
  
Informace Zastupitelstva 

MČ Brno-Jehnice 
Dne 19.4.2006 proběhlo 92. 

zasedání zastupitelstva  
-zastupitelstvo vzalo na vědomí  
a) zprávu starosty o své činnosti 

za období mezi posledním a 
tímto zasedáním týkající se 
hlavně jednání na MMB o 
novém územním plánu a 
připravovaných změnách 
dotýkajících se MČ Jehnice, 
jednání o výstavbě DPS a 
jednání s firmou KORDIS. 

b) zprávu komise ŽP, že byla 
uplatněna reklamace u firmy 
Veselý na opravu zeleně 
kolem parkoviště před Záklaní 
školou. 

-zastupitelstvo schvaluje  
a) vyčlenění částky 4500.-Kč na 

nákup CD přehrávače a 
tělocvičného náčiní pro 
zdravotní tělesnou výchovu 
seniorů vedenou Mgr. 
Rašovskou. 

b) návrh úpravy zeleně před ZŠ 
dle varianty č.1 (ze tří návrhů 
předložených předsedou 
komise životního prostředí), 
tzn. že práce budou provedeny 
svépomocně členy komise ŽP 
a s tím, že na nákup 
potřebného rostlinného 
materiálu uvolňuje částku 
10000.-Kč. 

c) rozšíření kapacity MŠ na 57 
dětí a ŠD na 90 žáků při ZŠ 
Blanenská 1. 

d) žádost firmy EON na přeložku 
NN a VO ze vzdušného 
vedení do země na ulici 
Plástky a napojením ma 
nápojný bod na pozemku 
p.č.502 k.ú.Jehnice. 

e) pronájem pozemků p.č.501 a 
489/1 k.ú.Jehnice o celkové 
výměře 162m2 manželům 
Štikovým, bytem Plástky 13 
za účelem využití jako 
zahrady. 

-zastupitelstvo nesouhlasí 

a) s prodejem pozemků p.č. 
663/7, 663/6, 663/8, 664/2 
vše k.ú. Jehnice panu 
K.Kulíškovi, bytem 
Slunečná 8, Brno za účelem 
vybudování vodní nádrže. 

b) s pořádáním akcí typu 
“technopárty” na celém 
katastrálním území MČ 
Brno-Jehnice. 

-koncepce rozvoje MČ 
a) prostor mezi ulicemi 

Lelekovickou a Blanenskou 
doporučuje ZMČ zařadit 
znovu do projednávání 
Územního plánu města Brna 
jako plochu čistého bydlení 
BC (viz. dopis ÚMČ Brno-
Jehnice č 211/01/Št ze dne 
18.12.2001). 

b) ZMČ souhlasí se změnou 
územního plánu ze ZPF na 
plochu čistého bydlení BC na 
pozemku p.č.796/2 k.ú.Jehnice 
a doporučuje znovu zařadit do 
projednávání Územního plánu 
města Brna. 

c) ZMČ nesouhlasí se změnou 
Územního plánu města Brna 
na části pozemku p.č.798 
k.ú.Jehnice určené Územním 
plánem jako plocha veřejné 
vybavenosti-školství, na 
plochu čistého bydlení BC. 

d) ZMČ projednalo zpracování 
TEZu na zpracování 
dokumentace na rozšíření 
komunikace mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi a návrhu 
regulačního plánu v prostoru 
ulic Rozhledová a Plástky. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 
24.5.2006 v18:30 hodin. 

 
Gratulujeme 
7. dubna oslavil své 75. 
narozeniny pan Stanislav Jelínek. 
23. dubna oslavil 75. narozeniny 
pan Věroslav Metelka. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme oběma k životním 
jubileům a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

 Redakce 
 

 
Připomínáme 
Konečně jsme se dočkali konce 
zimy a většina z nás začala 
zvelebovat svůj dům a zahrádku. 
Chtěli bychom tímto požádat 
v rámci udržování dobrých 
mezilidských vztahů o 
dodržování již několik let 
prosazovaných zásad: 
1. pálení suchého zahradního 

odpadu ve čtvrtek 
v odpoledních hodinách. 

2. respektování klidu ve dnech 
pracovního klidu tj. o 
nedělích a svátcích. 

 
TISKOVÁ  ZPRÁVA ČSOP 
Ptačí chřipka není 
problém. Problém jsou 
lidé, kteří se jí bojí.  

V souvislosti s výskytem ptačí 
chřipky na našem území považujeme 
za nutné veřejnosti zdůraznit známé 
skutečnosti:  

1. Normálně se chovající člověk 
u nás nemá šanci se touto chřipkou 
nakazit.  

2. Krmit volně žijící ptáky, 
poskytovat jim místa pro hnízdění a 
těšit se z jejich přítomnosti je 
normální chování člověka. Při tomto 
chování člověk nemá šanci se ptačí 
chřipkou nakazit. 

3. Je zcela zbytečné, neefektivní 
a nezákonné pod záminkou strachu 
z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, 
kde se běžně vyskytují, nebo je či 
jejich hnízda likvidovat. 

Jak ukazují zkušenosti 
z posledních měsíců, nakazit se ptačí 
chřipkou není vůbec jednoduché. 
V našich podmínkách je to prakticky 
nemožné. Tedy pokud někdo 
nepraktikuje obyčeje některých 
asijských zemí -  nepije syrovou 
ptačí krev, nevysává hleny z nosních 
otvorů živým kohoutům při 
kohoutích zápasech či nechodí spát 
se slepicemi … do jedné místnosti. 

Český svaz ochránců přírody 
v důsledku masového šíření 
nejrůznějších “zaručeně pravdivých” 
informací  o ptačí chřipce stále 
častěji musí odpovídat na dotazy 
veřejnosti typu – máme odstranit 
ptačí krmítko z našeho okna? Máme 
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dál chodit krmit labutě k Vltavě? 
Máme ze zahrady odstranit ptačí 
budky? Můžeme pouštět ven naši 
kočku? Jak zabránit, aby se jiřičky 
vrátily do hnízda na našem domě? 
Na naší škole je čapí hnízdo – 
nemělo by se odstranit?  

Všem odpovídáme: Chovejte se 
tak, jak byste se chovali, kdybyste o 
ptačí chřipce nikdy neslyšeli. Těšte 
se z přítomnosti ptáků ve vašem 
okolí a pomáhejte jim. Budete-li se 
chovat normálně, nehrozí vám žádné 
nebezpečí.  

Při nálezu zraněného či zjevně 
nemocného ptáka, je normální se ho 
nedotýkat a informovat o 
podrobnostech nálezu co nejrychleji 
místně příslušnou záchrannou stanici 
pro handicapované živočichy. 
Kontakty na stanice jsou na 
www.zachranazvirat.cz. Záchranná 
stanice se ve spolupráci se Státní 
veterinární správou  postará o 
odborný odchyt a další vyšetření. Je-
li takových ptáků více pohromadě či 
jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat 
rovnou Státní veterinární správu (tel. 
227010142). 

V případě, že se veřejnost setká 
s úmyslnou likvidací ptáků či jejich 
hnízdišť, doporučujeme ihned 
kontaktovat Policii ČR, Českou 
inspekci životního prostředí 
(www.cizp.cz), Český svaz ochránců 
přírody (tel. 222516115) nebo 
Českou společnost ornitologickou 
(tel.: 274 866 700). 

Petr Stýblo, ČSOP 

 

Svátek s Emilem letos 
trochu jinak 
Nejprve bychom vám všem chtěli 
poděkovat za úspěch loňské veřejné 
sbírky s názvem Svátek s Emilem, 
protože díky vám získaly 
handicapované děti prostředky, za 
které bude v tomto roce pořízeno 
sportovní vybavení, byly zakoupeny 
další tři mikrobusy pro dopravu dětí 
na závody a tréninky. Dětem se  
zpříjemnil život a mohou celoročně 
kvalitně sportovat. A o to 
v benefičním projektu Emil jde.  
A pokud chcete i letos 
handicapovaným dětem pomoci, tak 
vězte, že veřejná sbírka Svátek 
s Emilem se uskuteční 

v pondělí 22. května.V téměř dvou 
stech městech bude přes tři tisíce 
středoškoláků v ulicích nabízet 
jednak tradiční mazací gumu 
s obrázkem ptáčka Emila za 
symbolickou cenu 20 korun, ale také 
textilní podobu Emila jako přívěšek 
na klíče za 50 korun. Záštitu nad 
sbírkou převzalo všech třináct 
hejtmanů a primátor Prahy.  
Ptáček Emil vám za handicapované 
děti, které mají rády sport, děkuje. 

 
Do Brna se sjede špička světového 
plážového volejbalu 
 Tuzemský plážový volejbal čeká v 
máji velký svátek. Od 25. do 
28. května se na Sokolském 
koupališti u Brněnské přehrady 
uskuteční 2006 Orco FIVB 
Challenger, jeden z největších 
turnajů, jaké se v České republice 
konaly. Zúčastní se ho hráči ze 
světové špičky mužských párů.  
“Ve střední Evropě se podobné 
turnaje pořádají jen ojediněle. 
Přidělení jedné z nejvýznamnějších 
akcí Mezinárodní volejbalové 
federace znamená pro český 
beachvolejbal obrovskou poctu,” 
potvrdil místopředseda Českého 
volejbalového svazu Josef Beneš, 
který se s bratrem Petrem loni stal 
mistrem republiky a vrcholného 
turnaje domácí sezóny se také 
zúčastní. 
Mezinárodní volejbalová federace 
vypsala pro letošek čtyři turnaje 
kategorie Challenger, kromě Brna se 
konají na Kypru, Ukrajině a v Itálii. 
V hlavní soutěži startuje 24 párů – 
rozhoduje aktuální pořadí ve 
světovém žebříčku a také 
kvalifikace, do níž nastoupí nejméně 
32 dvojic.  
Pořadatelé nevybrali Sokolské 
koupaliště jako dějiště turnaje 
náhodou. “Jde o nejhezčí 
beachvolejbalový areál u nás. Navíc 
plážový volejbal má v Brně silnou 
tradici a těší se mimořádnému zájmu 
veřejnosti. Před dvěma lety se tu 

např. uskutečnilo velice vydařené 
mistrovství Evropy juniorů,” 
vysvětlil ředitel pořadatelské 
společnosti Jiří Bis. 
Město Brno akci finančně podpořilo, 
záštitu nad turnajem převzal ministr 
financí Bohuslav Sobotka a brněnský 
primátor Richard Svoboda. 

Ing. Vladimír Adam, vedoucím Úseku 
sociálně-kulturního MMB 

 

Program v ZOO květen 
2006 
DEN DĚTÍ S CENTREM PRO 
RODINU A PRO PĚSTOUNSKÉ 
RODINY 
14. 5. 2006 
kulturní  a soutěžní program pro 
návštěvníky ZOO 
INDIÁNSKÝ DEN V ZOO BRNO 
20. 5. 2006 
11.00 – 14.00 hod vystoupení 
indiánské skupiny Hau Kóla na 
pódiu U Velblouda 
11.00 – 16.00 hod výroba šperků, 
indiánských čelenek a malování na 
obličej u pódia 
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ – 
BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO 
21. 5. 2006 
kulturní a vzdělávací program pro 
návštěvníky  
kontakt: Mgr. Vitulová 
tel. 546 432 360   
DEN DĚTÍ S RÁDIEM 
FREKVENCE 1 
27. 5. 2006  
kulturní  a soutěžní program pro 
malé návštěvníky a rodiče 
večerní prohlídka ZOO 
kontakt: Mgr. Vitulová 
tel. 546 432 360 
DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO 
28. 5. 2006  
11.00 – 16.00 hod hrají a zpívají 
Noví Kaskadéři na pódiu U 
Velblouda 
14.00 -  15.00 hod hrají a zpívají 
Kamarádi tamtéž, 
v areálu Zoo budou soutěžní 
stanoviště, lanová dráha  
kontakt: Mgr. Vitulová 
tel. 546 432 360 
 
Zoologická zahrada nemá zavírací 
den a i ve sváteční dny má 
otevřeno od 9.00 hod – 18.00 hod 
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