
 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 13.6.2007 proběhlo 105. zasedání 
zastupitelstva  
-zastupitelstvo bere na vědomí  
a) informaci starosty o výsledku 
služební cesty do Kaunasu.. 
b) zprávu z jednání kulturní komise o 
zabezpečení přípravy hodů a doplnění 
dětského dne. 
-zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č.3/2007 ze dne 13.6.2007. 
-zastupitelstvo souhlasí s obsahem 
návrhu nové vyhlášky města Brna o 
shromažďování, třídění a odstraňování 
komunálního odpadu v městě Brně. 
-zastupitelstvo bylo seznámeno 
s obsahem dopisu pí.Scholzové a 
pověřilo tajemníka vyřízením 
připomínek. 
-tajemník zabezpečí provedení 
dotazníkové akce mezi občany na 
možnost přímého spojení Jehnic 
s hypermarketem Globus. 
-tajemník zabezpečí instalaci značky 
„Hlavní silnice“ na křižovatce 
Blanenská Sousední. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
1.8.2007 v 18:30 hodin. 
 
Jehnické hody 
se letos uskuteční  v sobotu 8.září. 
Ve 14 hodin vyjde z náměstí průvod 
stárků po celé městské části. 
V 16 hodin pak proběhne na  
Náměstí 3.května oficiální zahájení 
hodů, přivítání hostů a předání 
hodového práva. Po Moravské 
besedě bude následovat hodová 
zábava.  
Srdečně vás zveme, přijďte se 
všichni pobavit. 

Stárky, stárci a zastupitelstvo MČ 
 

Oznámení a tím pozvánka 
Při  příležitosti letošních jehnických 

hodů v sobotu dne 
 8. září 2007 

se opět uskuteční tradiční (už sedmé) 
setkání pamětníků, rodáků a 

přátel Jehnic 
sraz ve 13 hodin na náměstí 

Tentokrát nezajišťujeme místnost 
pro zasedání. 

Setkání organizuje Jaryček Štelcl,  
pozvání zasílá a zve 
Honza Černohlávek 

Gratulujeme 
6. července oslavil své  narozeniny 
pan Miroslav Laifr. 
14. července oslavila své  narozeniny 
paní Božena Homolková. 
Jménem celé obce oběma srdečně 
blahopřejeme k životním jubileům a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 
Základní škola a mateřská 
škola Brno, Blanenská 1 
 nabízí pro všechny občany veřejné 
stravování v naší školní jídelně. 
Cena obědů pro 
-    místní důchodce  -  42,- Kč    
(12,- Kč  příspěvek ÚMČ ) 
-    cizí strávníky       -  54,- Kč 
Výdej od  11,15 – 12,00 hod. 
vchodem určeným pro cizí strávníky. 
Možnost přihlášení v kanceláři školy 
na tel.č. 541 23 72 85 u pí.Škarecké. 
     Přijďte ochutnat a potěšit se 
úsměvem našich milých kuchařek. 
Srdečně Vás zve 
Kolektiv školní jídelny  
 
Vychází komplexní adresář 
organizací působících 
v sociální oblasti ve městě 
Brně! 
Adresář organizací působících 
v sociální oblasti ve městě Brně 
vznikl v rámci výstupů dvouletého 
projektu „Zavedení komunitního 
plánování sociálních služeb a 
posílení spolupráce nestátních 
neziskových organizací na území 
města Brna“, který realizoval 
Sociální nadační fond města Brna 
„Domovy potřebných“ a Centrum 
komunitního plánování. Garantem 
celého projektu, který byl 
financován z Evropského sociálního 
fondu, byl a nadále zůstává odbor 
sociální péče Magistrátu města Brna. 
V adresáři jsou přehledně popsány 
nabízené služby v sociální oblasti, 
běžný uživatel tak má jedinečnou 
možnost zorientovat se rychle 
v nabídce a obrátit se pomocí 
dostupných kontaktů na příslušnou 
organizaci. Adresář je volně ke 
stažení na stránkách nadačního 
fondu „Domovy potřebných“  či 
k vyzvednutí po domluvě na níže 
uvedených kontaktech.  

Dalším výstupem zmíněného 
projektu je samotný komunitní plán 
sociálních služeb do konce roku 
2009, který bude od 1. srpna 2007 
k dispozici široké brněnské 
veřejnosti k připomínkování. Bude 
dostupný na vybraných úřadech 
městských částí, na kontaktních 
místech neziskových organizací, na 
magistrátu města Brna a dalších 
místech. Připomínkování bude 
provázet kampaň se všemi 
potřebnými informacemi.  
Podrobné informace viz. 
www.domovypotrebnych, 
info@domovypotrebnych.cz, tel. 
542 210 165. 
 
JAK SE CHOVAT PŘI 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  
V. 
Pátý díl série článků o  problematice 
chování při různých mimořádných 
situacích, které mohou v životě 
nastat. 
POVODEŇ 
 Informuj se na obecním úřadě, zda 
se tvé okolí, chata, zahrada či 
pozemek nenachází v záplavovém 
území či v území ohroženém 
zvláštní povodní. Dále se informuj 
o obcí zřizovaných evakuačních 
zařízeních, o případné humanitární 
pomoci a způsobu varování a 
informování obyvatelstva při 
povodni, 

 ujasni si možné ohrožení zdraví a 
životů rodiny, svého obydlí, 
domácích zvířat v případě reálné 
hrozby z přirozené a zvláštní 
povodně a přijmy vlastní opatření, 
měj plán, 

 předem si připrav materiál (folie, 
desky, ucpávky kanalizace, pytle 
na písek) na utěsnění nízko 
položených dveří, oken, odpadních 
potrubí, atd. a potřebné nářadí a 
vyzkoušej si jejich montáž a 
funkčnost, 

 proveď povodňovou prohlídku 
kolem svého obydlí, chaty a 
pozemku a zajisti, aby neupevněný 
materiál, ploty, boudy a další 
překážky nebránily volnému 
průtoku vody a nevytvářely 
druhotné hrázky a ucpávky 
vodního toku, 

 buď v pohotovosti, trvale sleduj 
předpověď počasí, pokyny 
povodňových orgánů obce, stav 
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 Obchodní a poradenské centrum
- výrobky bytové kosmetiky a drogerie české firmy 

DEDRA INNOVATIONS 
- možnost výběru z více než 200 výrobků 
- speciální a univerzální prostředky denní potřeby 
- prací prášky, aviváže, prostředky na úklid a mytí 

nádobí, mýdla, sprchové gely,  ... 
- adresa centra: Brno-Jehnice, Rozhledová 8 
- otevřeno od 1.8.2007, Po-Pá 14-20 hod., 

jinak dle dohody 
Kontakt: 
Tel.: 775660799 
e-mail: charvatovaz@seznam.cz 
www.dedra.unas.cz

hladiny vodního toku a rybníka, 
přehrady (může-li tě ohrozit) a 
řiď se pokyny povodňových 
orgánů obce, policie a 
záchranářů, 

 pamatuj, že povodňový orgán 
obce ve svých územních 
obvodech organizuje, řídí, 
koordinuje a ukládá opatření na 
ochranu před povodněmi a 
v případě potřeby může i od 
tebe při povodních požadovat 
osobní a věcnou pomoc. 

Z materiálů Ministerstva vnitra České 
republiky a Hasičského záchranného 

sboru České republiky 
 
LETNÍ POBYTY 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
LOGO 
Chcete  zajistit pro své děti 
kvalitní program na 
prázdniny?Chcete aby se naučilo  
hravou formou něco nového a 
poznalo nové 
kamarády?Neváhejte  a využijte  
nabídku týdenních terapeutických 
pobytů v pěkném prostředí 
v zeleni, u venkovního bazénu a 
s pohybem.Letní pobyty jsou 
zaměřeny na celou šíři potíží  a u 
vybraných pobytů je na programu 
možná i účast rodičů.Podle typu 
pobytu jsou u klientů rozvíjeny 
komunikatiční dovednosti, 
komplexní rehabilitační péče, 
výtvarná činnost, cvičení a hry ve 
vybavené tělocvičně, 
aquagymnastika a plavání 
v bazénu, průpravná 
grafomotorická cvičení, 
muzikoterapie a to vše hravou a 
dětem přístupnou formou. 
Veškeré činnosti jsou prováděny 
pod odborným vedením 
specialistů občanského sdružení. 
Máte-li zájem informujte se na 
Občanském sdružení LOGO, 
Vsetínská 20, Brno 639 00 
nebo na tel.čísle 543 420 681, 
mobil 777 675 233, 
www.oslogo.cz 
 
Správa a zabezpečení počítačů a 
počítačových sítí, odvirování 
počítačů, PC sestavy, zálohování 
dat. Tel.: 728 041 247  
www.ICTservis.eu 
 
 
 Koupím rodinný dům v lokalitě 

Brno-Jehnice a okolí. Platba hotově.  

Přímý zájemce. Za nabídku předem 
děkuji. Tel. 776206702. 
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