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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 23.4.2008 proběhlo 113. zasedání
zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o své činnosti za
období mezi tímto a posledním
zasedáním týkající se informací o stavu
financování drobných investic (školní
hřiště, veřejná sportoviště) a dalších
investic financovaných z rozpočtu
města Brna, dále pak o pronájmech
pozemků v majetku města Brna na ulici
Plástky.
b) návrh kulturních akcí na rok 2008
který předložil p. Pernica s tím, že
upřesnění termínů konání těchto akcí
bude předmětem jednání na dalších
zasedání zastupitelstva.
c) zprávu a výrok auditorské firmy HZ
Praha s.r.o., o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 a ověření
účetní uzávěrky k 31.12.2007 v MČ
Brno-Jehnice.
-zastupitelstvo pověřuje
a) starostu jako vedoucího delegace na
zájezd do Kaunasu ve dnech 22.5. –
28.5.2008.
b) starostu jednáními k zadání
zpracování studie na realizaci skladu
pro ZŠ Blanenská jako dostavbu
k uvažovaným šatnám a přemístění
klubovny „BRĎO“ ze severní části
pozemku p.č.7/1 do jižní části tohoto
pozemku z důvodu uvolnění staveniště
pro hřiště.
-zastupitelstvo provedlo na základě tří
nabídek výběrové řízení na provedení
interního auditu na ÚMČ Brno-Jehnice
a provedení veřejnoprávní kontroly
v ZŠ Blanenská za I. a II. pololetí roku
2008 a schválilo nabídku Ing. Jiřího
Doležela, bytem Kostelní 672,
Nerovnice, za cenu 36 tis. Kč vč. DPH.
Další nabídky: Ing. František Doležal,
Jalovcová 1,Brno, za cenu 44 tis. Kč
vč. DPH, a firma ACE Ing. Cabicar,
Ptašínského 4, Brno, za cenu 70 tis. Kč
vč. DPH.
-zastupitelstvo projednalo obsah
rozpočtového opatření č.1/2008 tak, jak
bylo předloženo na tomto zasedání a
nepřijalo žádné usnesení.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
21.5.2008 v 18:00 hodin.

Gratulujeme
14. května oslavila své narozeniny
paní Věra Navrátilová.
31. května oslavil své narozeniny
také pan Alois Prokeš.
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Běžné č. 49

Jménem celé obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním jubileům a
přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka
elektrické energie dne 13.6.2008
od 8:00 do 16:30 hodin. V naší
městské části bude vypnuta
trafostanice č 8340 Jehnice
Blanenská. Bez elektřiny tedy
bude celá ul. Sousední, Zámezí,
Ořešínská a ul.Blanenská od
č.17b směr Lelekovice a sudá od
č. 16 nakonec.

dělat, když je dítě šikanováno, jak se
bezpečně chovat na ulici a další.
Mobidik – jak je někdy autobus
přezdíván – bude v Jehnicích na
Náměstí 3.května 11.6.2008 v době
od 10:00 do 18:00 hodin.

Poradenské centrum Městské
policie Brno nabízí:
• Informace o možnostech zajištění
•
•
•

Děkujeme za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.

Bezpečnostní komise
informuje
Městská policie je orgánem obce,
který plní úkoly při zabezpečování
místních záležitostí veřejného
pořádku a plní také další úkoly podle
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní
policii.
Pokud tedy vy, občané, budete
svědky porušování pravidel
občanského soužití, mezi něž patří
výtržnictví, vandalství, rušení
nočního klidu, narušování
bezpečnosti osob a majetku,
neváhejte zavolat nepřetržitou
tísňovou linku 156. Strážníci
Městské policie Brno mají
v kompetenci řešení těchto deliktů a
profesionálně zajistí nápravu.

Mobilní informační centrum
prevence kriminality
Projekt Mobilní informační
centrum prevence kriminality slouží
k prezentaci rad z oblasti prevence
kriminality pro širokou veřejnost.
Jedná se o autobus, jehož interiér
slouží jako předváděcí místnosti.
Na jednotlivých panelech uvnitř
autobusu jsou demonstrovány
projekty a rady pro občany z oblasti
zabezpečování bytů, rekreačních
objektů, motorových vozidel
či jízdních kol. Veřejnosti jsou zde
k dispozici informační letáky, jako
například: desatero proti kapsářům,
jak oznamovat událost policii, co

•

•

•
•
•

•

•

vlastního bezpečí dostupnými
formami a prostředky.
Informace o možnostech
zabezpečení majetku (bytů,
automobilů, jízdních kol apod.).
Ukázky mechanických
a elektronických
zabezpečovacích systémů.
Informace o projektech prevence
kriminality brněnské městské
policie, které mohu přispět
ke zvýšení bezpečnosti osob
i majetku.
Informace k právní úpravě
o prodeji nebo
podávání alkoholu, tabákových
výrobků a jiných návykových
látek (organická rozpouštědla)
osobám mladším 18 let.
Informace o zdravotních
důsledcích zneužívání tabáku,
alkoholu a organických
rozpouštědel (trojrozměrné
modely poškozených orgánů,
funkční modely pro demonstraci
škodlivosti zneužívání těchto
látek).
Ukázky alkotestů pro širokou
veřejnost s možností praktického
vyzkoušení jejich funkcí.
Informace o možnostech zvýšení
své bezpečnosti v silničním
provozu.
ZDARMA pro SENIORY
reflexní fólie k polepení
francouzských holí, nákupních
kolečkových tašek, invalidních
vozíků apod., které zvýší jejich
viditelnost v silničním provozu.
ZDARMA pro SENIORY
informační brožované vydání
„PRŮVODCE PRO SENIORY“
se spoustou důležitých rad
a zábavných křížovek
s bezpečnostní tématikou.
ZDARMA pro SENIORY
informační leták (skládačka)
s přehledem všech preventivních
projektů určených pro tuto
cílovou skupinu.
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možnost objednat, dodat
a namontovat bezpečnostní
řetízek na dveře bytu nebo domu.
ZDARMA pro SENIORY
možnost získání informací,
zápisu a na podzim roku 2007 i
absolvování „SENIOR –
AKADEMIE“ po jejímž
ukončení se ze studentů stanou
„SENIOR-ASISTENTI prevence
kriminality“.
ZDARMA pro UČITELE
a VÝCHOVNÉ PRACOVNÍKY
knížka poučných příběhů lišáka
Foxíka určených pro děti
do 10 let.
Informační materiály pro OBĚTI
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
(doporučený postup, kontaktní
čísla a adresy pro týrané osoby).
Projekci informačních
videopořadů se zaměřením
na prevenci šikany a sociálně
patologických jevů obecně.

Preventivně informační
místnost MP Brno
Zelný trh 13
602 00 Brno
tel.: 544 252 617
Po-Pá: 7:30 h – 18:30 h

V sobotu 14.6.2008
proběhnou v Ořešníně již
tradiční slavnosti
„Ořešínské léto“.
Ořešínský běh
Dopoledne v 9.00 hod se uskuteční
běh kolem Ořešína. Registrace
zájemců se uskuteční od 8.30 na
návsi (konečná MHD).
V tomto roce si budou moci
zasoutěžit i předškolní děti, pro které
bude připraven menší okruh.
Nohejbalový turnaj
V 10.00 bude nohejbalový turnaj
v Rakovcích – přihlášky směřujte
prosím na starostu TJ Sokol Ořešín,
pana Miloslava Hrnčíře tel.:
604 991 965 nebo do kanceláře ÚMČ
Brno-Ořešín osobně či mailem:
info@oresin.brno.cz , nejpozději do
4.6.2008.
Program pro děti:
Odpoledne od 15.00 hodin se
uskuteční program pro děti. Tématem
dětských soutěží a her letos budou
„piráti“.

Divadlo:
V 18.00 hodin bude v klubovně na
tenisovém hřišti (při ulici Klimešova)
dědečkovo loutkové divadlo, které
uvede představení pro děti i dospělé
„Kterak si občané ořešínští mohli
hloupého starostu dovolit, aneb na
Horce je drak“.
Ochutnávka vín
V 15.00 proběhne v klubovně
(tenisové kurty při ulici Klimešova)
ochutnávka vína
a soutěž hospodyněk o nejlepší
výrobek z ořechů - „ořešínský
ořech“.
Řezání pilou
Novinkou bude soutěž v řezání dřeva
klasickou pilou na rychlost. Soutěžit
se bude ve dvojicích. Budou tři
kategorie: do 15 let, do 40 let a nad
40 let.
Vyzýváme tímto přeborníky v této
disciplíně, aby se přihlásili na ÚMČ
Brno-Ořešín, mailem:
info@oresin.brno.cz nebo tel.
541237257 , nejpozději do 4.6.2008.
Taneční zábava
Letní zábavné odpoledne ukončí
klasická taneční zábava pod širým
nebem v prostoru před restaurací „U
Pelikána“ na ulici Klimešova. K tanci
a poslechu hraje od 20.00 h do 02.00
h skupina VIKÝŘ.
Srdečně zve
ZMČ Brno-Ořešín

Slavnostní chvíle pro Základní
školu na Horáckém náměstí
Pátý a šestý květen byly
důležitými dny pro naši školu.
V pondělí 5. května za přítomnosti
zástupce Dalton International pana
Roela Rohnera, pana starosty
Ladislava Filipiho, pana
místostarosty Marka Viskota,
zástupců školské rady, holandských
daltonských škol a dalších hostů
obdržela naše škola oficiální
certifikát člena Dalton International.
Následující den 6.5. na Mezinárodní
daltonské konferenci jsme obdrželi
také oficiální certifikát Česká
daltonská škola. Této akce se
zúčastnil a certifikáty školám předal
hejtman Jihomoravského kraje Ing.
Stanislav Juránek. Certifikát Česká
daltonská škola obdrželo 5
základních škol, které splnily
náročná kritéria Asociace českých
daltonských škol.
Na této konferenci jsme se
prezentovali ještě jednou seminářem
o projektové výuce na naší škole,

který pro české i zahraniční
účastníky připravily paní učitelky
Libuše Švecová a Lenka
Tocháčková. Seminář vzbudil velkou
pozornost a někteří účastníci projevili
zájem o návštěvu naší školy a o
případnou spolupráci.
Všechny tyto tři skutečnosti jsou
výsledkem snahy všech učitelů
školy. Díky jejich každodenní práci a
stylu výuky byla škola takto oceněna
a já jim za jejich práci velice děkuji.
Ivana Melichárková, ředitelka školy

Akce Ekologického institutu
Veronica
červen 2008
3. června 2008, 16:45 – 18:30
název: Setkání přátel přírodní
zahrady
3. června 2008
název: Exkurze do NPP Křéby
8. června 2008
název: Studánky potoka Melatína –
od pramene po ústí
červen 2008
název: Ukončení 9. ročníku
Brněnského stromu roku
25. června 2008
název: Exkurze k čapím hnízdům
28. června 2008, 9:00
název: Práce v jezírkách
v biocentru Na Loukách
Podrobnosti a aktuální informace
sledujte na www.veronica.cz,
kalendář akcí nebo žádejte na
v Ekologické poradně Veronica.

Program ZOO Brno
Červen 2008:
NOC SNŮ V ZOO
specifikace: kulturní program pro
pozvané mentálně a tělesně postižené
děti a mládež
datum: 6. 6. 2008, 18.00 - 22.00 hod
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Vítková 546 432 361
Ing. Jiřina Kubínová
Zoologická zahrada města Brna,
Tel.: 546 432 361
E-mail: kubinova@zoobrno.cz

Inzerce
Doktorka hledá RD v Jehnicích.
Ćástečná hotovost.
Pozdější stěhování nevadí. Prosím
nabídněte i sms.
Mobil: 775674572,
E-mail: dolson@email.cz
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