Listopad

JEHNICKÉ LISTY

2011

Příloha Informačního zpravodaje
Městské části Brno-Jehnice

Listopad 2011

Ročník 9

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 19.10.2011 proběhlo 148.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo projednalo
a) žádost klubu důchodců o
navýšení finanční dotace na
činnost klubu v roce 2011 a
schválilo navýšení o 10 tis.Kč
z rozpočtu roku 2011.
b) žádost o pronájem tělocvičny
ZŠ Blanenská pro hraní nohejbalu
v případě volných hodin.
-firma SNIP/CO s.r.o. předloží na
příštím zasedání návrh programu a
nákladů pro realizaci oslav 720letého výročí založení Jehnic
v roce 2012.
-dopis na předsedu vlády Dr.
Nečase realizoval starosta
prostřednictvím Svazu měst a obcí
ČR.
-zastupitelstvo schvaluje
a) finanční dotaci pro „Četnickou
stanici Jehnice“ na výrobu
reklamního letáku za podmínky
spolupráce s městskou částí BrnoJehnice při slavnostních akcích
pořádaných MČ Brno-Jehnice.
b) text 3. dodatku smlouvy mezi
MČ Brno-Jehnice a firmou
Telefonica O2 na pronájem části
budovy č.p.54 ZŠ Blanenská 1
v jednorázové částce 20 tis. Kč.
c) rozpočtový výhled MČ BrnoJehnice na roky 2013-2019 tak jak
byl předložen na tomto zasedání.
d) text oznámení o výběrovém
řízení na realizaci a vybudování
„Venkovního schodiště a
navazujícího chodníku“ na ulici
Plástky na pozemku p.č.501.
e) text 2. pietní desky pomníku na
Náměstí 3.května.
f) text návrhu smlouvy o zimní
údržbě komunikací a chodníků
s tím, že se v obou smlouvách
doplní v čl.III odstavec 3 „v
případě, že zhotovitel nedodrží
lhůty dle čl.III odst.2 může
objednatel uplatnit finanční sankci
jednorázově ve výši 5000,-Kč.“.
Dále pak v článku V odst.1 doplnit
na konec věty o opravách vad a
odstranění nedostatků
„neprodleně“.

Číslo 11

Běžné č. 91

-architektonická kancelář
Křivinka-Burian předložila a
presentovala na tomto zasedání
návrh studie zástavby v areálu
bývalého pivovaru. Zastupitelstvo
souhlasí s návrhem zástavby areálu
pivovaru, tak jak byl presentován
na tomto zasedání, dále zmocňuje
starostu k vydání souhlasného
stanoviska pro doplnění textové
části předložené studie.
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o návrhu příjmů,
které bude město rozdělovat do
rozpočtu městským částem na rok
2012.
b) informaci o vyčkání s podpisem
smlouvy s firmou IKA Brno na
vypracování prováděcí projektové
dokumentace na výstavbu MŠ
Blanenská 1.
Následující zasedání se konalo 23.11.2011
v 18.30 hodin na ÚMČ.

Zastupitelstvo městské části
Brno-Jehnice zve všechny
spoluobčany na

veřejné setkání s občany,
které se koná
14.12.2011 v 18:00 hodin
v jídelně ZŠ Blanenská.
Hlavním tématem je diskuze
nad návrhem rozpočtu ÚMČ
Brno-Jehnice na rok 2012.
Zveme všechny občany na

slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu
s kulturním programem, které
se koná na Náměstí 3.května v
pátek 2.12.2010 v 17:00 hodin
pod záštitou zastupitelstva
městské části Brno-Jehnice a
Základní školy Blanenská 1.

Gratulujeme
V listopadu oslavil své narozeniny
pan Jiří Lefner.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Nová školka v Jehnicích ?
Ano či ne?
V současné době navštěvuje naší
mateřskou školku v Jehnicích
včetně tzv.školičky 81 dětí a
jejich počet se každý měsíc
zvyšuje.
Do konce školního roku se
předpokládá nárůst až na 90 dětí
i přes to, že v Ořešíně byla
postavena mateřská školka
s jedním oddělením (tj.pro 25
dětí). Tento stav je
z dlouhodobého hlediska trvalý.
Jak všichni víme ,je mateřská
školka umístěna v budově
Základní školy a zabírá tam z 11
kmenových učeben (tj.z těch ve
kterých se může dle předpisů a
norem provádět výuka) plných 5.
O zbývajících 6 učeben se dělí 6
tříd v 5 ti ročnících a družina.
V současné době do 1.ročníku
základní školy dochází 33 žáků a
jsou umístěny pro nedostatek
místa v jedné učebně.
Nepomohla nám ani výstavba
mateřské školky v Ořešíně,
protože všechny děti odsud
stejně skončí v 1.třídě naší
základní školy. Řešením je
stavba nové budovy mateřské
školky na jižní straně objektu
Základní školy v prostoru školní
zahrady,ve které budou tři
oddělení pro celkem 75 dětí.
Z toho důvodu zastupitelstvo
městské části Brno-Jehnice
rozhodlo již v únoru roku 2010 o
stavbě nové mateřské školky. V
současné době již probíhají
projekční práce a je vydáno
územní rozhodnutí a stavební
povolení na realizaci této
stavby.Provádíme také intenzivní
jednání o zařazení výstavby nové
mateřské školky do investičního
plánu Statutárního města Brna.
Tak řekněte - novou mateřskou
školku ano či ne ??
Václav Šicha - starosta

Rudolf Albrecht 100 let
V letošním roce se dožila „nová“
rozhledna na Babím lomu 50.
roků. Byla odevzdána veřejnosti
14. května 1961.
Ten, který se o její stavbu nejvíce
zasloužil a která dle jeho slov je
„jeho dítě“, pan MUDr. Rudolf
Albrecht se dožil 18. října 2011
jednoho sta let.
Jsou to dvě výročí a jejich
propojení je úchvatné. Rozhledna
postavená na těžko přístupných
skalách a její tvůrce s takovou
vitalitou – to nemá obdobu.
Více se dočtete příštím čísle.

Další krádeže
V posledním měsíci se opět
objevilo několik krádeží okapů a
svodů v různých částech naší
městské části.
Všímejte si svého okolí, včasné
přivolání policie může tyto
nešvary v naší obci omezit.

Jehnický volejbal na
internetu
Před časem byly spuštěny nové
internetové stránky věnované
jemnickému volejbalu. Veškeré
aktuální dění i nedávnou historii
najdete na velice zdařile
provedených stránkách
www.volejbaljehnice.cz
Program ZOO Brno
prosinec 2011:

4.12.2011: Vánoce v Zoo Brno
Přijďte 4. prosince 2011 do
brněnské zoo ozdobit vánoční
strom pro zvířátka! Odpolední
vstup do zoo zdarma, slavnostní
rozsvícení v 16.00 h! Prohlédněte
si svátečně vyzdobenou zoo a
zapomeňte na všední starosti!
Vánočně Vás naladí Ilona Csáková
a Karel Gott Revival s Dětským
sborem Brno! Představí se i
folklórní soubor Komíňáček!
Celé dopoledne můžete v
zoologické zahradě vyrábět
vánoční ozdoby v „Ježíškově
dílně“. Spolu se Střediskem
volného času Lužánky připravila
Zoo Brno pro své návštěvníky
speciální vánoční workshop.
Každý, kdo vyrobí nebo přinese
vlastnoručně vytvořenou vánoční
ozdobu se svým podpisem, se

může těšit na malý dárek. Hlavní
program začíná ve 14:00 u
Beringie, adventním odpolednem
vás provede moderátorka České
televize Monika Brindzáková!
Po celý den se můžete v areálu
zahrady těšit na komentovaná
krmení zvířat, procházky s
velbloudem i ukázky práce Koňské
záchranky! V Kamčatské chalupě
se ohřejete horkým punčem a
můžete si vyslechnout tradiční
pohádky a vyprávění o Beringii.
Slavnostní rozsvícení vánoční
stromu v Zoo Brno se uskuteční 4.
prosince 2011 v 16:00!
Dopoledne vstup do zoo za 50Kč,
od 13.00 vstup zdarma!

24.12.2011:
ŠTĚDRODOPOLEDNÍ
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Na Štědrý den, od 9.30 do 12.00
hodin, se návštěvníci Zoo Brno
mohou účastnit komentovaného
krmení, které se uskuteční u
několika vybraných výběhů,
například u lachtanů, medvědů,
opic, lam, velbloudů, surikat,
kajmanů a ovcí a koz z Dětské
zoo. Při vstupu do zahrady, jejíž
pokladny se otvírají v 9 hodin,
zájemci obdrží plánek s
vyznačením expozic, kde na ně
bude čekat chovatel, který
komentované krmení povede.
Vyznačena tam bude rovněž doba
krmení, které se na každém
stanovišti uskuteční dvakrát, aby si
návštěvníci mohli projít víc míst,
kde se bude krmit. Zvířata nakrmí
převážně jen chovatel sám, někdy
ovšem může dětem přenechat část
krmiva, aby si samy zvíře
nakrmily. Pokud bude počasí
příznivé, bude v provozu i
ponydrom.
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

Vážení Brňané a návštěvníci
města,
znovu nadešel advent a s ním
nejkrásnější svátky v roce. Abyste
v předvánočním čase prožili tu
pravou atmosféru, připravilo pro
Vás město Brno spolu s
Turistickým informačním centrem
vánoční trhy na náměstí Svobody,
Staré radnici a v brněnském

podzemí – Labyrintu pod Zelným
trhem. Vánoční strom si Brňané už
potřetí vybrali sami ze tří
kandidátů. Podruhé budou z
hodinového stroje po celý advent
padat vánoční skleněnky každou
celou hodinu od 11 do 23 hodin.
Největší novinkou letošních Vánoc
je otevření běžně nepřístupné části
Labyrintu pod Zelným trhem, kde
se každý pátek a sobotu koná
vánoční trh. Celé brněnské
podzemí zároveň prodlouží svoji
otevírací dobu.
V Mincmistrovském sklepě na
Dominikánském náměstí potkáte
mincmistra Bruna a o
mikulášském víkendu i čerty s
Mikulášem.
O adventu můžete také naposledy
před rozsáhlou rekonstrukcí
navštívit Starou radnici. Výstup po
173 schodech na radniční věž bude
odměněn úchvatným pohledem na
panorama města. Každý pátek a
sobotu bude věž otevřena až do 20
hodin.
Na náměstí Svobody si
prohlédněte největší betlém, který
zde kdy stál, a zastavte se u pódia,
kde je připraven bohatý kulturní
program. Letos potřetí proběhne
sbírka na slepeckého vodicího psa,
který už za rok bude moci provázet
svého pána třeba právě po
vánočním Brně.
Trh na náměstí Svobody bude
otevřen od 25. listopadu do 23.
prosince 2011, vždy od 9 do 21.45
hodin. Po Štědrém dni zůstanou na
náměstí až do 1. ledna 2012 velké
stánky s občerstvením. Betlém
budeme moci obdivovat do 30.
prosince 2011 a vánoční strom až
do lednových pravoslavných
Vánoc.
Přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce
2012.
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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