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Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice

Dne 26. 9. 2005 proběhlo 
86. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
a) informace starosty o stavu pří-

prav záměru TEZu na dostavbu 
centrálních šaten a venkovní-
ho hřiště ZŠ Blanenská. Tato 
záležitost je ze strany MMB 
zatím odložena do dokončení 
delimitace škol v městě Brně. 
Záležitost bude znovu předne-
sena na nejbližším sněmu sta-
rostů.

b) informace starosty o své čin-
nosti za období mezi tímto 
a posledním zasedáním, zprávu 
o přípravě výstavby DPS a pří-
pravách záměru TEZu na rozší-
ření komunikace mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi a informace 
ze sněmu starostů.

c) zprávu p. Procházkové z kul-
turní komise týkající se hodno-
cení hodů 2005.

d) zprávu tajemníka ÚMČ o čer-
pání rozpočtu za období
1-8/2005.

e) zprávu tajemníka ÚMČ o před-
běžném vyúčtování hodů 2005.

f) zprávu tajemníka ÚMČ o vý-
sledku kontroly OKO MMB 
o zadávání veřejných zakázek 
v roce 2003 na ÚMČ Brno-
Jehnice.

g) informaci starosty o záměru TJ 
Sokol Jehnice využít montované 
haly v areálu pivovaru jako spor-
tovní zařízení.

- zastupitelstvo schvaluje
a) nákup nové kopírky MR M 

205 od firmy Copia SHARP 
Brno za cenu 85 tis. Kč vč. 
DPH a příslušenství k této 
kopírce (podavač originálů 

a modul elektronického třídění) 
pro potřeby ÚMČ. Výběr byl 
proveden na základě nabídky tří 
dodavatelů SHARP, CANON 
a MINOLTA.

b) nákup 6 ks plastových kontejne-
rů od firmy Reflex Zlín v celko-
vé ceně 30 tis. Kč (typ 205l) na 
uložení písku pro zimní posyp 
chodníků.

c) rozpočtové opatření č. 5/2005 
ze dne 22. 9. 2005.

d) vypsání výběrového řízení na 
zhotovitele projektové doku-
mentace pro územní a stavební 
řízení pro stavbu Domu s pečo-
vatelskou službou a zpracování 
podkladů pro výběr dodavatele 
stavby.

e) poskytnutí mimořádné do-
tace ve výši 25 tis. Kč pro ZŠ 
Blanenská na zpracování účet-
ní agendy v roce 2005. Tato 
záležitost byla projednána na 
základě žádosti ředitele ZŠ 
Mgr. P. Kotyzy.

- urbanistická studie Jehnice 

Plástky byla projednána s násle-
dujícím závěrem: členové ZMČ 
si připraví do příštího zasedání 
návrhy a podnětné náměty jako 
podklad pro OÚPR MMB za 
účelem vypracování urbanistické 
studie.

Příští zasedání zastupitelstva 
se koná 19. 10. 2005 v18:30 hodin.

Jehnické hody
V sobotu 3. září proběhly v naší 

obci tradiční hody pod zášti-
tou zastupitelstva MČ Brno-
Jehnice.
Měly klasický průběh. 

V dopoledních hodinách chodila 
chasa po obci a zvala obyvatele na 
hodovou veselici dobrým vínem 
a snítkami rozmarýnu (mimocho-
dem již zakořenil). Průvod vyrazil 
z náměstí kolem 13:30 a v jeho 
čele šli ti nejmenší v krojích jak 
jehnických tak z různých koutů 
Slovácka. Prošel celou starou část 
obce a stárci vyváděli z domů své 
stárky. Jak se stalo zvykem část 

Průvod stárků
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chasy byli svobodní v kyjovských 
krojích a část ženáči s manželka-
mi v krojích jehnických. Chasu 
doplnili bývalí žáci naší školy 
v kyjovských krojích, kteří později 
vytvořili jedno kolo při besedě. Po 
celou dobu je doprovázela kapela 
Miločanka.

Po příchodu na náměstí, kde 
bylo zbudované podium, taneční 
parket a postavena mája, hlavní 
stárek požádal starostu o hodové 
právo a po přečtení hodového 
desatera bylo právo uděleno. 
A mohla začít hodová veselice, 
ke které vyhrávala již zmíněná 
Miločanka. Později odpoledne 
stárci předvedli Besedu českou, 
jejímuž nácviku se po několik 
měsíců všichni jistě pilně věnova-
li. Zábava trvala až do pozdních 
nočních hodin a parket byl stále 
plný. Nutno podotknout, že ta-
neční kreace některých párů ne-
byly zrovna v souladu s rytmem, 
ovšem zůčastněným to očividně 
nevadilo. 

Zdá se, že od doby kdy obec 
slavila 710. výročí, byla patrně 
uzavřena smlouva se sv. Petrem, 
aby zajistil pěkné počasí. A zase 
jim to vyšlo! Hostů bylo hodně. 
Potkávali se tu rodáci starší i ti 
mladší. Všichni se společně dobře 

bavili a jistě došlo i na vzpomínky 
a společné zážitky. K dobré po-
hodě přispívá i dobré jídlo a pití, 
s čímž se obě jehnické restaurace 
vypořádali se ctí. K zábavě těch 
nejmenších přispěla opět fa. 
Schulz, která u školy přistavila ně-
kolik zábavných kolotočů a atrak-
cí, na kterých děti zajisté utratily 
celé své kapesné.

Pohodové dopoledne
V neděli pak proběhlo poho-

dové dopoledne, na němž se or-

ganizačně podílel atletický oddíl 
VSK Univerzita Brno a učitelky 
naší ZŠ. Děti ve šlapacích au-
tíčkách projížděly trasu kolem 
náměstí a plnily úkoly inspirované 
hasičským sportem.Zájemců bylo 
hodně a na všechny se dostalo. Po 
splnění úkolů si děti mohly vybrat 
drobnou odměnu. K dispozici byl 
i skákací hrad věnovaný firmou 
Hopštejn.

Vše se vydařilo, myslím, že ke 
spokojenosti všech a už se těšíme 
na hody příští.

Družba pokračuje
Ve dnech 22.-27. srpna letoš-

ního roku se 23 děvčat volejbalo-
vého družstva TJ Sokol Jehnice 
zúčastnilo se svými trenéry 
letního soustředění již tradičně 
v Horní Lipové v Jeseníkách. 
Přijelo tam za námi též 11 děv-
čat se svými trenéry z Rennes 
(Francie). Strávili jsme společně 
v krásném prostředí rekreačního 
střediska „Pod Smrkem“ několik 
velice hezkých dnů vyplněných 
tréninkem, výlety do okolních hor 
(chata Paprsek, Smrk, Praděd) 
a živými společnými debatami 
vedenými při opékání špekáčků 
česky, francouzsky, anglicky, ně-
mecky, rukama a nohama. Určitě 

Beseda česká

Pohodové odpoledne
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jsme si porozuměli. Ve druhé 
části soustředění, které se konalo 
v Jehnicích, bylo sehráno několik 
přátelských mezinárodních utká-
ní. Pro naše kamarádky z Francie 
jsme pak připravili (kromě tré-
ninku) prohlídku Brna a hradu 
Špilberk, návštěvu zámku ve 
Slavkově, a poslední den na Ranči 
Ch v Ořešíně ježdění na koních 
s opékáním selete (chutnalo 
všem), kterého se na naše pozvání 

zúčastnila i řada rodičů našich 
děvčat. Na závěr jsme byli pozvá-
ni na společný tréninkový tábor 
do Rennes, který se uskuteční 
v srpnu 2006. V nejbližší době 
obdržíme z Francie návrh progra-
mu, který nám tam naši přátelé 
připraví. Cestu tam i zpět využije-
me k návštěvě Štrasburku, zámků 
na Loiře, Normandie a Paříže. 
Nakonec po velkém objímání 
a loučení naši hosté s přáním 

šťastné cesty odjeli. Druhý den 
jsme obdrželi zprávu, že všichni 
v pořádku dorazili domů. Tak 
nashledanou v Rennes! 

Václav Šicha,
trenér a předseda TJ

Denní stacionář 
pro důchodce a DPS

Denní stacionář pro důchodce 
v Jehnicích dostal již definitivní 
podobu. Původní záměr na re-
konstrukci stávající prodejny na 
denní stacionář s možností krát-
kodobého ubytování důchodců 
a provozovnami drobných služeb 
byl rozšířen o dvě podlaží „domu 
s pečovatelskou službou“ (DPS). 
Ve třech podlažích bude umístěno 
následující:

I. podlaží - přízemí: 

• Denní stacionář pro důchodce

• Dva pokoje se sociálními zaří-
zeními pro krátkodobé ubyto-
vání důchodců

• Tři provozovny služeb

Společně v Horní Lipové

Dům s pečovatelskou službou Jehnice
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II. podlaží:
• Deset bytů se sociálními zaří-

zeními – DPS
III. podlaží:

• Deset bytů se sociálními zaří-
zeními – DPS

Všechny byty budou mít bezba-
riérový přístup (výtah) a sociální 
zařízení uzpůsobené pro imobil-
ní ubytované. Studie objektu je 
umístěna ve výkladní skříni bývalé 
samoobsluhy. Celkové náklady na 
přestavbu objektu jsou odhadnuty 
na 35. mil. Kč. Shromáždit tak 
velký finanční objem je možno 
pouze sdružením státní dotace 
z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR a finančních prostředků 
z Bytového odboru Statutárního 
města Brna. Veškerá jednání 
k zajištění financí jsou v současné 
době vedena. Zároveň probíhá 
výběrové řízení na zpracovate-
le projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení a projed-
návání našeho záměru v orgánech 
Statutárního města Brna. Pokud 
úspěšně proběhne potřebná 
příprava (zajištění finančních 
prostředků, souhlas příslušných 
orgánu, územní a stavební říze-
ní), bude vybrán dodavatel stav-
by a zahájena vlastní přestavba 
objektu. V ideálním případě (ve 
který věříme) může být vše hotovo 
v roce 2008.

Václav Šicha,
starosta

Jehnice - podmínky osídlení 
a cesty.

Kdy se poprvé v prostoru Jehnic 
objevil člověk je zatím zcela ote-
vřené. Uvažujme ale, proč jej 
tyto prostory mohly zaujmout. 
Objevují se teorie o pronikání 
člověka do dosud hlubokých lesů 
podél vodních toků. Ty byly jistě 
dobrým vodítkem, ale pravděpo-
dobně jen orientačním. V dávné 
minulosti to byla totiž bažinatá 
místa, těžko průchodná, takže 
v naší oblasti se ani později ne-
vyvinuly stabilní cesty (Ponávka, 

Rakovec, Jehnický potok, 
Babídolský potok). 

Je však dosti pravděpodobné, že 
člověka v dávnověku přitahovala 
místa dobrého a dalekého roz-
hledu - vyvýšeniny, které zvlášť 
na mělkých a kamenitých půdách 
byly a snad i mohly mít jen říd-
ký porost s možností výhledu. 
Takovými místy v oblasti Jehnic 
byl kopec zvaný Kukýrna JZ od 
Jehnic, případně kopec Bílová nad 
Mokrou Horou, dále vyvýšeni-
ny na Plástkách mezi Jehnicemi 
a Lelekovicemi. U Ořešína pak 
především Horka a U dubu. Ze 
všech těchto míst je vidět do br-
něnské kotliny a dále až k Palav-
ským vrchům. To byla asi místa, 
která mohla přilákat někdejší 
lovce a později byla vodítkem pro 
poznání krajiny z hlediska vhod-
nosti zemědělského využití, tedy 
kolonizace a založení osad.

Rozhodujícím faktorem pro 
založení polí byla vhodná, hlubší 
půda, v našem případě jsou to 
návěje spraší a pro založení osady 
i vhodné zdroje vody - potoky 
a prameny. Takovým místem 
Jehnice nesporně jsou. 

O výskytu dávných lidí v tom-
to prostoru nejsou z území 
Jehnic žádné materielní nálezy. 
Na Ořešíně, za obcí na plošině 
k Útěchovu byl nalezen seke-
romlat a nacházejí se tam úlomky 
pazourků. Máme tedy hmatatelný 
důkaz, že sem člověk v dávnověku 
pronikl a to zřejmě z brněnské 
kotliny.

Dále se východně od současné-
ho Ořešína pod Horkou v polích 
nad údolíčkem nacházely a dosud 
nacházejí četné úlomky keramiky. 
To svádí k myšlence, že původní 
osídlení Ořešína mohlo vznik-
nout v příznivější poloze údolíčka 
s lepšími půdními podmínkami 
a zdroji vody, než je tomu v sou-
časné poloze obce. 

Pro osídlení a vývoj Jehnic je 
podstatné, že se nacházejí v těsné 
blízkosti severně od Brna. A Brno 
samotné a jeho vývoj je podmíněn 

polohou na okraji otevřené, kli-
maticky příhodné Jižní Moravy, 
území, které bylo od pradávna 
osídleno a Brno i jeho okolí bylo 
příhodné pro osídlení a vznik vý-
znamných sídelních útvarů (Staré 
zámky, Obřanské hradiště a Brno 
samotné). Brno bylo také mís-
tem, kudy odedávna procházely 
prastaré cesty. A jistě docházelo 
k pronikání pravěkých lovců 
do okrajů lesních oblastí a také 
k pronikání osídlení severně od 
Brna a tím do blízkosti nebo i do 
samotných Jehnic. Svědčí o tom 
archeologické nálezy i když ne 
přímo z Jehnic, ale z velmi blíz-
kého okolí. Příhodná místa pro 
zemědělství byla zde obydlena již 
dávno před naším letopočtem, 
jako v Řečkovicích, kde byly 
nalezeny popelnice a také hrob 
z období zvoncových pohárů, 
spadající do doby 1000 – 2000 let 
před Kristem. Významná lokalita, 
svědčící o dávném osídlení sever-
ně od Brna byla zachycena v Čes-
ké, při výstavbě na nové komu-
nikace. Nejstarší památky náleží 
zemědělskému lidu s volutovou 
keramikou z mladší doby kamen-
né z počátku pátého tisíciletí před 
novým letopočtem. Objeveny byly 
též pozůstatky lidu s moravskou 
malovanou keramikou ze sklon-
ku mladší doby kamenné, tedy 
z první poloviny čtvrtého tisíciletí 
před n. l. a sídlištní objekt lidu se 
zvoncovými poháry z konce pozd-
ní doby kamenné (kolem 2000 let 
před n.l.) - novinová zpráva 1983.

Významným faktorem pro 
osídlování území severně od Brna 
je existence prastaré cesty ve-
doucí z Brna na sever a do Čech. 
Tato je nazývána mnoha autory 
„Trstenická stezka“, nebo u Brna 
„Brněnská cesta“. Květ, (1997) ji 
nejnověji nazývá „Českou stez-
kou“, která vede od Prahy přes 
Pardubice – Brno – Hodonín 
a Slovenskem na Ostřihom.

Tato dálková trasa prochází 
na sever od Brna sníženinou tak 
zvaného Řečkovicko-Kuřimského 
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Mapa 1. vojenského mapování 1764-69
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prolomu, který je z hlediska re-
liefu nejpříhodnější pro vedení 
cesty. Přesně v linii této staré 
cesty vede dnešní dálková ko-
munikace a Květ uvádí sdělení 
R. Vermouzka, že při stavbě zde 
byly nalézány podkovy tam, kde 
nedávno byly pole, neboť pozdější 
císařská silnice byla vedena západ-
nější trasou horní částí Řečkovic.

Stará Trstenická stezka prochází 
po poněkud vyvýšeném pravém 
břehu Ponávky územím Řečkovic 
„Na dolnici“ na Českou, Kuřim 
a dále na Černou horu a Svitavy. 
Byla nazývána také jako Královská 
cesta a dokladem pro to má být 
i název louky „Královka“ v Řeč-
kovicích. Svědectvím o dávném 
původu této cesty je i název kopce 
„Strážná“ u České. Není asi také 
náhodou, že nejstarší sídliště bylo 
zachyceno právě na této trase. 

Vlastní aluvium potoka Ponávky 
bylo odedávna zamokřené a mo-
čálovité a těžko průchodné. 
U sochy Svaté Anny odbočovala 
cesta do vsi Řečkovice a pár set 
metrů dále přicházela u zájezdní 
hospody (v místě dnešní Kubovy 
vily u nadjezdu silnice) cesta od 
Řečkovic - kostela a asi po nějaké 
terase potoka Rakovce odbočovala 
z hlavní cesty vedlejší cesta přes 
dnešní Mokrou Horu na Jehnice 
a Vranov s odbočkou na Ořešín. 
Tyto cesty by mohly být i spojni-
cemi na kdysi významné hrady - 
sídla panství Ronov a Nový Hrad. 

Frekventovanou spojnicí se ces-
ta přes Jehnice stala jako poutní 
cesta na Vranov a také cesta na 
Ořešín byla asi používána jako 
spojnice Kláštera králové na 
Starém Brně s obcí Ořešín, kláš-
teru náležející. Cesta na Ořešín 
vedla kdysi nejen přes dědinu 
v Jehnicích, ale odbočovala před 
Jehnicemi (U stuhy) vpravo k lesu 
Cihelna a jeho okrajem – úvo-
zovou cestou na Horku, kde se 
v místě dnešního hřbitova spojila 
s cestou z Jehnic a přes Rakovce 
na Ořešín.

Hlavním předpokladem úspěš-

ného polnohospodářského vyu-
žití a tím i osídlení jsou hluboké 
sprašové překryvy, které jsou pro 
Jehnice a jejich katastr příznačné. 
Tyto hlíny jsou prachové součásti, 
naváté v suchém období ledových 
dob a tvoří mohutné závěje na 
východních exposicích o mocnosti 
i přes 10 metrů. Ojediněle se vy-
skytly v podloží spraší i váté písky 
z období intenzivnějších větrů. 
Spraše jsou i vápnité a tvoří hlu-
boké, úrodné, hlinité půdy. Tyto 
hlíny jsou charakteristické právě 
pro jehnický relief. Protože snad-
no podléhají vodní erozi, tvoří se 
v nich hluboké rýhy až strže, které 
nacházíme v okolí Jehnic velmi 
hojně. Byly podporované činností 
člověka vedením komunikací. 
Proto všechny cesty vedoucí do 
Jehnic měly charakteristický úvo-
zový charakter.

Poznámky k cestám (A. Pernica)
V dávných dobách byla dědina 

Jehnice malá, posazena v dolíku 
na úpatí Vysočiny českomorav-
ské, severně od hlavního města 
Moravy Brna. 

Od nepaměti byla tato dědina 
spojena s okolím čtyřmi cestami, 
které měly průsečku uprostřed 
návsi u kapličky. Tyto cesty byly 
polní, terenní, pouze pro jeden 
povoz a byly málo udržované. 
Údržbu těchto cest během roku 
měl na starosti obecní policajt. 
Jedině před započetím žňových 
prací se cesty spravovaly na obecní 
útraty. Tam, kde byla cesta na-
rušená, vymletá vodou, se dával 
jemný štěrk, obnovily se svodni-
ce, tam kde toho bylo zapotřebí, 
prohloubil se příkop. Křoví podél 
cest se proklestilo a tam, kde 
toho bylo zapotřebí , se odstrani-
lo. Stejná pozornost se věnovala 
„vekslům“. Veksl, neboli výhybna 
se vyskytovala na všech čtyřech 
cestách. Bylo to místo na cestě 
upravené tak, aby se proti sobě 
jedoucí povozy mohly vyhnout. 
Veksl byl dlouhý 25 až 30 metrů 
a široký 9 až 11 metrů. Cesty byly 

úzké, jen pro jeden povoz a tam, 
kde nebyly přirozené terenní 
podmínky - úvoz, aby se mohly 
proti sobě jedoucí povozy vyhnout 
- rozdvojení cest a podobně, 
byl zřízen veksl. Na jižní stranu 
vedla cesta k Brnu, na východ 
přes Horku a Rakovec k Ořeší-
nu, na západ vedla cesta do polí 
a k Lelekovicím. Nejobtížnější 
cesta vedla k severu, směr Vranov. 
Vedle těchto cest byly ještě jiné 
cesty do polí, do lesa, do mlýna 
a jinam podle místního významu. 
Jako třetí kategorie byly cestičky, 
pěšiny. 

Cesta u „Boží muky“ (A. Pernica)
Touto památkou měl být vyjá-

dřen dík P. B. a P. M. za odvrá-
cení morové rány, kyerá postihla 
Pratlsbrunn - Březí a okolí. Jak 
bylo zvykem v té době, putovali 
lidé na různá poutní místa, aby 
v kajícnosti a zbožnosti vyprosili 
odvrácení té hrozné nemoci.

Jak je patrno, šli i z Pratel-
sbrunu a okolí, jako poutníci 
prosit na Vranov. Byli všichni 
německé národnosti. Došli v ta 
místa za Jehnice, kde stojí Boží 
muka. Dál jim nebylo dovoleno 
putovat na Vranov. Zabránili jim 
v tom lesní zaměstnanci knížete 
Liechtensteina, kteří hlídkovali na 
cestách při kraji lesa, aby poutníci 
tu hroznou nemoc, jíž byli posti-
ženi, nešířili.

V době epidemie byl úřední 
zákaz shromažďování, včetně 
konání poutí. V tom roce byly 
poutě na Vranov úředně zakázány 
z obavy, aby se předešlo velkému 
shromáždění věřících. Proto byly 
stanoveny hlídky, jež měly zabrá-
nit příchodu poutníků na poutní 
místo Vranov, aby se zhoubná 
nemoc mor nešířila. 

Poutníci se proto utábořili něko-
lik dní v blízkém lesním porostu 
a vykonávali pobožnosti na mís-
tech, kde dnes stojí boží muka. 
V kterou roční dobu se to stalo 
nemůžeme určit, ale zpravidla za 
normálních poměrů chodívali na 
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pouť na Vranov v měsíci září.
Okolí místa, kde dnes stojí boží 

muka v těch dobách bylo docela 
romantické a příhodné pro tábo-
ření poutníků. Po pravé straně 
byly stráně zarostlé lesními stro-
my, duby, habry, břízami, babyka-
mi a jako podrost rostly plané šíp-
ky, ptačí zob a černý bez. Až do 
roku 1913-14 se na ořešínském 
katastru vypínala velká skála. 
V uvedených letech byl v ní lámán 
kámen na stavbu silnice vedoucí 
z Jehnic na Vranov až na rozcestí 
silnice vedoucí od Lelekovic na 
Vranov.

Boží muka se podobají pilíři 
volně umístěnému v polích u sil-
nice, do roku 1914 polní cesty 
mnohem níže položené než ny-
nější silnice, vedoucí z Brna na 
Vranov, Lelekovice, Blansko. Asi 
30 metrů od b.m. která stála na 
volném prostranství u polní cesty, 
přecházela cesta do hlubokého 
úvozu, jehož stráně byly zarostlé 
hustým vysokým křovím: doubí, 
lísky, planý šípek, plané třešně, 
trnečky. Z nich bylo vytvořeno 
podloubí
- tunel.

Je samozřejmé, že tvůrci této 
boží muky měli na zřeteli sna-
hu, dát pěkný výraz, dostatečně 
ji vyzdobit, aby svým vzhledem 
representovala sakrální stavbičku. 
Měla to být věkovitá památka na 
událost.
Poznámky - Černohlávek:
Odkud pochází tento popis není 
mi známo. Uváděna je strana 89, 
což svědčí o výpisu z rozsáhlejšího 
spisu. Opis pochází od A. Pernici. 
O hlídkách, zastavujících poutní-
ky v dobách moru píše i Beránek 
v publikaci Vranov.

Z rozboru textu vyplývá, že 
jsou popisována dvě místa - mís-
to za Jehnicemi, kde stojí ještě 
v současnosti boží muka a další 
místo v Babích dolech na hranici 
Vranovského katastru, kde mohli 
být poutníci skutečně zadrže-
ni a tábořili a kde jsou doklady 
u existenci božích muk ( v hra-
ničních protokolech a mapách) 
také s letopočtem 1674. Je to tedy 
i nepřímým svědectvím o možné 
současné existenci dvou božích 
muk. 

Ing. Jan Černohlávek

Aktuální informace - výměna 
občanských průkazů

• vládní nařízení - výměna občan-
ských průkazů.

 Státní občané České republiky 
jsou povinni provést výměnu 
občanských průkazů bez strojo-
vě čitelných údajů, vydaných

• do 31. prosince.1994, za ob-
čanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji nejpozději do 
31. prosince 2005, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan 
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2005, 

• do 31. prosince 1996, za ob-
čanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji nejpozději do 
31. prosince 2006, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan 
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2006, 

• do 31. prosince 1998, za občan-
ské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji nejpozději do 31. pro-
since 2007, žádost o vydání 
občanského průkazu předloží 
občan nejpozději do 30. listopa-
du 2007, 

• do 31. prosince 2003, za ob-
čanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji nejpozději do 
31. prosince 2008, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan 
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2008. 

Program na měsíc říjen 
v ZOO Brno

23. 10. 2005, 11. 00 -16.00 hod 
Soutěžní stezka pro návštěvníky 

ZOO – podzimní zootrofej
Zájemci si mohou vyzvednout 

odpovědní list ve správní budově 
ZOO a tamtéž ho odevzdají vypl-
něný po absolvování přírodovědné 
stezky v areálu ZOO.

Ing. Jiřina Kubínová

Cesta od Mokré Hory ke škole 1960


