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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 23.3.2011 proběhlo 142.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo pověřilo tajemníka
zabezpečením zprovoznění
dětského hřiště, doplněním písku
do pískoviště na hřišti a jeho
dezinfekcí a provedením celkové
pravidelné revize ze strany
dodavatele (Tomovy parky s.r.o.)
-zastupitelstvo projedná na příštím
zasedání možnost poskytnutí
finančního příspěvku pro
účastníky zájezdu do Pobaltí
v květnu 2011.
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o přebytku
hospodaření městské části za rok
2010. Celková částka tohoto
přebytku činí 447 tis. Kč, která se
převádí do roku 2011. Dále
informaci o projednání
investičního záměru výstavby
mateřské školy při ZŠ Blanenská 1
na investiční komisi při Radě
města Brna.
-zastupitelstvo schválilo
a) obsah smlouvy o dílo na
zpracování projektové
dokumentace ve stupni územního
souhlasu a ohlášení stavby
„Zřízení chodníku při ulici Plástky
na pozemku p.č.501“ mezi MČ
Brno-Jehnice a firmou IKA Brno
s.r.o. v celkové výši 27 600,-Kč
vč. DPH.
b) smlouvu o dodávkách elektřiny
z rozvodu VN mezi MČ BrnoJehnice a organizací E-ON v tarifu
„power aku“ na rok 2011 a dále
pověřuje tajemníka jednáním
s firmou E-ON o realizaci nabídky
firmy E-ON na dodávku plynu.
c) rozpočtové opatření č.1/2011 ze
dne 23.3.2011.
-zastupitelstvo vybralo a schválilo
na základě doporučení komise ve
složení MUDr. Rinchenbach, Ing.
Cech, Ing. Hudec firmu IKA s.r.o.
na zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby
včetně vyřízení stavebního
povolení na akci „Přístavba MŠ při
ZŠ Blanenská 1“ v ceně 415 tis.
Kč bez DPH, s tím, že podpis
smlouvy bude proveden až po
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schválení předmětného
investičního záměru Radou města
Brna. Do výběrového řízení se
přihlásili 3 uchazeči a to IKA
Brno, AD plan design s.r.o. a
Projekční kancelář Ing.
Brandštetra. Dále pověřuje
tajemníka jednáním s firmou IKA
o návrhu nabídky na provedení
projektové dokumentace pro
územní řízení včetně vyřízení
vyjádření všech účastníků řízení.
-zastupitelstvo projednalo návrh
finanční nabídky firmy Marston na
opravu pomníku na náměstí a
opravu křížku na křižovatce
Blanenská-Sousední s tímto
výsledkem:
a)pomník - doplnit a upřesnit
některé položky rozpočtu (sokl
z lomového kamene a chodníček)
b)požádat odbor památkové péče
MMB o možnost dotace na opravu
křížku.
Příští zasedání se koná 20.4.2011 v 18.30
hodin na ÚMČ.

Gratulujeme
V dubnu oslavili své narozeniny
pan Stanislav Jelínek a Věroslav
Metelka.
Jménem celé obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním jubileům
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Vážení spoluobčané,
sděluji Vám,že v měsíci květnu
proběhne na místním
hřbitově celková oprava
vstupní brány, včetně
drobných stavebních úprav
čelní ohradní zdi.
Předpokládaný termín ukončení
opravy je konec května 2011. Z
tohoto důvodu bude vstupní
prostor na hřbitov po dobu
opravy mírně omezen.
Tajemník

Pravidla odtahů vozidel při
blokovém čištění
s ohledem na usnesení
Nejvyššího soudu
Odtahy vozidel při blokovém
čištění zajišťuje společnost

Brněnské komunikace a.s. dle
zákona č. 13/1997 Sb., §19 odst. 6
na území 23 městských částí města
Brna (neodtahuje se v městských
částech Medlánky, Útěchov,
Ořešín, Jehnice, Ivanovice,
Kníničky).
V případě, kdy v rámci této
činnosti dojde k odtahu vozidla,
bude s ohledem na rozsudek
Nejvyššího soudu postupováno
takto:
- provozovatel vozidla, kterému
bylo vozidlo odtaženo, bude mít
možnost
dostavit
se
k vyzvednutí
vozidla
na
odstavné parkoviště nejpozději
1 hodinu před skončením doby
vymezené pro blokové čištění.
Provozovatel
v takovém
případě zaplatí cenu jednoho
odtahu;
- nedostaví-li se provozovatel pro
vozidlo nebo jinak nekontaktuje
odtahovou službu ve výše
uvedené době (tj. nejpozději 1
hodinu před skončením doby
vymezené pro blokové čištění),
vozidlo bude následně vráceno
na
místo
odtahu.
Po
provozovateli bude vymáháno
zaplacení ceny odtahu na
odtahové parkoviště a ceny za
odtah vozidla na místo odtahu;
- kontaktuje-li
provozovatel
vozidla odtahovou službu ve
výše
uvedené
době
(tj.
nejpozději 1 hodinu před
skončením doby vymezené pro
blokové čištění) a požádá-li o
vrácení vozidla na místo
odtahu, bude mu vozidlo
vráceno na místo odtahu v době
nejdříve
1
hodinu
před
skončením doby vymezené pro
blokové
čištění.
Po
provozovateli bude vymáháno
zaplacení ceny odtahu na
odtahové parkoviště a ceny za
odtah vozidla na místo odtahu.
Připomínáme povinnost uhradit
poplatek za komunální odpad
500 Kč na osobu za rok se
splatností do 31.5.2011.
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Titul extraligy
badmintonu
2010/2011opět doma!!
Badmintonová extraliga má
stejného vítěze jako loni:
družstvo Sokol Veselý Brno
Jehnice. Podobně jako loni
bylo finále mimořádně
vyrovnané – čtyři a půl hodiny
trvající bitvu ukončilo až
třízápasové nastavení, Brňané
v něm porazili Benátky 6:5.
Finále bylo důstojným
vyvrcholením extraligového
play-off a přineslo řadu
špičkových zápasů. Na úvod to
byl zejména mix, v němž Jiří
Provazník a Gustani Megawati
Sari předvedli lepší sehranost
než brněnská dvojice Lukasz
Moren – Lucie Havlová, a
očekávaný střet pánských
jedniček. Petr Koukal v něm ve
dvou setech porazil Pavla
Floriána.
V důležité druhé čtyřhře
prokázal Jiří Provazník svou
velikost a dotáhl svého parťáka
Viki Indru Okvanu k vítězství
nad Stanislavem Kohoutkem a
Janem Vondrou. Kateřina
Tomalová ve dvouhře
vzdorovala Wang Linling vždy
jen do poloviny setu, oba
skončily výsledkem 21:14 pro
brněnskou hráčku čínského
původu.
Další se na kurty vydali Petr
Jelínek a Jarolím Vícen. Jelínek
zvítězil ve dvou setech i díky
klidnějšímu hernímu projevu.
Zápasem, který v tu chvíli mohl
celé utkání zlomit, byla čtyřhra
žen. Na jedné straně Gustiani
Megawati Sari a Kateřina
Tomalová, na druhé Wang
Linling a Lucie Havlová.
Brňanky zvítězily a stav utkání
byl v tu chvíli 3:3.
Benátky opět dostal do vedení
Viki Indra Okvana, který v
singlu porazil Stanislava
Kohoutka. Bojovný zápas
nabídl dlouhé výměny a ve
střetu indonéského a českého
badmintonu se bylo na co
koukat. Na konečných 4:4 po
základní části srovnali v deblu
Lukasz Moren a Petr Koukal,
když porazili hodně nervózní
dvojici Pavel Florian – Petr
Jelínek.

Nastavené zápasy začaly
dvojicí dvouher, které měly i
jasné favority. Za Benátky to
potvrdila a bodovala Gustiani
Megawati Sari. Lucie Havlová ji
hodně zlobila především v
prvním setu, nedokázala ale
čelit pestré hře soupeřky s
řadou zatajených úderů. Na
vedlejším kurtu zatím srovnal
na průběžných 5:5 Jan Vondra.
Ačkoliv byl handicapován
zraněním, nedal šanci Jiřímu
Provazníkovi.
Definitivní rozhodnutí tak musel
přinést až závěrečný mix. Do
něj Brno nasadilo elitní dvojici
Petr Koukal – Wang Linling, za
Benátky nastoupili Viki Indra
Okvana a Kateřina Tomalová.
Brzy se ale hra převážila na
stranu podobně silově
vybaveného Koukala a jeho
čínské partnerky, která
dokázala neomylně zakončovat
i velmi těžké pozice na síti. A
tak se Brno po více než čtyřech
hodinách urputné bitvy mohlo
radovat z obhajoby titulu.
Mistrem ČR a vítězem extraligy
smíšených družstev pro rok

2011 se tedy stává Sokol
Veselý Brno Jehnice!
badmintonweb.cz

Brno bude již po čtrnácté
středem Evropy
Slyšet
pestrou
směsku
různorodých jazyků a potkat
pohromadě
statisíce
turistů
ze všech konců republiky i
zahraničí bude již brzy znovu
možné v Brně a jeho okolí. Na
Brněnské přehradě, v místním
veletržním areálu, na náměstích
i v dalších
koutech
Jihomoravského kraje rozprostře
svou
nepřebernou
paletu
kulturních, zábavních, sportovních
i prezentačních
akcí
tradiční
festival BRNO – MĚSTO
UPROSTŘED EVROPY ...
festival zábavy pod hrady
Špilberk a Veveří. Již po čtrnácté
jím ožijí přírodní scenerie i
nezapomenutelné architektonické
památky regionu.
Během sedmnácti zážitky nabitých
dnů nepřijdou zkrátka milovníci
divadla, fanoušci skupiny Beatles,
filmoví nadšenci ani děti. Mezi 27.
květnem a 12. červnem 2011, kdy
se festival koná, si ze stovek

lákadel bohatého programu vybere
zkrátka každý.
Největší zájem bude bezpochyby i
v tomto roce o mezinárodní
přehlídku
ohňostrojů
STAROBRNO
–
IGNIS
BRUNENSIS (27.5. – 10.6.). O
přízeň diváků budou se špičkovou
světovou
podívanou
usilovat
ohňostrůjci
z Francie,
Lucemburska, Itálie a Česka.
Návštěvníci zhlédnou vždy ve
22.30
hodin
celkem
šest
ohňostrojných
představení
s
hudbou na vlnách Rádia KISS
Hády 88,3 FM v různých místech
Brna. Hlavní soutěžní část
přehlídky pyromuzikálových show
se uskuteční na hladině Brněnské

přehrady (28.5., 1.6., 4.6., 8.6.).
Úvodní prelude uvidí příznivci
ohňostrojů v Denisových sadech
pod katedrálou sv. Petra a Pavla
(27.5.). Závěrečné ohňostrojné
grandfinále
pak
připravili
organizátoři
nad
hradem
Špilberkem (10.6.).
Osvědčenými
hlavními
spolupořadateli festivalu jsou
statutární
město
Brno,
Jihomoravský kraj a reklamní
společnost SNIP & CO současně
jako
hlavní
producent
festivalových programů. Dalšími
spolupořadateli jsou Městská část
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky a
Brno-střed.

FESTIVAL ZÁBAVY

Úvodní den festivalu připomene a
možná i na okamžik znovu
probudí nezapomenutelné
bláznovství, které rozpoutala
v šedesátých letech skupina
The Beatles. Úspěšná výstava
Beatlemánie! ukáže od 25. května
návštěvníkům Moravského
zemského muzea klenoty jako
harmoniku Johna Lennona, bicí
Ringa Stara nebo bendžolele
George Harrisona. Hravou, ale
velkolepou oslavou padesátin
Technického muzea v Brně je
uvedení interaktivní výstavy
PLAY, kde bude dotýkání se
exponátů přísně přikázáno. Při
svém uvedení v Praze byla
expozice natolik žádaná, že ji
pořadatelé museli o měsíc
prodloužit.
Eskamotérské kousky
populární Noci kejklířů i
letos pobaví a rozesmějí
diváky na Zelném trhu,
náměstí Svobody i
v přilehlých ulicích. V ten
samý den, tedy v pátek
27. května, se utěšeně zaplní
i brněnské svatostánky. Noc
kostelů znovu zpřístupní
i místa, na něž by se běžný
návštěvník jindy jen obtížně
dostával. Výjimečná
atmosféra letní noci bude
ještě umocněna bohatým
doprovodným programem,
jehož vyvrcholením bude ve
22.30 ohňostroj
v Denisových sadech.
Dění na mezinárodních
jevištích bude průběžně
představovat zavedený
festival Divadelní svět Brno,
jehož součástí bude další
barevný rej v centru Brna.
V pátek 3. června mezi 16. a
22. hodinou obklopí
kolemjdoucí euforická
Slavnost masek. Divadelní
svět se bude otáčet kolem
Brna mezi 27. květnem a 4.
červnem.
Jen stěží si umí velká část
návštěvníků festivalu
představit, že by se měli
obejít bez aktivit
Dopravního podniku města
Brna a brněnského
Technického muzea. Jejich
atrakce milují děti, dospělí
pamětníci i nadšenci do

techniky. Svých radostí se
nebudou muset vzdát ani letos.
Lodní doprava v Brně slaví
významné jubileum (65 let), a tak
se v sobotu 28. května dočkáme na
Brněnské přehradě křtu nové lodi
Utrecht a ochuzeni nebudeme ani
o výstavu historických dopravních
prostředků v centru města při
tradiční akci Dopravní nostalgie.
11. a 12. června se svezou cestující
historickými tramvajemi,
trolejbusy i autobusy. K vidění
bude i parní a koněspřežná tramvaj
z 19. století.
Areál tuřanského letiště přivítá 29.
května od 10 hodin Mezinárodní
den rodiny a dětem bude patřit i
následující den na Nové radnici,
kde se potkají s primátorem
města Brna Romanem
Onderkou. Aby toho nebylo málo,
celý 5. červen bude patřit
Dětským dnům uprostřed
Evropy, jejichž ústředními dějišti
se stanou brněnské Medlánky,
náměstí Svobody a sportovní areál
Komety v Pisárkách.
A nebyl by to festival zábavy,
kdyby se měl obejít bez svátku
balonového létání Baloon Jam
(27.5.-5.6.). I letos se budou
v ranních a večerních hodinách
vznášet nad Brnem nadšení
aviatici ve svých pestrobarevných
vznášedlech.
Zrovna tak si od festivalu není
možné odmyslet Zábavu pod
hradbami, která mezi 10. a 12.
červnem představí mimo jiné BIG
BAND Českého rozhlasu,
Filharmonii Brno s populárním
koncertem Symphonic Rock i
folklorní soubory pod garancí
VUS Ondráš. Bavit bude rozhlas
na programovém pódiu od pátku
až do neděle a programem se
budou prolínat vystoupení
základních uměleckých škol
z celého kraje pod názvem
Mozartovy děti. Milovníky módy
10. června bezpochyby potěší
show světových značek v Olympii
Brno. Krátce po jejím skončení se
nad hradem Špilberkem rozzáří
ohňostrojné grandfinále.
Půl století neslaví jen Technické
muzeum, ale také brněnské studio

SEPAROVANÝ SBĚR TEXTILU
Vážení občané,
firma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města
Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické
zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vaší městské
části. Pro Vaše pohodlí jsme se rozhodli zorganizovat sběr

použitého textilu přímo od Vašich dveří – tzv.
„DOOR".
Sběr proběhne dne 11.5.2011 ve vaší městské části, v tento den můžete
nepotřebný textil vložit do igelitové tašky, a umístit ji před své
domovní dveře.Po 18 hod budou tašky sesbírány a použitý textil
odvezen k dalšímu zpracování.Tašky se již nebudou vracet.

Proč separovaný sběr textilu?
Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále
zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití
textilního odpadu!

Co můžete nosit ?
-

funkční oblečení ( pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa )
- textilie z přírodních materiálů - např. bavlna, pletenina
( určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu
koberců, jako izolační materiál )

Co recyklovat nelze ?
-

oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv

Vážení občané,
děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky
využít textilní odpad.
Firma E+B textil s.r.o.
České televize. To bude 11.
SOUTĚŽNÍ STEZKA KE
června přát své každodenní „Dobré
KAMPANI EAZA ráno“ divákům v celé zemi přímo
ZÁCHRANA VELKÝCH
z náměstí Svobody. A už 10. 6. se
PRIMÁTŮ
rozehraje známá znělka pořadu
Sama doma ve 12.30 z téhož
10. 5. 2011, 9.00 - 12.00 hodin
místa. V ulicích vyrostou stánky
Zoologická zahrada města Brna
řemeslného jarmarku, vinařského
připravila soutěžní stezku v rámci
trhu či regionálního
kampaně EAZA 2011, zaměřenou
potravinářského trhu.
na záchranu velkých primátů, pro
Podrobnosti o festivalu najdete na
soutěžní čtyřčlenná družstva
www.ignisbrunensis.cz.
prvního stupně základních škol.
Kontakt: Mgr. Eva Měráková,
Program ZOO Brno
Zoo Brno, U Zoologické zahrady
květen 2011:
46, 635 00 Brno,
S vnoučaty do zoo
merakova@zoobrno.cz, tel. 546
7. 5. 2011 10.00 – 13.00 hodin
432
361
Zábavný dopolední program
ZOO otevřeno denně 9.00 - 18.00
určený především pro děti v
doprovodu prarodičů.

Slavnostní křest mláďat
žiraf síťovaných
7. 5. 2011 13.00 – 16.00 hodin
Zábavné odpoledne s kulturním
programem, při kterém proběhne
slavnostní křest dvojice mláďat
žiraf síťovaných.

Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

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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