
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
 Dne 17.9.2008 proběhlo 118. 
zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo projednalo 
a)obsah petice k řešení dopravní 
situace na ulici Blanenská, kterou 
předložili občané ulice Cikánkovy a 
uložilo předsedovi dopravní komise 
Ing. Hudcovi projednat obsah petice 
v dopravní komisi a na příštím 
zasedání předložit návrh řešení. 
b)požadavek na časové omezení 
parkování na Náměstí 3.května a 
dále na vyhrazení dvou parkovacích 
míst pro ÚMČ Brno-Jehnice 
v prostoru parkoviště před úřadem. 
Realizaci zabezpečí tajemník. 
c)žádost pana Zdeňka Bartoše, 
bytem Česká 38 o změnu ÚPmB na 
pozemcích p.č. 68/1 a 68/3 
k.ú.Jehnice s tímto usnesením: ZMČ 
Brno-Jehnice nemá námitek 
k pořízení změny ÚPmB na 
pozemcích p.č. 68/1 a 68/3 
k.ú.Jehnice v majetku p. Bartoše, 
bytem Česká 38 a pí. Jarmily 
Machové, bytem Česká 41 z krajinné 
zeleně na ZPF. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a)zprávu starosty o své činnosti za 
období mezi tímto a posledním 
zasedáním týkající se informací o 
probíhajícím stavebním řízení na 
výstavbu centrálních šaten v ZŠ 
Blanenská, o probíhajícím stavebním 
řízení na přesun klubovny a o 
financování rekonstrukce 
venkovního víceúčelového hřiště. 
b)zprávu p. Pernici o zhodnocení 
Jehnických hodů 2008. 
-zastupitelstvo schvaluje poskytnutí 
částky 2 145 tis.Kč jako spoluúčast 
na financování rekonstrukce 
venkovního víceúčelového 
sportoviště TJ Univerzitě Brno 
jakožto stavebníkovi. 
-zastupitelstvo nesouhlasí 
s provozováním výherních hracích 
automatů na celém území městské 
části Brno-Jehnice. 

-zastupitelstvo uložilo tajemníkovi 
projednat s Ing.Puklem obnovení 
činnosti sportovní komise. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
15.10.2008 v 18:30 hodin. 
 

Gratulujeme 
6. října oslavila své narozeniny 
paní Alena Mikulová. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 

Zveme všechny občany na 
slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu s kulturním 
programem, které se koná na 
Náměstí 3.května ve čtvrtek 
4.12.2008 v 17:00 hodin pod 
záštitou zastupitelstva městské 
části Brno-Jehnice a Základní 
školy Blanenská 1. 
 
Oznámení – nové 
internetové stránky 
Vážení rodiče a přátelé školy, 
     Základní škola a mateřská škola 
Brno, Blanenská 1 oznamuje, že 
zprovoznila nové internetové stránky. 
Na webových stránkách najdete 
základní informace o provozu školy a 
školky, fotografie, důležité dokumenty 
a kontakty na jednotlivé pedagogy. 
     Věříme, že nové stránky přispějí 
k větší informovanosti, komunikaci a 
spolupráci mezi školou rodiči. 
Adresa: www.zsjehnice.cz 

Mgr. Petra Havlová 

 

VÝZVA 
Při prohlížení fotografií a 
videozáznamů z letošních hodů jsem si 
uvědomila, že nemám žádný záznam 
Moravské besedy - té večerní. Proto 
prosím pokud někdo natáčel tuto 
besedu, jestli by mi nemohl tento 
záznam půjčit. Je jedno jestli video 
nebo DVD. 
kontakt: p. Pekařová, tel. 732 522 981. 
Předem děkuji. 

Povinná výměna 
občanských průkazů  

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výměny 
občanských průkazů, která se 
vztahuje na všechny typy 
občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů, které byly 
vydány do 31. prosince 2003. 
Povinná výměna je zdarma. 

O výměnu dokladů je nutné 
požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2008. Z tohoto důvodu 
vyzýváme všechny občany, kterých 
se tato povinná výměna týká, aby 
tak učinili již nyní a  nečekali až na 
konec stanovené lhůty. Předejdou 
tak nepříjemnostem, které jsou 
s nesplněním povinnosti vyměnit si 
včas občanský průkaz spojené.   

 Povinná výměna se 
nevztahuje na občanské průkazy 
vydané občanům narozeným před  
1. lednem 1936, pokud v nich není 
doba ukončení platnosti vyznačena 
konkrétním datem a všechna data 
uváděná v občanském průkazu 
jsou aktuální. 

Dále není třeba měnit 
občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji (zelené kartičky), 
které byly vydány do 31.12.2003. 
Tyto doklady platí do doby platnosti 
v nich uvedené. 

Žádost o vystavení 
občanského průkazu můžete 
v Brně podat na  kterékoli matrice 
úřadu městské části nebo přímo na 
Odboru správních činností 
Magistrátu města Brna, Husova 5. 

Úřední hodiny Odboru 
správních činností jsou: 

pondělí a středa 8.30 - 
17.00 

úterý,  čtvrtek a pátek  8.30 - 
12.00 

V rámci zkvalitnění služeb 
pro občany  nabízíme možnost 
elektronického objednání na 
konkrétní den a hodinu na 
www.brno.cz - Potřebuji si vyřídit - 
Osobní doklady - Objednávání na 
agendy odboru OP, CD, trvalý 
pobyt, ztráta. 
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 Vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme na telefonních číslech 
542 175 118 nebo 542 175 104. 

Odbor správních činností MMB 
 

Program ZOO Brno  
listopad 2008: 
23. 11. 2008 PRVNÍ 
NAROZENINY MEDVÍĎAT.  
Akce bude probíhat od 13 hod a je 
přístupná i pro běžné návštěvníky 
zoo. 
Upřesnění programu bude 
zavěšeno na webových stránkách 
zoo. 

Markéta Müllerová, DiS. 
propagačně vzdělávací úsek 

tel.: +420 546 432 361 
e-mail: mullerova@zoobrno.cz 

 
Výstava 

Od snu k realizaci 
 

K výročí brněnského Výstaviště 
a Výstavy soudobé kultury v 

Československu 
Místo konání:  
Muzeum města Brna 
Doba konání: 
9. 10. – 9. 11. 2008 
 V květnu 1928 byla na nově 
vybudovaném brněnském výstavišti 
zahájena Výstava soudobé kultury 
v Československu, která byla koncipována 
jako přehlídka a oslava úspěchů teprve 
desetileté Československé republiky 
v nejrůznějších sférách duchovní i hmotné 
kultury. 
 Tato velkolepá demonstrace 
dosažené kulturní a částečně i 
hospodářské úrovně mladého státu se 
úmyslně uskutečnila na brněnském 
výstavišti, které bylo speciálně vybudováno 
pro tuto výstavu. V této souvislosti se 
významně pozvedla prestiž Brna jako 
druhého největšího města Československa 
a zemského hlavního města Moravy. 
Postavením areálu výstaviště, na němž se 
podíleli nejvýznamnější architekti z celé 
republiky, byla symbolicky završena 
proměna města s dříve úzkými vazbami na 
bývalou rakousko-uherskou metropoli 
Vídeň v druhé hlavní město 
Československé republiky. 
 Výstava soudobé kultury, 
uspořádaná od května do září 1928 pod 

patronací prezidenta Československa 
T.G.Masaryka, který jí osobně věnoval 
mimořádnou pozornost, představovala 
aktivity, v nichž mladá republika dosáhla 
vynikajících výsledků. Zahrnovala ale také 
část zábavní, reklamní a prodejní. 
Samostatné pavilony byly věnovány 
Brněnským výstavním trhům, radiu a kinu. 
 Tato monumentální výstava 
reprezentující nejrůznější oblasti lidské 
činnosti, např. expozice školství obecného, 
středního, zemědělského, odborného a 
umělecko-průmyslového a vysokého, 
humanitních věd a technické kultury, 
umění, uměleckého průmyslu, samosprávy 
zemědělství aj. předčila počtem 
návštěvníků velké pražské výstavní 
podniky 
z devadesátých let 
19.století (Jubilejní 
zemská výstava 
1891 a Všeslovanská 
výstava 1895) 
a zahájila tradici Brna 
jako 
nejvýznamnějšího 
výstavního centra 
státu, která trvá 
téměř bez přerušení 
dodnes. Výstava se 
setkala 
s mimořádným ohlasem nejen u obyvatel 
Brna, ale i návštěvníků z celé republiky. 
Pozdvihla přitom jejich občanské 
sebevědomí a upevnila jejich vlastenecké 
cítění. Pozitivní reakce, přicházející i ze 
zahraničí, se však netýkaly jen ideového 
obsahu výstavy, ale také urbanistického a 
architektonického řešení výstaviště, které 

symbolizovalo jedinečné vzepětí tvůrčích 
sil na poli stavební kultury v prvních letech 
po vzniku nové republiky. Takové vzepětí 
se už v pozdějších dějinách Brna nikdy 
neopakovalo. 

Na budovatelský étos i 
občanské sebevědomí, charakterizující 20. 
léta 20. století v Brně,  se však již nikdy 
nepodařilo navázat, třebaže by toto 
relativně krátké časové údobí mohlo být 
inspirací i výzvou pro dnešek. Právě proto 
by se jedním z cílů expozice – vedle 
připomenutí obsahu Výstavy soudobé 
kultury v Československu a s ní spojeného 
vybudování brněnského Výstaviště - mělo 
stát vyprovokování obyvatel Brna ze 
současné letargie a lhostejnosti 

a probuzení podobného nadšení a pýchy, 
jakou prožívali  jejich předkové před 80 lety 
při prohlídce Výstaviště i celého města, 
které se na tuto akci po všech stránkách 
bezchybně připravilo.  

Mgr. Michaela Budíková 
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