
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – 

materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i 
pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
  CO  NÁM MŮŽETE   DAROVAT 

 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 
zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 
nepoškozené 
 Peří, péřové a vatované  přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Plyšové hračky, jiné hračky pouze kompletní - nepoškozené 

PROSÍME, ABY VĚCI BYLY ZABALENÉ 
V IGELITOVÝCH PYTLÍCH NEBO TAŠKÁCH 

NAŠE  ORGANIZACE  NEMŮŽE  PŘIJÍMAT  TYTO  
VĚCI : 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka  se  uskuteční  ve  čtvrtek  1. Března 
na  naší  ZŠ  Blanenská 1 v  malé  tělocvičně 
v  době    7,30  -  9,00 
    14,30  -  17,00 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 

 

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 8.2.2012 proběhlo 151. 
zasedání zastupitelstva 
-Ing. Pekař podal na tomto zasedání 
zprávu redakční rady o přípravě 
publikace u příležitosti oslav 720-
letého výročí první písemné zmínky 
o Jehnicích v roce 2012. 
Zastupitelstvo dává předběžný 
souhlas s vydáním publikace s tím, 
že definitivní rozhodnutí bude 
předmětem jednání na příštím 
zasedání zastupitelstva. Dále 
zastupitelstvo souhlasí s vyčleněním 
částky 152 tis.Kč bez DPH na 
výrobu předmětné publikace 
z rozpočtu městské části v roce 
2012. 
-zastupitelstvo odkládá na příští 
zasedání projednání bodu 
a)žádost Brněnské společnosti 
příznivců RAF Emila Bočka s tím, 
že pověřuje starostu k dalšímu 
projednání upřesnění žádosti této 
společnosti o informace, jak 
předmětná společnost přispívá 
k realizaci výchovy mládeže formou 
besed, přednášek a prezentací a dále 
jak společnost podporuje „Občanská 
sdružení sdružující veterány II. 
Světové války“. 
b)žádost VSK Univerzita Brno o 
možnost pronájmu prostorů šaten a 
půdy u tělocvičny při ZŠ Blanenská 
1, neboť je nutno doplnit ze strany 
VSK Univerzita Brno investiční 
záměr, návrh nájemní smlouvy a 
projekt – studii. 
c)projednání dodatku č. 2 (týkající 
se přeložení telefonní kabeláže) ke 
smlouvě o dílo č. 11118 na výstavbu 
„Venkovního schodiště při ulici 
Plástky“ s tím, že firma  Veselý 
předloží nový dodatek ke smlouvě o 
dílo č. 11118.  
-zastupitelstvo schvaluje 
a)cenovou nabídku firmy IKA Brno 
na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
na akci „Dopravní práh na ulici 
Sousední“ v celkové výši 6000,-Kč 
vč. DPH. 
b)přidělení hospodářského výsledku 
Základní školy Blanenská 1 za rok 
2011 ve výši 91166,67 Kč do fondu 
rezerv. 
c)nákup 50 ks publikace „Brno 
v impresi“ za celkovou cenu 10000,-

Kč vč. DPH jako propagačního 
materiálu pro MČ Brno-Jehnice. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a)zprávu auditora o výsledku dílčího 
přezkoumání hospodaření MČ Brno-
Jehnice za období leden – červen 
roku 2011 a průběžném ověření 
účetní uzávěrky k 31.12.2011 
s tímto výsledkem: „V rámci dílčího 
přezkoumání hospodaření MČ Brno-
Jehnice dle ustanovení § 2 a § 3 
Zákona č. 420/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky“. 
b)žádost pí. Jany Dražďákové na 
výstavbu rodinné farmy na chov koz 
a koní – zemědělské provozovny na 
pozemku p.č.1037 k.ú.Jehnice s tím, 
že definitivní rozhodnutí bude 
předmětem jednání na příštím 

zasedání zastupitelstva až po 
doplnění investičního a 
podnikatelského záměru ze strany 
investora. 
-zastupitelstvo se připojuje 
k vyjádření stavebního úřadu, 
z kterého vyplývá, že navrhovaný 
záměr zřízení lesní školky na 
pozemku p.č.1020 k.ú.Jehnice není 
v souladu s platným územním 
plánem města Brna. Předmětný 
pozemek se dle platného územního 
plánu nachází částečně v plochách 
PZ-plochy pro zemědělskou výrobu 
a částečně v plochách ZPF-
zemědělský půdní fond, který není 
součástí stavebních ploch. 
Další zasedání se bude konat 21.3.2012 
v 18.30 hodin na ÚMČ. 
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SBĚR NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU 
Vážení občané, 

firma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí 
již od roku 1999, sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého 
textilu, si Vás dovoluje oslovit. 
Ve spolupráci s úřady městských částí organizujeme sběr nepotřebného 
textilu – a to tzv. systémem „DOOR to DOOR" – přímo od Vašich 
dveří.  

Ve Vaší městské části proběhne sběr dne 22.3.2012.  V tento 
den můžete nepotřebný textil vložit do igelitové tašky a tu umístit od 
16.00 do 18.00 hod před své domovní dveře. Vkládejte prosím oděvy 
a textil ve stavu čistém a použitelném. Po 18. hodině budou tašky 
sesbírány a odvezeny k dalšímu zpracování. 

Proč sběr nepotřebného textilu ? 
Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále 

zužitkovat.  
Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního 

odpadu! 
Co můžete odevzdat ? 

- nepotřebné oblečení, oděvní doplňky, hračky  
- párovou obuv, kabelky 
- bytový textil – povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky  

Část slouží opět ke svému původnímu účelu, část je určena k dalšímu 
zpracování např. na čistící textil, výrobu koberců, jako izolačního 
materiálu. 

Co recyklovat nelze ? 
- oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce 

 
Další informace na bezplatné zelené lince: 800 100 373. 
Vážení občané,  
děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít 

textilní odpad. 
    Firma E+B textil s.r.o.  

Dvacet let služby veřejnosti 
Zajímavý výlet v čase až o sto 
padesát let zpátky nabídne výstava 
o historii brněnské Městské 
policie. Na návštěvníky čeká 
kromě exponátů ze současnosti 
také pestrá směsice dobových 
fotografií, dokumentů, ale i 
výstrojních součástek a techniky 
mj. i z 19. století. Lákadlem pro 
příchozí, kteří dostanou možnost si 
ji vyzkoušet, bude laserová 
střelnice využívaná strážníky při 
jejich odborné přípravě. 
Výstava s názvem „20 let služby 
veřejnosti“, nad kterou převzal 
záštitu primátor statutárního města 
Brna pan Bc. Roman Onderka, 
MBA, se koná v Křížové chodbě 
Nové radnice od 28. února do 13. 
března 2012 denně od 10 do 17 
hodin (středa od 12 do 17 hodin). 
Vstup zdarma. 
Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno 

 

67. LUŽÁNKY přivítají 
brněnské atletické jaro 
V sobotu 17. března 2012 se 
v městském parku Lužánky od 
9:00 hodin uskuteční 
mezinárodní běžecký závod ČPP 
Běh Lužánkami 2012. 
Běh Lužánkami patří k 
nejvýznamnějším tradicím 
brněnské atletiky a je považován 
za tradiční zahájení atletické 
sezóny. Prestiž této akce je dána 
nejen historií, ale také důstojným 
prostředím brněnského parku. 
„V loňském ročníku vyhrál hlavní 
závod mužů vytrvalců přesvědčivě 
Albert Minczér z Maďarska, druhé 
místo obsadil brněnský Jiří 
Homoláč a třetí byl Daniel Kállay 
z Maďarska. V závodě žen 
kralovala maďarská vytrvalkyně 
Ildikó Papp před Kateřinou 
Doubkovou z Ivančic a Gabrielou 
Táborskou z Olomouce.“, říká 
ředitel závodu Ing. Karel Walter. 
  

Kvalitně obsazené pole elitního 
závodu se očekává i letos. Traťový 
rekord má hodnotu 23:03 a drží ho 
polský vytrvalec Jakub Burghardt 
z roku 2008. 
Závod se uskuteční v 16 věkových 
kategoriích za každého počasí, 
zázemí bude vytvořeno v SVČ 
Lužánky. 
Nejstarší brněnský běžecký závod 
pořádá atletický klub AC TRACK 
& FIELD Brno ve spolupráci 
s Agenturou Walter. Oficiální 
webové stránky běhu naleznete na 
www.behluzankami.cz, jsou zde 
propozice, fotogalerie, čestná 
listina vítězů a další informace o 
historii běhu.  

Ing. Karel Walter 
ředitel Běhu Lužánkami, 

AC TRACK & FIELD BRNO 
www.behluzankami.cz 

 
Výstava Pohádkové 
krajinky ze sukulentních 
rostlin 
bude v Brně - Bystrci, v 
Zahradním centru Čtyřlístek, 
Bystrcká 40, (vedle OBI, snadné 
parkování), 
od 9. do 25. března, denně od 10 
do 17 hodin. 
Nastartujte si jaro o něco dříve, 
sukulenty jsou začátkem března již 
v plném růstu. K vidění bude přes 
200 exponátů, bude i mnoho 
novinek. Tradiční velkou jarní 
výstavu uvidíte v nové úpravě, 
takže důvod k návštěvě budou mít 
i věrní štamgasti. 

Jaroslav Honc 
 
Inzerce 
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV 
V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda 
jistá, tel.: 776 809 213. 
HLEDÁM ZAHRADU 
KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve 
vlastnictví možno i s chatou. 
Finance mám. Tel.: 774 248 403. 
KOUPÍM RODINNÝ DŮM 
V BRNĚ (větší i menší i ve 
špatném stavu). Jen solidně. 
Platím hotově. Jsem přímý kupec. 
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i 
okraj. 
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, 
aj. Tel: 606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz ,Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč ! 
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