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Pozvánky
V sobotu 6.9.1008 se uskuteční
v naší městské části tradiční
Jehnické hody. K tanci a
poslechu bude vyhrávat muzika
Hornobojani.
V 9 hodin bude sloužena mše
svatá v atriu základní školy.
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
České besedě bude následovat
hodová zábava.
Příjemnou zábavu přejí:
zastupitelstvo městské části,
kulturní komise, stárky a stárci.
Ve stejném termínu tj. v sobotu
6.9.2008 od 13:00 hodin a
v neděli 7.9.2008 od 8:00 do
15:00 hodin se koná na kurtech
v bývalé zámecké zahradě
výstava drobného zvířectva.
Srdečně zvou členové Základní
organizace svazu chovatelů
v Jehnicích.
Při příležitosti letošních
jehnických hodů se v sobotu dne
6.9.2008 opět uskuteční setkání
pamětníků, rodáků a přátel
Jehnic, sraz ve 13 hodin na
náměstí. Místo schůzky určíme
dle situace.
Pozvání zasílá a zve Honza
Černohlávek.

Gratulujeme
26. srpna oslavila své narozeniny
paní Marie Puklová.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
Redakce

Přestavba mateřské školy
V průběhu letních prázdnin došlo
v naší mateřské škole
k rozsáhlejší přestavbě, a to
především z důvodu zachování
kapacity, vyhovění stávajícím
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hygienickým normám a
zkvalitnění pobytu dětí
v mateřské škole.
Hlavní rekonstrukční práce
proběhly v místnostech
sociálních zařízení –
probouráním několika stěn a
zrušením jedné místnosti došlo
k značnému zvětšení prostoru,
zvýšil se počet toalet a umyvadel
a zkvalitnilo se hygienické
zázemí (paravány mezi toaletami,
zásobníky na mýdla apod.). Dále
byla zřízena z původní vstupní
chodby kancelář pro vedoucí MŠ
a změnil se hlavní vstup do
budovy. Tento vstup je
bezbariérový a umožní tak lepší
příchod do mateřské školy
především maminkám s kočárky.
Rovněž je tento vstup blíže
k zastávce MHD. Do prostoru
MŠ byla zabudována bezpečností
zařízení. Drobné úpravy, jako je
el.vyzvánění a dřevěné botníky
pro děti budou dokončeny během
měsíce září.
Na celé rekonstrukci se finančně
podílel s největší částí ÚMČ
Jehnice, ale rovněž i Základní
škola a mateřská škola.
Všem zaměstnancům touto
cestou děkuji za náročné
prázdninové služby, panu řediteli
za celou organizaci a finanční
pomoc a především obci Brno –
Jehnice, která napomohla tento
dlouhodobý záměr školy
zrealizovat.
Mateřská škola je zcela
připravena k zahájení provozu ke
dni 1.9.2008.
Nezbývá mi, než popřát všem
dětem příjemný vstup do
mateřské školy.
Mgr.Petra Havlová
vedoucí MŠ

1. liga juniorek ve
volejbale
Juniorky TJ Sokol Jehnice
postoupily do 1.ligy juniorek ve
volejbale. Podzimní část soutěže
se hraje v osmi skupinách po pěti
mužstvech čtyřkolově. Na jaře
pak první mužstva ze skupin hrají
o postup do extraligy, ostatní pak
o udržení ve čtyřech skupinách
po osmi mužstvech opět
čtyřkolově.
Los zařadil TJ Sokol Jehnice do
skupiny 1-JKY-G s tímto
rozvrhem:
1. kolo
27.09. 11:00 Zlín - Jehnice
2. kolo
27.09. 15:00 Zlín - Jehnice
3. kolo
04.10. 10:00 Jehnice - DDM Brno
4. kolo
04.10. 14:00 Jehnice - DDM Brno
5. kolo
11.10. 09:00 Uh. Hradiště - Jehnice
6. kolo
11.10. 12:30 Uh. Hradiště - Jehnice
9. kolo
01.11. 10:00 Jehnice - Doming B
10. kolo
01.11. 14:00 Jehnice - Doming B
11. kolo
08.11. 10:00
12. kolo
08.11. 14:00
13. kolo
22.11. 10:00
14. kolo
22.11. 14:00
15. kolo
29.11. 10:00
16. kolo
29.11. 14:00
19. kolo
13.12. 10:00
20. kolo
13.12. 14:00

Jehnice - Zlín
Jehnice - Zlín
DDM Brno - Jehnice
DDM Brno - Jehnice
Jehnice - Uh. Hradiště
Jehnice - Uh. Hradiště
Doming B - Jehnice
Doming B - Jehnice

Domácí utkání hraná v tělocvičně
základní školy jsou vyznačena
tučně. Kompletní informace
najdete na stránkách
http://www.cvf.cz/souteze.php?ac
tion=skupina&id=1413

Akce Ekologického institutu
Veronica září 2008
6. září 2008
Evropská noc pro netopýry
Tradiční akce na podporu
ochrany netopýrů v Moravském
krasu.
9. září – 31. prosince 2008
Výstava Vyhlídky na Brno
Výstava přinese 29 různých
vyhlídkových pohledů na Brno.
Místo: Dům ochránců přírody,
Panská 9, Brno
14. září 2008
Studánky v údolí Ponávky
Sraz v 9 h, Brno, Královo Pole nádraží, zastávka autobusu č. 70
do Ořešína. Trasa Jehnice –
Lelekovice – údolí Ponávky –
Vránův mlýn – soutok tří potoků
v Mokré Hoře, délka do 10 km.
28. září 2008
Jablečná slavnost v Hostětíně
Tradiční oslava jablek –
krajového ovoce Bílých Karpat a
zahájení sezóny hostětínské
moštárny.
Více informací k akcím najdete na
www.veronica.cz

Program ZOO Brno
září 2008:
26.září 2008 SETKÁNÍ
ADOPTIVNÍCH RODIČŮ PRO
ŠKOLY.
Tato akce je přístupná i pro běžné
návštěvníky zoo.
Upřesnění programu bude
zavěšeno na webových stránkách
zoo.
Markéta Müllerová, DiS.
propagačně vzdělávací úsek
tel.: +420 546 432 361
e-mail: mullerova@zoobrno.cz

Inzerce
JSTE PŘIPRAVENI NA
PŘÍCHOD DIGITÁLNÍHO
VYSÍLÁNÍ??

AKCE: zaměření signálu a
zpracování programové
nabídky – ZDARMA!
Registrace + info:
technik.digi.tv@seznam.cz, tel:
722550739
www.DIGITVSAT.cz
Dodávka a montáž satelitní
televize a DVB-T
(set top boxů) za nejnižší ceny!!
Např: CS LINK, cena od 5490,(na 2TV od 8500,-) – stabilní a
kvalitní satelitní příjem bez
paušálu, časově neomezeno:
ČT1,ČT2, ČT24, ČT4 SPORT,
NOVA, NOVA CINEMA,
PRIMA, PUBLIC, NOE, ÓČKO,
STV1, STV2, JOJ, TA3.
Dále volitelná nabídka programů
za příplatek – Viasat Explorer,
Viasat History, Filmbox, Galaxie
sport, Sport 5, JimJam (dětské),
Spice plat., LEO TV, (erot.),
Spektrum, HBO, CS FILM,
Nostalgia.
K tomu navíc: nekódované
zahraniční programy zdarma!
DVB-T (set top box) –
přivezeme, zapojíme, vysvětlíme
obsluhu. Ceny již od 1000,-

Pro konkrétní klienty hledáme
stavební pozemky, rodinné domy
a chalupy.
Prodávajícím poskytneme
kompletní realitní a právní servis
zdarma.
Informace na telefonním čísle:
728 140 655
RK Nové bydlení, Vlhká 25,
Brno

www.rknovebydleni.cz
Máte své potřeby, máte své sny
a my Vám je pomáháme
naplňovat!
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