v Lelekovicích a dalších, 
i vzdálenějších obcích;
Ořešínská: podle směru k sousední-
mu Ořešínu;
Plástky: podle pomístního názvu;
Rozhledová: podle polohy ulice na 
vyvýšeném místě;
Sousední: obecný název.

Že byly názvy ulic v roce 1972 
zvoleny uvážlivě svědčí skutečnost, že 
po listopadu 1989 v naší městské části 
nedošlo k žádnému přejmenování 
ulice. Přejmenovat ulici při společen-
ských změnách se zdá být snadné, ale 
praktické důsledky jsou docela závaž-

Cikánkova

Zámezí
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né. Musíte zaplatit novou domovní 
tabulku, ale zejména musíte změnit 
všechny údaje v osobních dokladech, 
na účtech, ve firemních dokumentech 
atd. Ve městě Brně se v případech, 
kdy to bylo možné, využívalo proto 
i možnosti neměnit název ulice, ale 
změnit tzv. dedikaci, tedy po kom 
byla ulice pojmenována.  
Po roce 1990 došlo v naší městské 
části k rozmachu stavební činnosti 
a výstavbě nových ulic. Při jejich 
pojmenování se nově využilo i tzv. ho-
norifikační dedikace, využití jména 
osobnosti v názvu ulice. V případě 
Jehnic místopisná komise použila 
jména vědeckých osobností zejména 
místního původu, k nim přidru-
žila i osobnosti, které sice nejsou 
s Jehnicemi nijak spjaté, ale patří 
mezi vědce a badatele. V průběhu let 
1995 až 2005 byly pojmenovány další 
jehnické ulice:

13. července 1995
Havláskova: Ludvík Havlásek 
(1901 – 1964), lékař gynekolog 
a porodník, profesor Masarykovy 
univerzity v Brně a primář Fakultní 
porodnice v Brně, významný teoretik 
a praktik ve svém oboru, jehnický 
rodák;
Živanského: František Xaver 
Živanský (1817 – 1873), vojenský lékař 
a význačný přírodovědec, včelařský 
odborník a zakladatel včelařských 
spolků na Moravě;

14. prosince 1995
Pulkrábkova: Josef Pulkrábek 
(1887 – 1924), zvěrolékař, bakteriolog 
a odborník na diagnostiku nemocí 
koní, jehnický rodák. Nakazil se 
smrtelně nebezpečnou nemocí  
vozhřivkou a na svých vlastních 
příznacích tuto nemoc do posledních 
dnů života odborně popisoval;

11. července 1997
Planinka: podle starého pomístního 
názvu;

11. září 1997
Aloise Havla: Alois Havel 
(1890 – 1952), lékař, zakladatel a či-
novník Sokola v Jehnicích, mecenáš, 
jehnický rodák;
Cikánkova: František Cikánek 
(1893 – 1967), řídící učitel v Jehnicích, 

ruský legionář a účastník protinacis-
tického odboje, kulturní a osvětový 
pracovník;
Kamelova: Jiří Josef Kamel 
(1661 – 1706), přírodovědec, lékárník 
a botanik, misionář. Po něm je 
pojmenována „camelia japonica“, 
jejíž sazeničky posílal spolu s dalšími 
cennými přírodninami do Evropy;
Pod Vrškem: podle polohy ulice;
Zámezí: podle polohy ulice na hranici 
katastru Jehnic a Ořešína.

6. prosince 2005
U Mostku: podle polohy ulice 
u obecní lávky.

Pro přesnost je třeba dodat, že 
do katastru obce Jehnice patří i tři 
domy v městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora na ulici Tumaňanově 
s čísly popisnými 191, 192 a 193 
a čísly orientačními 61, 63 a 65. 

Pokud by čtenáře Jehnických listů 
zajímal vývoj názvů ulic města Brna 
podrobněji, může najít nejaktuálnější 
informace v internetové encyklopedii 
dějin Brna na adrese www.encyklo-
pedie.brna.cz. Autorkou této sekce 
v encyklopedii je známá brněnská 
historička Milena Flodrová, která sem 
vložila všechna svá badatelská zjištění, 
která nemohla v takovém rozsahu 
využít v knižních publikacích. 
Najdeme zde historickou posloupnost 
názvu každé brněnské ulice, u mnoha 
ulic jsou vloženy i fotografie z dřívější 
doby a jejich současná podoba.

Redakce Jehnických listů

Máte problém s alkoholem  
nebo hazardní hrou  
a nevíte, jak jej řešit?  
Dotýká se tento problém 
někoho z Vaší rodiny 
a potřebujete poradit?

Ústav prevence a léčby závislosti 
A Kluby Brno, z.ú. poskytuje  
pomoc a podporu osobám závislým  
na alkoholu, lécích a hazardním 
hráčství, včetně pomoci jejich 
rodinám a blízkým. Jaké služby 
nabízíme? Bezplatně poskytujeme 
informace, sociální poradenství, 
ambulantní a následnou péči, jejíž 
součástí je terapeutický léčebný 
program. Dále je zde možnost 
sociálního bydlení, kterou mohou 
klienti využít po alespoň tříměsíční 
abstinenci. 

Pro více informací nás  
můžete kontaktovat  
na telefonním čísle 541 247 233,  
nebo e-mailem na adrese  
romana.dreslerova@akluby.cz. 
Novinky lze sledovat  
na webových stránkách  
www.akluby.cz, nebo nás najdete  
na facebooku.

Mgr. Martin Skácel

U Mostku
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Listopadové finále  
prvního ročníku Dáme na vás 
se pomalu blíží

Dáme na vás, to je brněnský 
participativní rozpočet. 

V listopadu jde úvodní ročník do 
finále. Brňané si sami v hlasování 
zvolí, které navržené projekty město 
Brno zrealizuje.

24. října proběhne od 17.30 hodin 
v zasedacím sále zastupitelstva města 
Brna na Dominikánském náměstí 
veřejné zvažování, na kterém budete 
moci ocenit tři projekty, které pro 
finálové hlasování získají výhodnější 
pozici. Na toto setkání jste srdečně 
zváni.

Samotné finálové hlasování občanů 
Brna o projektech bude probíhat 
od 1. do 22. listopadu na stránkách 
damenavas.brno.cz, a pro ty, kterým 
hlasování přes internet nevyhovuje, 
je připravena možnost hlasovat 
osobně, a to 14. listopadu od 10.00 
do 20.00 hodin v knihovně Jiřího 
Mahena na Kobližné.

Od 15. října budete moci vidět 
na náměstí Svobody výstavu všech 
realizovatelných projektů, abyste se 
mohli s projekty seznámit a vybrat si 
svého favorita pro hlasování.

Petra Marciniszyn

Na Lipce pokračuje  
seniorský klub  
i setkávání seniorů s vnoučaty

Nové zážitky, dobří přátelé, zajíma-
vá místa, ale i sbližování generací – to 
vše čeká na seniory v dalším školním 
roce na Lipce. SENIORSKÝ KLUB 
zahajuje svoji činnost ve čtvrtek 
19. října, kdy budou účastníci tvořit 
z FIMA přívěsky na krk nebo na 
klíče a také společně naplánují, co by 
chtěli zažít na setkáních 16. listopadu 
a 14. prosince. Setkání probíhají 
vždy od 14 do 16 hodin na pracovišti 
Kamenná (anebo v místě procházky 
či exkurze), za všechna tři zaplatí 
senioři 255 Kč. 

I v tomto školním roce pokračují 
oblíbená setkání seniorů s vnoučaty. 
Až do konce roku 2017 běží cyklus 

„Objevujeme a hrajeme si“, kdy je 
každý měsíc věnovaný jednomu 
starému řemeslu: ve čtvrtek 12. října 
barvířům, 9. listopadu hrnčířům 
a 7. prosince tiskařům. Děti od 4 do 
7 let společně s dědečky a babičkami 
čeká vždy od 13.30 do 15.30 hod. 
tvoření, objevování i experimento-
vání. „Užijí si společně spoustu legrace 
i napínavých momentů a domů si s sebou 
nezřídka odnesou vlastnoručně vyrobené 
drobnosti,“ prozrazuje k programu 
organizátorka Ludmila Chmelíková.

Podrobnosti ke všem  
aktivitám pro seniory najdete  
na www.lipka.cz/seniori.

Ing. Veronika Neckařová

Rodinné odpoledne  
ranč Ch Ořešín 
Neděle 22. 10. 2017 
14.00 – 18.00

Zonta klub Brno pořádá svoji 
první akci pro veřejnost. Celosvětová 
organizace Zonta International, které 
je vznikající brněnský klub součástí, 
bude již brzy slavit 100 let od svého 
založení. Jedná se o neziskovou 
organizaci zaměřenou na podporu 
žen a dětí po celém světě. Vstupné na 

akci bude dobrovolné. Výtěžek po-
užijeme na podporu potřebných žen 
a dětí v Brně. Konkrétní informace 
upřesníme na místě.

Připravily jsme řadu krátkých 
přednášek na zajímavá témata: 
- Vaření dle zásad čínské medicíny – 

harmonizující a léčivé  
Víte, že pořadí vkládání jednot-
livých surovin do hrnce je pro 
konečnou chuť a hodnotu jídla 
zcela klíčové? 

- Role duly ve 21. století  
Průvodkyně žen v období 
těhotenství, porodu i po porodu. 
Pomoc ženám a jejich rodinám při 
nalézání mateřských a rodičovských 
kompetencí.

- Od děvčete k moudré ženě  
Základní informace o jednotlivých 
vývojových obdobích ženy. Jak na 
to, aby nám život plynul v souladu 
a porozumění i v těžkých situacích?

- Životní mapy  
Jak nám mohou pomoci při 
řešení našich každodenních starostí 
a trápení?
Přímo na místě bude líčit vizážist-

ka, kadeřnice a osobní stylistka – 
v přímém přenosu budete moci 
sledovat úžasné proměny žen. Během 
celého odpoledne bude probíhat 
cvičení jógy s rehabilitačními prvky – 
s dětmi i dospělými bude cvičit Bětka 
z televizního pořadu Jogínci. Můžete 
se těšit na ukázku bojových umění 
s mistrem Kalou. V případě příznivé-
ho počasí můžete zažít pohled na svět 
z koňského sedla – koníci se na Vás 
již těší. Chystáme pro Vás tombolu 
o hodnotné i zábavné ceny.

Za všechny nadšené organizátorky, 
členky klubu Zonta Brno, Vás 
srdečně zve Zuzana Kyliánová, 
předsedkyně klubu Zonta Brno

Hledám dům, JeHnice, Řečkovice, 
lelekovice, oŘešín, mokrá Hora.

T: 607 127 906

Hledám pěkný byt v brně.
neJlépe 2+1, 2+kk. děkuJi.

T: 739 826 409
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VAROVANÍ OBYVATELSTVA
V průběhu života můžete být svědky událostí, kterým se říká mimořádné, protože přicházejí 
většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel a způsobují velké škody na majetku 
a životním prostředí. Je důležité, aby ohrožení lidé byli o takové události včas varováni.  
V České republice je zaveden jednotný systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 
100% všech trvale osídlených oblastí naší země.

Včasné varováni obyvatelstva před hrozícím nebo jíž nastalým nebezpečím je zabezpečeno 
vyhlášením předem stanoveného akustického znamení - varovného signálu. Základním 
prostředkem vyhlášení tohoto signálu jsou:

především sirény,• 
a dále místní informační systémy (obecní rozhlasy), které jsou ovládány místně i dálkově • 
tzv. z vyrozumívacích center, tj. převážně z krajských operačních a informačních středisek 
hasičských záchranných sborů krajů.

Obyvatelstvo musí být varováno všemi dostupnými prostředky, nejen sirénami, ale také 
náhradními způsoby varování (v místech, která nejsou pokryta varovným signálem nebo  
v případě poruchy sirén) a to např. ampliony, rozhlasovými vozy, megafony a podobně.

Odpovědnost v oblasti zabezpečení varování obyvatelstva má:
hejtman na území kraje,• 
starosta obce s rozšířenou působností (primátor) na území obce s rozšířenou působností,• 
starosta obce na území obce,• 
zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům.• 

Zodpovědnost za provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování na 
území kraje má hasičský záchranný sbor příslušného kraje.


