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- zastupitelstvo nesouhlasí s rozšířením VKP na p.č. 1193 k.ú.
Dne 24. 1. 2018 proběhlo 221. zase- Jehnice.
- zastupitelstvo projednalo a bere
dání zastupitelstva
na
vědomí dopis primátora města
- na ÚMČ zaslal mail pan Mgr.
Brna
pana Ing. Petra Vokřála, týkaKrinčev, ve kterém žádá o odstranějícího
se zavedení GDPR (ochrana
ní vyvrácených stromů spadlých přes
osobních
údajů) na městských čáslesní cesty v lese od hřbitova smětech
a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ
rem dolů k ul. Blanenská. ZastupiBrno-Jehnice
průběžně
řešit otázku
telstvo sděluje, že se jedná o souGDPR
na
městské
části
Brnokromý
pozemek,
který
není
Jehnice.
Otázka
GDPR
se
bude
dále
v majetku města Brna a není ani
řešit
po
schůzce
svolané
na
MMB
a
svěřen do správy městské části, tudíž
předáním
pokynů
ze
strany
MMB
městská část Brno-Jehnice nemůže
nijak majiteli lesa nařídit odstranění pro městské části.
- zastupitelstvo schvaluje příspěspadlých stromů a doporučuje návek
na organizaci dětského karnevavštěvníkům lesa, aby tyto vyvrácené
lu
ve
výši 10.000,- Kč konaného dne
stromy obešli.
11.
3.
2017. Zastupitelstvo souhlasí
- kanalizace na ul. Cikánkova –
s
konáním
plesu dne 10. 3. 2017
v RD, ve kterém došlo k opačnému
a
dětského
karnevalu
dne 11. 3. 2017
napojení dešťové a splaškové kanav
prostorách
ZŠ
Jehnice
a souhlasí
lizace, je již tato kanalizace zapojena
s
pořádáním
výherní
tomboly
na
správně.
plese
a
dětském
karnevalu.
- zastupitelstvo pověřilo tajemnízastupitelstvo
souhlasí
ka vypracováním písemného dotazu
s
nákupem
nové
kopírky
pro
MČ
na BKOM a příslušný odbor MMB,
Brno-Jehnice
a
schvaluje
nabídku
od
zda je možno zřídit přechod pro
dodavatele
Petr
Lukšo
(SHARP)
za
chodce na ulici Ořešínská.
částku
53.844,Kč.
- starosta seznámil zastupitele
- zastupitelstvo schvaluje navýs jednáním s ředitelem pošty pro
šení
částky za studii na rozšíření
oblast města Brna. Česká pošta má
školní
jídelny v ZŠ Brno-Jehnice
zájem vybudovat v MČ Brnoo
3.000,Kč bez DPH pro projektanJehnice opět výdejní místo s tím, že
ta
ing.
Čáslavu.
by město Brno přispívalo nějakou
- zastupitelstvo navrhuje na ocefinanční částkou na pokrytí nákladů
nění
pedagogických pracovníků paní
spojených s tímto výdajem. Starosta
zástupkyni
ředitele Základní školy
rovněž jednal se správním ředitelem
a
mateřské
školy
Brno, Blanenská 1,
Brněnského dopravního podniku
příspěvková
organizace
Paed.Dr.
o zřízení autobusové linky k nově
Alenu
Zaplatílkovou
za
dlouhodobudované poště v Řečkovicích na ul.
Terezy Novákové, kdy by autobus bou tvůrčí pedagogickou činnost.
- zastupitelstvo navrhuje odměnu
jednou za hodinu zajížděl okolo
řediteli
školy Mgr. Petru Kotyzovi
nákupního centra Globus k této nové
dle
Pravidel
pro poskytování odměn
poště. Starosta požádal správního
ředitelům
škol
a školských zařízení
ředitele DPMB o vyčíslení nákladů
zřizovaných
podle
§ 178 a § 179
na takto prodlouženou linku autobuzákona
č.
561/2004
Sb., o předškolsu.
ním,
základním,
středním,
vyšším
- starosta seznámil zastupitele
odborném
a
jiném
vzdělávání
(škols pozvánkou města Kaunas na náský
zákon)
následovně:
vštěvu delegace z MČ Jehnice
Čl. 2 písm. a) bod 3 – 10 bodů
v termínu 14.–16. 9. 2017.
Čl. 2 písm. b) bod 1 – 10 bodů
- starosta seznámil zastupitele
Čl. 2 písm. b) bod 2 – 10 bodů
s pokračujícím jednáním o výstavbě
Čl. 2 písm. b) bod 6 – 20 bodů
bytů v bývalém Pivovaru Jehnice.
posouzení dalších činností poneStavebník odmítl podat žádost či
chává
na MMB OŠMT.
souhlas s převodem veškerých řízení
zastupitelstvo
projednalo naze stavebního úřadu Královo Pole na
bídku
na
pokácení
stromů
a vyčištěstavební úřad v Jehnicích.

Informace
Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

ní plochy od keřů podél komunikace
na ul. Blanenská v místě budoucí
výstavby části chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi a pokácení tří
bříz na náměstí 3. května v BrněJehnicích od firmy ŠARAPATKA
sdružení FO a přesouvá tento bod na
příští jednání zastupitelstva.
- zastupitelstvo schvaluje nabídku společnosti LENIA BRNO spol.
s r.o. na dodávku a montáž monitorovacího zařízení boxu AIVIA na
budově ÚMČ Brno-Jehnice za částku 10.988,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka předložením
další nabídky na zhotovení přívodu
napájení a montáž boxu AIVIA na
budově ÚMČ Brno-Jehnice.
-zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku a smlouvu o dílo na
zpracování projektové dokumentace
pro provedení stavby – oprava střešního pláště ZŠ Jehnice od Vysokého
učení technického v Brně, Fakulty
stavební za částku 215.150,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
- zastupitelstvo nemá námitky
k projektové dokumentaci k úpravě
kabelové distribuční sítě NN na ul.
Planinka v Brně-Jehnicích, tak jak ji
předložila společnost ENORM, a.s.
zastupitelstvo
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Další jednání zastupitelstva se konalo 21. 2.
2018 od 18.30 hod v prostorách úřadu městské části.

Informace pro majitele psů

Úřad MČ Brno-Jehnice upozorňuje
na povinnost zaplatit poplatek za
psa, a to následně: za prvního psa
300,- Kč/rok, za každého dalšího psa
600,- Kč/rok. ZTP a důchodci za
prvního psa 100,- Kč/rok, za každého dalšího psa 300,- Kč/rok.
Plaťte přednostně bankovním převodem na číslo účtu 19-19225621/0100,
variabilní symbol 1341, do zprávy
pro příjemce uveďte jméno a adresu
majitele.

Přijďte se svým nápadem
pro lepší Brno. Dáme na vás.
I tento rok máte možnost zapojit se
do spolurozhodování o části veřejných financí a navrhnout, co za ně
ve městě vylepšit, změnit, opravit,

zorganizovat či vybudovat. Na druhý ročník participativního rozpočtování bylo vyčleněno 30 milionů
korun.
Jaké nápady podávat?
Může jít o zlepšení tramvajové zastávky, o nové dětské hřiště, o noční
půlmaraton nebo o něco zcela unikátního, kam naše fantazie ani nesahá. Základní podmínkou je, že navrhované projekty musí být veřejně
přínosné a nesmí sloužit ke komerční propagaci. Dodržet je potřeba
také finanční limit 3 miliony korun
na jeden projekt.
Přijďte tvořit projekty společně!
Během března a dubna proběhne v
různých částech města série 10
úvodních setkání (workshopů). Na
těchto setkáních se dozvíte nejen
více o participativním rozpočtu, ale
především o tom, jak podat projekt
a na co si dát pozor, aby váš projekt
prošel sítem posuzování proveditelnosti. Budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími
nápady pro vaše okolí a za pomoci
koordinátorek se rovnou můžete
pustit do společné přípravy projektů.
Srdečně vás zveme na tato veřejná
setkání, která se uskuteční vždy od
17:30 do 19:15 hodin. V rámci setkání je pro vás připraveno občerstvení a propagační předměty. Své
projekty můžete podávat do 31. 5.
2018, a to v elektronické či papírové
podobě. Veškeré potřebné informace
naleznete na webových stránkách
damenavas.brno.cz.
Přehled
veřejných
setkání
(workshopů) – Dáme na vás 2018/2019
5. 3.
Brno-Medlánky, Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1
8. 3.
Brno-Žebětín, ÚMČ – Jednací sál, Křivánkovo nám. 35
13. 3. Brno-střed, ÚMČ - Zastupitelský sál, Dominikánská 2
14. 3. Brno-Královo Pole, ÚMČ –
Velká zasedací místnost, Palackého
tř. 59
15. 3. Brno-Židenice, Dělnický
dům, Jamborova 65
19. 3. Brno-sever, Klubovna MČ
Drutis, Okružní 21
22. 3. Brno-Tuřany, ÚMČ – Zasedací místnost, Tuřanské nám. 1
29. 3. Brno – Nový Lískovec, ZŠ
Kamínky – jídelna, Kamínky 5
3. 4.
Brno-Bystrc, Společenské
centrum, Odbojářská 2
4. 4.
Brno-Líšeň, ÚMČ – Sál
radnice, Jírova 2

Dáme na vás je o vašich nápadech,
nenechte je ležet v šuplíku!
Petra Marciniszyn

Sté výročí obnovení státnosti
Litvy v Brně
V rámci partnerství mezi Brnem
a Kaunasem v pondělí 22. 1 .2018
večer přivítal a předal pozdrav vedení města Brna důstojníkovi litevského hasičského záchranného sboru
panu Adiasi Ardzijauskasovi honorární konzul Litvy pan Petr Sláčala
s členkou výkonné rady Sdružení
Litevců v ČR paní Virginií Kočárovou.
Pan Ardzijauskas se rozhodl originálním způsobem přispět k oslavě
stého výročí obnovy státnosti Litvy.
Své zemi daruje překonání 8000 km
běžeckou stezkou z Dakaru do Vilniusu.
Odstartoval 23. 10. 2017 v Senegalu,
pak pokračoval přes Mauretánii,
Západní Saharu, Maroko, Gibraltar,

Španělsko, Francii, Monako, Itálii
a Rakousko. Po proběhnutí Českou
republikou a Polskem skončí v den
státního svátku 16. února 2018 ve
Vilniusu.
Ambasadoři přátelství mezi Českou
republikou a Litvou vyjádřili uznání
a obdiv Aidasi Ardzijauskasovi
a předali mu dárky na podporu jeho
závěrečné více než 900kilometrové
pouti.

Petr Sláčala, honorární konzul Litvy v Brně

Autocentrum K.E.I. radí…

Jak snížit spotřebu vozu?
Spotřeba je dlouhodobě jednou
z nejsledovanějších vlastností automobilů. Ale opravdu víte, jak jezdit
co nejúsporněji? Není to složité, ale
nevěřte těmto mýtům:
Tempomat
Jízda s tempomatem může být sice
komfortní, nicméně co se týče spo-

třeby, příliš úsporná není. Tempomat
totiž neumí předvídat. Sice pozná, že
,,jedete z kopce“, ale to že se blíží
kopec, pozná, až když auto je na
něm. Potom řídící jednotka pustí
velkou dávku paliva do válců, alby
vozidlo překonalo odpor. Pokud
budete pracovat s plynovým pedálem citlivě a budete předvídat, dosáhnete daleko nižší spotřeby.
Svižné zrychlení znamená vysokou
spotřebu.
Má řídicí systém motoru pustit do
válců určitou dávku paliva po určitou dobu, nebo dvojnásobnou dávku
paliva po poloviční dobu? Ano, je to
úplně jedno. Moderní motory vybavené elektrickými škrticími klapkami navíc nedovolí, aby do motoru
proudilo víc benzínu, než je třeba.
Jediné, čeho je třeba se při dynamickém zrychlení vyvarovat, jsou zbytečně vysoké otáčky motoru, které
už spotřebu neúměrně zvedají.
Auta s automatickými převodovkami více „žerou“.
Velkou výhodou automatů je možnost využití výrazně více rychlostí,
což umožní lépe udržet motor ve
správném spektru otáček a samozřejmě také snížit otáčky při konstantní jízdě vyšší rychlostí. V dnešní době se nedá říci, že by auta
s automatickými převodovkami byla
méně úsporná než ta s manuálními.
Naopak mnohdy platí, že automat
spotřebu naopak snižuje.
Jak si spotřebu opravdu snížit?
Předvídejte: Plynulost je základ,
vaším cílem by obecně mělo být,
abyste co nejméně brzdili a zrychlovali.
Zvolte správné gumy: U každé
pneumatiky je dnes uveden index
valivého odporu, podle kterého se
lze řídit. Rozdíl ve spotřebě může
být docela významný.
Kontrolujte tlak v pneumatikách:
Nízký tlak v gumách znamená větší
odpor, a tedy i vyšší spotřebu. Jedině
správným tlakem navíc dosáhnete
ideálních jízdních vlastností.
Nejezděte rychle po přeplněné
dálnici: Je-li hustý provoz, rozhodně
neušetříte čas tím, že budete nakrátko zrychlovat na 160, abyste záhy
brzdili na 80. Akorát si zbytečně
zvyšujete spotřebu.
Sundejte střešní zahrádku a držáky kol: Jakékoliv příslušenství na

střeše auta citelně zhoršuje obtékání
vzduchu kolem karoserie. Aerodynamika přitom hraje ve spotřebě
velmi podstatnou roli.
Vypněte klimatizaci: Pohon kompresoru klimatizace je největší položkou ve spotřebě komfortních
prvků. Pokud tedy klimatizace není
vyloženě potřeba, klidně ji vypněte.
Třeba ve městě se víc vyplatí stažená
okna a jen zapnutý větrák.
Vykliďte si nepotřebné věci
z auta: Každé kilo navíc se počítá,
a pokud budete jezdit lehčí, budete
jezdit i úsporněji.
Příště poradíme, jak správně zahřát
motor.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

PONOŘIT SE DO
PŘÍBĚHŮ PŘÍRODY
NEBO ZANIKLÝCH
SVĚTŮ

Podle kalendáře tu sice máme
zimu, už teď je ale nejvyšší čas
plánovat letní prázdniny! Pokud
chcete, aby si vaše děti užily spoustu zábavy spojené s poznáváním
přírody, neváhejte je přihlásit na
letní tábory pořádané Lipkou.
Letos se jich chystá několik desítek – příměstských i pobytových.
Letní tábory každoročně připravuje
všech pět pracovišť Lipky. Jundrovský Rozmarýnek pořádá dvacet
táborů nejrůznějšího zaměření, na
své si přijdou děti od předškolního
věku až po ty na prahu dospělosti.
Pracoviště Lipová připravuje letos
novinku – příměstský tábor pro
prarodiče s vnoučaty. Společně se
vydají zachránit skřítka, který si
zapomněl hrát, navštíví přitom tajemná království ze dřeva, hlíny
i kamení, plná inspirace pro děti
i pro výtvarné tvoření prarodičů.
Kamenná láká na příměstské tábory
v samém centru města – na Špilberku, kde se děti ponoří do historických příběhů i zajímavých přírodních zákoutí. Jezírko zve například
na příměstské tábory v dávno zaniklé civilizaci Velikonočního ostrova
a na pobytové tábory ve světě Vikingů.
Koho láká vypravit se ven z města,
tomu doporučujeme pětidenní pobytové tábory pro rodiny s dětmi na
Rychtě v Krásensku, uprostřed přírody Drahanské vrchoviny. A stře-

doškoláci s touhou po dobrodružství
se spolu s námi mohou vydat na
týdenní putovní tábor.
Celou širokou nabídku příměstských
i pobytových táborů najdete na
stránkách www.lipka.cz/tabory, kde
najdete také přihlášky na jednotlivé
tábory. S přihlašování neváhejte,
míváme brzy plno. A těšte se na léto
spolu s námi!
Amálie Rosíková

LIPKA ZVE NA OSLAVY
VELIKONOC I JARA

Přivítejte jaro spolu s námi – na
konec března a začátek dubna pro
vás chystáme tři akce: Drátovaná
vajíčka a Zelený čtvrtek na Lipové
a Otvírání studánek na Jezírku
u Soběšic.
S přípravami na Velikonoce můžete
začít na pracovišti Lipová už 9.
března. V tento den odpoledne přivítáme lektorku Zdenu Stříbrnou, která
povede tvůrčí dílnu Drátovaná
vajíčka vhodnou i pro začátečníky,
a to již od 12 let. Na kurzu se účastníci naučí několik drátkových vzorů,
kterými mohou ozdobit vajíčka
nejen pro koledníky, ale také jako
působivou velikonoční dekoraci
domova.
Hlavní velikonoční akcí pro veřejnost je Zelený čtvrtek, který proběhne 29. března na Lipové. Tato
událost je určená dětem školním
i předškolním, ale také jejich rodičům, kteří chtějí společně s dětmi
strávit část velikonočních prázdnin.
Pro děti budou připraveny dílničky,
na kterých se naučí plést pomlázku
z vrbového proutí, nazdobí si kraslice, vyrobí si nejrůznější jarní dekorace, ale také si na ohni upečou
pučálku z naklíčeného hrachu. Pokud bude hezké počasí, užijeme si
dílničky v přilehlé přírodní zahradě.
Příchod jara býval spojen s tradičním čištěním a otvíráním studánek,
na soběšickém Jezírku si děti i dospělí připomenou tyto tradice 7.
dubna. Návštěvníci se mohou
v letošním roce těšit na aktivity
spojené s vodou a se zvuky jara –
vyrobíme si jednoduchá chrastítka
i dřevěný vozembouch. Příchod jara
oslavíme také velkým ohněm, na
kterém si společně uvaříme jarní
zeleninovou polévku.
Více informací k jednotlivým akcím
najdete na stránkách www.lipka.cz
v sekci Kalendář akcí. Dále zde

najdete širokou nabídku akcí, které
Lipka na jaře pořádá: celou řadu
rukodělných kurzů, seminářů i akcí
pro veřejnost. Užijte si začátek jara
spolu s námi!
Amálie Rosíková

Přihlašování na letní příměstské tábory se Zoo Brno
začne už 1. března
Jednou zásadní změnou projde
letos přihlašování na letní příměstské tábory. Snažili jsme se
vyjít vstříc rodičům a termín pro
podání přihlášek posunuli na březen.
Dosud rodiče přihlašovali své děti na
týdenní pobyt na Mniší hoře na
začátku května. „Hodně rodičů nás
ale prosilo o dřívější termín, aby
mohli s předstihem naplánovat program na celé prázdniny. Snažili jsme
se jim vyhovět, takže letos spustíme
přihlášení na letní příměstské tábory
už 1. března v 8 hodin na našem
webu,“ vysvětlila vedoucí útvaru
praktického vzdělávání Zoo Brno
Zuzana Sommerová.
Jinak se ale děti mohou těšit na to
nejlepší, co brněnská zoo nabízí.
Jako tradičně připravíme velmi pestrý program. Jeho součástí bude
pozorování zvířat, soutěže i zábavné
kvízy. Táborníci se dozví také řadu
zajímavostí o rozmanitosti živočišné
říše i její ochraně.
Velkým lákadlem bude možnost
nahlédnout do zákulisí zoo, seznámení se s prací chovatelů a především účast na krmení tygrů, medvědů, lemurů nebo žiraf. Jeden den
v týdnu bude věnován výletu do jiné
zoo.
Týdenní turnusy začínají 9. července
a poběží až do konce prázdnin. Končí týdnem od 27. 8. – 31. 8.
2018. Příměstské tábory jsou otevřené pro děti ve věku 7–11 let. Je
nutné, aby dítě mělo po absolvování 1. třídy základní školy. Cena
za jedno dítě je 3000 korun.
Další informace jsou k dispozici na
http://www.zoobrno.cz/pro-deti-askoly/primestske-tabory/letniprazdniny.
Michal Vaňáč

Vybrané akce Zoo Brno
v roce 2018
24.–27. 2. Mezinárodní den ledních
medvědů
24. 3. Vítání jara
30. 3. – 2. 4. Velikonoce v Zoo Brno
21. 4. Den Země
30. 4. Čarozoo
1. 5. Den přírodních věd pro veřejnost
9. 6. Dospělí baví děti aneb Dětský
den v zoo
21. 6. Světový den žiraf
29. 7. Mezinárodní den tygrů
25. 8. Den adoptivních rodičů
1. 9. Den hantezoo [hantecu]
15. 9. Craft RUNGO běh brněnskou zoo
15. 9. Mezinárodní den pand červených
1. 10. Den seniorů

27. 10. Halloween v Zoo Brno
4.–10. 11. Týden ledních medvědů
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
24.12. Štědrodopolední komentovaná krmení v dárkovém balení
Michal Vaňáč
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