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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 21.9.2011 proběhlo 147.
zasedání zastupitelstva.
Na tomto zasedání byly
předneseny tyto připomínky:
a) vybudovat hřiště na petang na
pozemku mezi kurtem
volejbalovým a tenisovým.
b) rozšířit hodiny a dny tzv.
„pálících dnů“.
c) zlepšit informovanost občanů
bydlících na ul. Tumaňanova
patřící do k.ú.Jehnice.
d) provést úpravu provozního řádu
sportovního areálu za základní
školou.
-zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu Ing. Hudce ze zasedání
školské rady k připomínkám a
námětům ohledně činnosti MŠ.
b) zprávu starosty o stavu
financování výstavby mateřské
školky při ZŠ Blanenská 1 a o
zahájení přípravy výběrového
řízení na zhotovitele výstavby
schodů na ulici Plástky II.
c) zprávu Ing. Pekaře ze zasedání
kontrolního výboru o vyúčtování
Jehnických hodů 2011.
-zastupitelstvo schvaluje:
a) rozpočtové opatření č.4/2011 ze
dne 21.9.2011.
b) financování propagačních
materiálů „Četnické stanice
Jehnice“ z rozpočtu MČ Jehnice
roku 2011, položka „kultura“,
v celkové výši 3000,-Kč za
předpokladu projednání a
schválení dohody o spolupráci
s touto stanicí při slavnostních
příležitostech pořádaných MČ
Brno-Jehnice.
c) žádost firmy T-Mobil ČR na
výměnu světlíku na budově ZŠ
Blanenská 1 za nový otvírací v II.
patře včetně zapravení
hydroizolace na rovné střeše ZŠ.
ZMČ dále požaduje od firmy TMobil ČR 5-ti letou záruku na
realizaci hydroizolace proti
zatékání.
-zastupitelstvo souhlasí:
a) s textem smlouvy o dílo na
zpracování projektové
dokumentace pro stavební
povolení včetně jejího projednání

Číslo 10

Běžné č. 90

s DOSS a správci sítí,
v podrobnostech dokumentace pro
provedení stavby „Přístavba MŠ
při ZŠ Blanenská 1“ mezi MČ
Brno-Jehnice a firmou IKA Brno
v částce 498 tis. Kč vč. DPH.
Podpis této smlouvy pozdržet do
doby vyjasnění financování této
akce.
b) se zrušením obecně závazné
vyhlášky města Brna č.25/2005
k zajištění Energetické koncepce
statutárního města Brna.
c) a nemá námitek k projektové
dokumentaci pro stavební povolení
přestavby RD p. Miliona na
pozemku p.č.449 k.ú.Jehnice.
-zastupitelstvo neschvaluje text 3.
dodatku k nájemní smlouvě mezi
MČ Jehnice a firmou Telefonica
O2 na pronájem části budovy
č.p.54 ZŠ Blanenská 1 v článku 5.
cena v částce 10 tis. Kč
jednorázově a požaduje částku 20
tis. Kč jednorázově.
-zastupitelstvo nesouhlasí a
neschvaluje:
a) provozování loterií a jiných
podobných her na celém území
MČ Brno-Jehnice. Toto usnesení
zastupitelstva se vydává
v souvislosti s nově navrhovanou
obecně závaznou vyhláškou města
Brna.
b) provozování výherních hracích
přístrojů, videoloterijních
terminálů a provozování herních
míst lokálního herního systému na
celém území MČ Brno-Jehnice.
Toto usnesení zastupitelstva se
vydává v souvislosti s nově
navrhovanou obecně závaznou
vyhláškou města Brna.
Vzhledem k nesouhlasu a
neschválení předešlých bodů je
bezpředmětné, aby MČ Jehnice
vybírala poplatek.
-zastupitelstvo nesouhlasí
s výstavbou objektu A6 a řešením
dopravní obslužnosti akce
“Rekonstrukce a dostavba areálu
pivovaru Jehnice“. S výstavbou
dalších objektů souhlasí. Studii
předmětné akce zpracovanou
architektonickou kanceláří BurianKřivinka předložila firma EMBRA
jako investor této akce.

-zastupitelstvo pověřuje starostu:
a) zahájením jednání s firmou
SNIP/CO s.r.o. o pomoci při
organizování oslav 720 letého
výročí Jehnic v roce 2012.
b) zpracováním a odesláním
dopisu premiérovi ČR
v souvislosti s připravovanou
novelou zákona o rozpočtovém
určení daní, tak aby město Brno
nepřišlo v roce 2010 o částku cca
900 mil. Kč.
Následující zasedání se konalo 19.10.2011
v 18.30 hodin, další se bude konat
23.11.2011 v 18:30 hodin vždy na ÚMČ.

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

P o z v á n k a
v pátek dne 11.listopadu
v 18 hodin
bude na Náměstí 3.května
v Jehnicích
u příležitost
Dne válečných veteránů
slavnostně odhalen
rekonstruovaný pomník obětem
světových válek
VSK Univerzita Brno – oddíl
atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o.,
základní škola v Jehnicích a Fakulta
sportovních studií MU v Brně
pořádá ve čtvrtek 17.11.2011 pod
záštitou podnikatelů a představitelů
Jehnic, ředitele základní školy
v Jehnicích a děkana Fakulty
sportovních studií MU

BĚH O POHÁR JEHNIC
- BĚH 17. LISTOPADU
1. závod Brněnského běžeckého
poháru 2011/2012
Přebor studentů a pedagogů
Vysokých škol města Brna
Záštitu nad seriálem BBP přebírají
náměstci hejtmana JMK Mgr.
Václav Božek, CSc a Ing.
Stanislav Juránek.
Časový harmonogram:
Prezentace od 8:00 v budově základní
školy.

9:00 starší žactvo (97-98) 1500m
9:15 mladší žactvo (99-00) 1000m
9:30 přípravka (01-02)
600m
9:40 přípravka mladší (03-04) 300m
9:50 přípravka nejmladší (05 a
mladší)
300m
10:00 speciální kat. mentálně postižení
začátečníci
200m
10:05 speciální kat. mentálně postižení
dívky
300m
10:10 speciální kat. mentálně postižení
hoši
600m
10:30 dorost (95-96) junioři (93-94)
ženy
5000m
11:15 muži
10000m
13:00 BLOK VYHLAŠOVÁNÍ

Start a cíl všech běhů je
situován na silnici u parkoviště
naproti základní škole, tratě běhů
pak na ulici Havláskova. Žádáme
tímto spoluobčany z této a
přilehlých ulic o pochopení a
dodržování dopravních omezení
po celou dobu trvání akce.
V sobotu 26.11.2011 se uskuteční

druhé keramické setkání.
V dílně na naší škole si můžete
udělat hrneček, misku, květináč,
ozdobný kachel apod., seznámíte
se s různými technikami výroby a
zdobení keramiky.
Vše proběhne od 9:00 do 13:00.
Cena činí 150,-Kč za dopoledne.
Na dalším termínu se dohodneme.
Vítáni jsou všichni, i ti, kteří s
hlínou ještě nepracovali.
Přihlášky a dotazy
na tel. 732 522 981, p.Pekařová

Krádeže a vandalství se
nevyhýbají ani naší
městské části.
V týdnu od 10. do 14. října došlo
ke vloupání do čtyř rodinných
domů na ulicích Sousední,
Blanenská a Ořešínská. Ke všem
krádežím došlo v noci ve směru ze
dvorů a zahrad. Naštěstí nedošlo
k velkým hmotným škodám.
Přesto věnujte větší pozornost
k zajištění svých nemovitostí,
zvláště pak zadních vchodů a
traktů.
V noci z 15. na 16. října došlo na
zastávce MHD před základní
školou k rozbití skel zastávky a
vývěsní skříňky. Dle očitých
svědků vystoupily z osobního auta,
které u zastávky zastavilo, dvě

osoby v kuklách, napáchaly výše
uvedené škody a ujely. Přivolaná
policejní hlídka dle zapsaného
čísla vozidla zjistila, že toto bylo
kradené.

Chcete podnikat v zemích
EU a nevíte kde začít?
Jednotné kontaktní místo
může být pro Vás řešením!
Jednotné kontaktní místo (JKM)
poskytuje informace týkají se
• podnikání v EU, EHP a
Švýcarsku
• podnikání
mimo
režim
živnostenského zákona v ČR
(např.
založení
agentury
práce,
nestátního
zdravotnického
zařízení,
oblast zemědělství); JKM
rovněž zprostředkuje předání
takové žádosti příslušným
orgánům v ČR
• vysílání zaměstnanců do zemí
EU, EHP a Švýcarska
JKM v Jihomoravském kraji
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
Email:
jkm@brno.cz
Telefon: 542 173 344

První české červené
víno s vyšším obsahem
resveratrolu Bona Dea
prodává
obchodní
řetězec Makro
Brno, 12. říjen 2011
První české červené víno Bona
Dea se zvýšeným obsahem
přírodního
antioxidantu
–
resveratrolu je od 41. týdne
k dostání v celé obchodní síti
společnosti Makro Cash & Carry
ČR. Společnost ResVinia, která
uvedla v červenci t. r. víno na
český trh, tak rozšiřuje možnost
jeho zakoupení i v kamenných
obchodech po celé ČR. Množstvím
resveratrolu 4 - 9 mg/l se Bona
Dea řadí mezi světovou špičku vín
příznivě působících na náš
organizmus.
Resveratrol obsažený ve víně
působí příznivě na buňky, tkáně,
orgány a celý náš organizmus. Má

příznivý
účinek
např.
na
aterosklerózu,
kardiovaskulární
choroby, diabetes melitus nebo
prevenci nádorových onemocnění.
Významnou úlohu může sehrát i
v oblasti reprodukčního zdraví žen
i mužů. Uvádí se také jeho
schopnost bránit stárnutí buněk a
organizmu
nebo
zpomalovat
proces degenerace mozku při
některých
neurologických
onemocněních
(např.
Alzheimerova choroba). Přední
lékařští
odborníci
doporučují
konzumaci vína u mužů 2 až 4 dcl,
u žen 2 až 3 dcl za den. Informace
o příznivém vlivu vína se
zvýšeným obsahem resveratrolu na
lidský organizmus včetně názorů a
rad předních českých lékařů
naleznete
na
webu
vinoprozdravi.cz.
„ Na základě častých dotazů
našich zákazníků, zda bude možné
víno Bona Dea koupit i
v kamenném obchodě, jsme vybrali
pro jeho prodej síť prodejen
MAKRO Cash & Carry ČR.
Jedním z důvodů je přítomnost
školených odborníků na víno –
sommelierů ve všech prodejnách a
pokrytí po celé České republice“,
říká Libor Odehnal, jednatel
společnosti ResVinia. Víno Bona
Dea
je
k dostání
také
v internetovém
obchodě
www.vinoabobule.cz.
„Látku resveratrol obsahuje ve
zvýšeném množství pouze omezený
počet vín. Obsah resveratrolu
ve víně je závislý na klimatických
podmínkách, lokalitě, odrůdě,
ovlivňuje ho doba sklizně a
technologie zpracování. Právě
doba sklizně a technologie
zpracování je know-how, které
používá firma ResVinia při výrobě
prvního českého červeného vína se
zvýšeným obsahem resveratrolu,“
říká hlavní sommelier firmy Marek
Babisz.
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel:
606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz ,BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !
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