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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 1.8.2007 proběhlo 106. zasedání
zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) obsah dopisu pana Jozefa Kousala o
ukončení jeho činnosti jako kronikáře,
kterou vykonával v letech 1998-2006.
Obsahem dopisu bylo dále poděkování
za důvěru ZMČ.
b) informaci starosty o své činnosti
mezi tímto a posledním zasedáním
týkající se těchto bodů: pokračujících
jednáních o stavu situace kolem
výstavby DPS včetně obsahu vyjádření
náměstka primátora města Brna (ZMČ
si ponechává lhůtu ke konečnému
vyjádření do příštího zasedání) a
stavem jednání o rekonstrukci ulice
Tumaňanovy, rekonstrukci mostku ve
spodní části ulice Tumaňanovy
v souvislosti s rozšířením komunikace
mezi Mokrou Horou a Jehnicemi a
vybudováním cyklostezky a chodníku.
c) zprávu předsedy kulturní komise o
přípravě hodů.
-zastupitelstvo nepřijalo žádné
usnesení
ke smlouvě s interním auditorem o
provedení auditu a veřejnoprávní
kontroly na ÚMČ Brno-Jehnice a ZŠ
Blanenská
a) byl-li obsah předmětné smlouvy tak
jak byl předložen na tomto zasedání
b) byl-li obsah smlouvy změněn s tím ,
že cena za provedení bude snížena
z původních 36 000,- Kč na 24 000,Kč.
-zastupitelstvo souhlasí
s ušitím 4 párů Jehnických krojů a
schvaluje vyčlenění částky 40 000,- Kč
pro zabezpečení realizace této akce.
-zastupitelstvo nesouhlasí
a) se změnou územního plánu města
Brna z funkční plochy ZPF na plochu
pro zemědělskou výrobu na pozemcích
p.č.602/25 a 602/31 k.ú.Jehnice jak
byla předložena p.Janou
Draždˇákovou, bytem Brechtova 15,
Brno.
b) s umístěním výherních hracích
automatů v pohostinských zařízeních
na celém území MČ Brno-Jehnice.
Termín příštího zasedání zastupitelstva
bude upřesněn do 15.9.2007.

!UPOZORNĚNÍ!
Od 2.9.2007 budou na Náměstí
3.května probíhat práce spojené
s Jehnickými hody, neparkujte
proto svá vozidla v tomto
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prostoru. V sobotu 8.9.2007 budou
moci návštěvníci hodů parkovat na
parkovišti naproti škole.

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

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

Gratulujeme
Na tomto místě jsme otiskovali
blahopřání k významným jubileům.
Jelikož jsme dostali dopis, ve kterém
si toto zveřejňování jmen oslavenců
nepodepsaný občan nepřeje
s odkazem, že takových je určitě
více, rušíme tuto tradiční rubriku.
Pokud by někdo měl zájem uveřejnit
gratulaci pro někoho ze svých
blízkých, může se obrátit na redakci
s dostatečným časovým předstihem a
my jeho přání rádi vyhovíme.
Redakce

Vyhráli jsme dopravní
soutěž
Ve školním roce 2006/2007 se
4.třída zúčastnila celoroční soutěže
Empík cyklista, organizované
Městskou policií Brno. Žáci se učili
pod vedením policistů pravidla
silničního provozu ve školních
lavicích, své teoretické vědomosti
pak vyzkoušeli v praxi jízdou na
kolech na dopravním hřišti na
Horáckém náměstí. Nebylo to
jednoduché, protože policisté
skutečně hlídali každou chybičku,
kterou pak dětem zapisovali do






dodržuj pokyny územně
příslušných správních úřadů,
dbej dodržování hygienických
zásad při pracích na území
zasaženém povodní a nech si
řádně ošetřit každé otevřené
zranění,
informuj se o místech
humanitární pomoci a v případě
stavu nouze si vyžádej finanční,
materiální, psychologickou nebo
sociální pomoc.
Z materiálů Ministerstva vnitra České
republiky a Hasičského záchranného
sboru České republiky

Program ZOO Brno
Září 2007:
průkazek. Nakonec následoval
závěrečný test a ti, kteří jej úspěšně
napsali a úspěšně absolvovali „jízdy“
na kolech, dostali Průkaz cyklisty. V
naší třídě se to podařilo všem
zúčastněným dětem! Tři nejlepší –
Monika Jarošíková, Anna
Pekařová a Františka Suchá
dokonce dostali osobní pozvánku na
slavnostní vyhlášení výsledků, které
se konalo 20. června 2007 na
Velodromu. Letošní čtvrtá třída byla
tak úspěšná, že se ze všech
zúčastněných škol z Brna a okolí
umístila na prvním místě! A aby
těch pohárů nebylo málo, vyhráli i 1.
místo jako škola – nádherný
putovní pohár, na kterém je již
vyrytý název naší školy. Všem
dětem moc gratuluji a přeji jim, aby
byly stejně úspěšné i v dalších
letech!
Mgr. Soňa Marešová, tř. uč.











zaplavených do výše položených
míst, nebo do vyšších pater
budovy,
odvez nebo nezávadně zlikviduj
nebezpečné látky,
zajisti ochranu domácímu a
hospodářskému zvířectvu
vyvedením nebo umožněním
opuštění míst ustájení v případě
nedostatku času,
při zaplavování budovy nebo i
po přerušení dodávky vypni
přívod elektrického proudu,
uzavři hlavní přívod plynu a
vody,
v případě zaplavování domu a
nezvládání ochrany vlastní silou
a prostředky včas požádej o
pomoc povodňový orgán obce,
nezůstávej v místě, kde bys mohl
ohrozit život svůj a svých
blízkých,
zbytečně neriskuj, jednej v klidu
a s rozvahou.

JAK SE CHOVAT PŘI
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
VI.

PO POVODNI

Šestý díl série článků o
problematice chování při různých
mimořádných situacích, které mohou
v životě nastat.



JAK SE CHOVAT PŘI
POVODNI






Vyvez vozidlo z garáže, doplň
pohonné hmoty a zaparkuj ho
mimo záplavové území,
nebudeš-li jej používat při
evakuaci,
připrav si evakuační zavazadla
pro celou rodinu a vozidlo,
budeš-li ho využívat při
evakuaci,
přestěhuj potraviny, oblečení,
nábytek, stroje a zařízení,
suroviny a další materiály ze









Nech zkontrolovat stav obydlí,
zejména statiku, rozvody a
kanalizaci,
zlikviduj vodou kontaminované
potraviny, plodiny a uhynulé
zvířectvo a dodržuj základní
hygienická pravidla,
při obnově studní a zdrojů pitné
vody se řiď pokyny odborníků,
nepij vodu z místních zdrojů,
dokud nebude prověřena její
kvalita,
kontaktuj příslušné pojišťovny
ohledně náhrady škod,
pokud možno aktivně se zapoj
při likvidaci následků povodní,
jednej s rozvahou, pomáhej
sousedům, starým a nemocným
lidem,

SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH
RODIČŮ A SPONZORŮ
každoroční pozvánka pro všechny
sponzory zoologické zahrady k její
prohlídce spojená
s kulturním programem nejen pro
sponzory a adoptivní rodiče, ale i pro
veřejnost
datum: 1. 9. 2007
kontakt: Ing. Jiřina Kubínová,
tel. 546 432 361,
kubinova@zoobrno.cz

Inzerce
KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V BRNĚ K BYDLENÍ
(i menší ve špatném stavu). Jen
solidně.
Platím hotově. Jsem přímý zájemce.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
KOUPÍM GARÁŽ kdekoli v Brně i
v hor. Stavu.
Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
pokud možno
Stavební (menší i větší). Prosím
nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV
V BRNĚ,
Ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.
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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