
 

Informace Zastupitelstva 

MČ Brno-Jehnice 
Dne 21. 3. 2018 proběhlo 223. zase-

dání zastupitelstva 

- Ing. Hudec – dne 7. 4. 2018 

proběhne v MČ Brno-Jehnice akce 

„Ukliďme Česko“, tuto akci zaštítí 

SDH Jehnice, ochranné pomůcky 

a pytle na odpad dodá SAKO Brno 

- opět nalezeny černé skládky, 

zejména stavební suť, diskuse zda 

zajišťovat kontejner pro sběr staveb-

ní suti v Jehnicích; pověření pro 

tajemníka úřadu, aby zjistil, jaké 

byly vynaloženy náklady MČ Brno-

Jehnice na likvidaci černých skládek 

za poslední tři roky. Termín do příš-

tího ZMČ.  

- starosta – obnovit nátěry na 

oplocení dětského hřiště 

- zastupitelstvo schvaluje nabíd-

ku pojištění na mobilní defibrilátor 

a ochranou bezpečnostní skříňku za 

částku 1.632,-Kč/rok. 

- starosta předložil zastupitelstvu 

materiál „Vize a strategie Brno 

2050“, který byl s ohledem na roz-

sah zastupitelům zaslán mailovou 

poštou. Zastupitelstvo stanovuje 

priority a plánované projekty do 

celoměstské strategie následovně: 

- Výstavba společenského 

centra včetně kanceláří ÚMČ Brno-

Jehnice, knihovny a ordinace lékařů  

- Vybudování nové požární 

zbrojnice pro dva automobily včetně 

zázemí pro hasiče 

- Vybudování DPS 

- zastupitelstvo souhlasí 

s bezplatným  pronájmem tělocvičny 

ve škole za účelem přípravy jehnic-

kých dětí na celorepublikovou sou-

těž ve stepu a to v termínech 15. 4., 

29. 4. a 20. 5. 2018 v časech od 

17:00 – 18:30 hod. 

- starosta sdělil zastupitelům, že 

na majetkovém odboru MMB jsou 

dlouhodobě neřešeny podání občanů 

a úřadu MČ Brno-Jehnice (např. 

výkup pozemků pro novou MŠ, 

výkup pozemků pod venkovním 

hřištěm u ZŠ, výkup pozemků pod 

komunikací u ZŠ apod.). Zastupitel-

stvo pověřilo tajemníka, aby se 

v termínu do 31. 3. 2018 písemně 

dotázal na MO MMB, jak je 

s případy postupováno a v jaké fázi 

se tato podání nacházejí. 

- starosta informoval zastupitele, 

že s ohledem na přidělenou finanční 

dotaci ve výši 2 mil. Kč na výstavbu 

chodníku mezi Mokrou Horou 

a Jehnicemi požádal projektanta 

o rozdělení dokumentace na dvě 

části, kdy by se v letošním roce 

postavil chodník mezi odbočkou 

k ulici Aloise Havla a odbočkou na 

pilu. Tento chodník by nebyl 

s hledem na poskytnuté finanční 

prostředky zatím osvětlen. Na pro-

dloužení chodníku MČ Brno-Jehnice 

požádá OŠMT MMB z finančních 

prostředků z programu „Bezpečná 

cesta do škol“. 

- předseda kulturní komise se-

známil zastupitele s přípravami 

Jehnických hodů 2018, kdy v příštím 

týdnu proběhne schůzka Kulturní 

komise. Na hody bude pozván 

i velvyslanec Litevské republiky  

-zastupitelstvo souhlasí s od-

prodejem křesel z majetku MČ Brno 

-Jehnice, kdy budou nabídnuty do 

prodeje i křesla, která jsou umístěna 

v prostorách ÚMČ Brno-Jehnice, 

celkem tedy 12 ks. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu jednáním se zá-

jemci o výši kupní ceny, kdy tato 

bude odsouhlasena na příštím jedná-

ní ZMČ Brno-Jehnice. 

- zastupitelstvo pověřuje starostu 

zajištěním posouzení zdravotních 

a redukčních řezů na stromech na 

náměstí 3. května v Brně-Jehnicích 

s tím, že pokud bude toto posouzení 

v souladu s nabídkou firmy 

ŠARAPATKA sdružení FO, schva-

luje provedení těchto prací dle na-

bídky za částku 16.000,-Kč bez 

DPH. 

- zastupitelstvo nemá námitky 

k odkupu pozemků p.č. 662/8 a p.č. 

818/9 k.ú. Jehnice z majetku 

UZSVM do majetku statutárního 

města Brna 

- zastupitelstvo MČ Brno-

Jehnice nesouhlasí s nabídkou RTVJ 

Brno na propagaci městské části 

Brno-Jehnice 
Další jednání zastupitelstva se konalo 

25. 4. 2018 od 18.30 hod v prostorách ÚMČ.   

 

Dobrovolníci sesbírali 

700 kg odpadků! 
Chtěl bych poděkovat všem účastní-

kům akce „Ukliďme Česko – 

ukliďme Jehnice“, která se uskuteč-

nila v sobotu 7. 4. 2018. Sešlo se nás 

22 dospělých a 6 dětí. Pro všechny 

nestačily ani pytle ani rukavice. 

Naštěstí v hasičce zůstaly zásoby 

z minulého roku. Ty posloužily 

i dobrovolníkům sbírajícím odpad 

již před tímto termínem. Celkem 

bylo v naší městské části a jejím 

okolí sesbíráno 25 pytlů odpadků 

včetně velkého množství železného 

šrotu, skla, plastů, stavební suti 
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a ostatního nepořádku. Velké množ-

ství odpadků se podařilo vytřídit 

a bylo rovnou odevzdáno do sběrné-

ho dvora. O svoz odpadu se postarali 

jehničtí hasiči. Potvrdilo se, že čím 

více dobrovolníků se do akce zapojí, 

tím více nepořádku se podaří sesbí-

rat. Podle našeho odhadu bylo sesbí-

ráno a odevzdáno asi 700 kg odpad-

ků. Velký dík všem, kterým záleží 

na kvalitě prostředí, ve kterém žijí. 
Ing. Jiří Hudec  

 

Otevírací doba sběrného dvora 
Jehnice Plástky : 

Úterý  12:30–18:00 

Pátek  12:30–18:00 

Sobota  9:00–13:00 

 

Festival plný života! 

Milí Jehničtí spoluobčané, 

v loňském roce jsme Vás v rámci 

řečkovické farnosti, do které Jehnice 

spadají, zvali na první ročník multi-

žánrového open air festivalu Full of 

Life, na kterém jste měli možnost 

zažít bohatý program s celou řadou 

divadel, hudebních vystoupení, 

workshopů a přednášek, měli jste 

možnost slyšet zajímavá životní 

svědectví a společně s ostatními jste 

mohli prožít svatodušní vigilii pod 

otevřeným nebem provázenou hu-

debně dramatickým programem 

SBMky (Scholy brněnské mládeže). 

Letos bychom vás rádi pozvali 

na druhý ročník tohoto festivalu, na 

kterém vás bude čekat neméně zají-

mavý program. Uskuteční se 

v sobotu 26. května 2018, hned po 

Noci kostelů. 

Letošní ročník festivalu má kro-

mě bohatého programu pro děti 

připravené i zajímavé přednášky pro 

mládež. Například na téma sex, 

AIDS a vztahy bude mluvit Tomáš 

Řehák, který na tohle téma mluví na 

mnoha školách. Jeho přednášky 

vzbuzují u posluchačů veliké nadše-

ní, smích, ale i hluboké zamyšlení. 

S mládeží dlouhou dobu také praco-

val nový brněnský biskup Mons. 

Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., 

s kterým se na festivalu můžete 

nejen potkat, ale můžete si také 

poslechnout jeho zajímavé a vtipné 

povídání. Naše pozvání přijala diva-

delní skupina vytvořená z členů 

komunity Cenacolo. Tato komunita 

sdružuje lidi, kteří se uzdravují ze 

závislostí na drogách nebo alkoholu. 

O bojích se závislostí sehrají zají-

mavé divadelní představení a také 

bude možnost si je vyslechnout 

a podebatovat s nimi. Velký ohlas 

loni zaznamenala divadelní dvojice 

ze souboru Kapor na scéně. I na tu 

se letos můžeme těšit. Z hudebních 

uskupení se účastníci mohou těšit 

nejen na místní hudební kapely 

a scholy, ale také na loň-

ské vystupující Brno Go-

spel Choir, nově na skupi-

nu Way to go a hlavním 

večerním hostem bude 

slovenská kapela ESPÉ. 

Hudebníci této kapely jistě 

nenechají nikoho na po-

chybách, že jejich život je 

naplněný radostí, kterou 

chtějí svou hudbou předá-

vat. Chtějí také inspirovat 

posluchače k tomu, kde 

můžou radost čerpat také 

pro svůj život. 

Jako hlavní téma festivalu, o kte-

rém chceme mluvit, je jedno-

ta. V době rozdělení společnosti, 

rozpadu rodin i osobnosti bude pří-

jemné nechat se inspirovat těmi, 

kteří jdou opačnou cestou. Těšíme se 

na vás v sobotu 26. května od 

14:00 hodin.  
(Více na www.fulloflife.cz) 
Za organizační tým David Kasan a Jan Kotík. 

 

Víte, jak správně nakládat 

s odpady z vašeho podnikání?  
SAKO Vám poskytne nejlepší služ-

by v Brně i okolí. 

Zajišťujeme odvoz směsného ko-

munálního odpadu a jeho energe-

tické využití 

Nabízíme pravidelné i individuální 

svozy směsného komunálního odpa-

du z vlastních i pronajatých nádob 

různých objemů, který přeměníme 

v čistou energii. Ročně zpracujeme 

odpad od 1,5 milionu obyvatel 

a využijeme více než 230 000 tun 

v jediném zařízení na energetické 

využívání odpadů na Moravě.  

Postaráme se i o Váš tříděný odpad 

Svážíme zvlášť papír, sklo, plasty 

spolu s nápojovými kartony a hliní-

kovými plechovkami od nápojů 

z pronajatých nádob různých obje-

mů. Tento materiál dotřídíme a ode-

šleme k recyklaci. 

Svážíme gastroodpad, nebezpečný 

i průmyslový odpad 

Zajišťujeme pravidelné i jednorázo-

vé svozy těchto odpadů a jejich 

ekologickou likvidaci. Víme, jak na 

to. 

Pronajímáme velkoobjemové kon-

tejnery  

Poskytujeme pronájem velkoobje-

mových kontejnerů různých velikos-

ti, které vám přistavíme na předem 

určené místo.  Následné zpracování 

odpadu už můžete nechat na nás. 

Skartujeme citlivé dokumenty 

Pomůžeme vám spolehlivě znehod-

notit nepotřebné dokumenty. Budete 

mít jistotu, že nedojde k úniku va-

šich důvěrných informací. Navíc 

jako zákazník můžete přihlížet pro-

cesu skartace, a tím se ubezpečit 

o jejím řádném provedení. 

A to vše zajišťujeme moderním, 

pravidelně obměňovaným vozo-

vým parkem 

Vozový park průběžně modernizu-

jeme tak, aby naše vozy dosahovaly 

minimální hlučnosti, ekologického 

provozu a vysoké bezpečnosti.  

Více informací o našich službách 

Vám rádi poskytneme na tel.: 

548 138 304.  

Email: svozodpadu@sako.cz, 

www.sako.cz 

 

Univerzita třetího věku – 

ideální místo pro vzdělávání 

a setkávání 
Univerzita třetího věku Masary-

kovy univerzity nabízí všem aktiv-

ním seniorům s chutí a vůlí smyslu-

plně trávit svůj čas nejen možnost 

vzdělávat se, dozvídat se nové po-

znatky ze světa vědy a seznamovat 

se s erudovanými odborníky, ale 

i navazovat nová přátelství se svými 

vrstevníky.  

Obliba seniorského vzdělávání 

neustále roste, proto je naší snahou 

připravovat pestrou a zajímavou 

nabídku pro co nejširší okruh poslu-

chačů. Zájemcům, kteří si chtějí 

rozšířit svůj přehled a vědomosti 

z nejrůznějších vědních oborů, je 

určen Všeobecně zaměřený kurz. 

Na jeho koncepci a obsahu se podí-

http://www.fulloflife.cz/


 

lejí jednotlivé fakulty MU, čímž je 

zaručen víceoborový charakter. Po 

ukončení tříletého cyklu obdrží 

posluchači na slavnostní promoci 

osvědčení o absolvování. Naopak ty, 

jejichž zaměření je vyhraněné a patří 

mezi milovníky a obdivovatele 

umění ve všech jeho podobách, 

určitě zaujme tříletý kurz Umění, 

objednavatelé a umělecký styl 

v dějinách.  

Neméně atraktivní jsou nabízené 

jednoleté kurzy Kulturní dědictví 

a památková péče na Moravě (ve 

spolupráci s Národním památkovým 

ústavem) nebo Univerzita třetího 

věku v Moravském zemském mu-

zeu. 

Přednášky trvají 90 minut a ko-

nají se jednou za 14 dní v období od 

října do května. Vzdělávání je bez-

platné, každoročně se hradí pouze 

zápisné, které bylo pro akademický 

rok 2018/2019 stanoveno ve výši 

800 Kč.  

Přihlášky je možné podat od 

2. května do 30. června 2018 buď 

osobně v kanceláři Univerzity třetího 

věku MU (Komenského nám. 2, 

Brno), nebo elektronicky. Další 

informace a podrobnosti o nabíze-

ných kurzech, podmínkách přijetí 

a možnostech přihlašování naleznete 

na www.u3v.muni.cz. 
za kolektiv U3V MU  

Mgr. Marcela Strmisková 

 

Autocentrum K.E.I. radí… 
Jak správně zahřát motor?  

Zahřívání při stání na volnoběh se 

vžilo před mnoha lety v době, kdy 

byla auta vybavena motory 

s karburátory. Dnešní motory vyba-

vené elektronicky řízeným vstřiko-

váním již takové problémy nemají. 

Bohatost směsi si zvýší i bez zataže-

ní za páčku sytiče a jejich chod je za 

studena prakticky stejný, jako ná-

sledně za tepla. Naopak stáním 

a ohříváním na volnoběh můžeme 

motoru dokonce uškodit. Problémem 

je totiž přebytek benzínu ve válcích, 

daný bohatou směsí. Ten vede 

k narušování olejového filmu na 

stěnách válců, a jelikož je olej za 

studena výrazně hustší a hůře čer-

patelný, jeho vrstva se obnovuje 

pomaleji. 

Zároveň dochází k postupnému 

pronikání benzínu do oleje, což 

zhoršuje jeho mazací schopnosti. 

Nedá se říci, že by k těmto jevům 

docházelo v nějaké zvlášť velké 

míře a stáním na volnoběh studený 

motor vyloženě trpěl. Ale prostě mu 

to neprospívá. 

 A jak je to správně? 

Ideální je motor nastartovat a nechat 

jej několik desítek sekund „proběh-

nout“ aby se olej dostal do všech 

jeho zákoutí a mechanických kom-

ponent. Poté již nemá smysl déle 

čekat a vhodné je ohřát motor klid-

nou, pomalou jízdou. 

I při takové jízdě, kdy není vhodné 

na studeném oleji překračovat při-

bližně 3000 otáček za minutu, se 

motor zahřeje výrazně rychleji, než 

kdyby stál na volnoběh. Navíc se 

jízdou zahřívá i olej v převodovce 

a dalších součástech pohonného 

ústrojí. 

Naprosto zásadní nicméně je, aby 

byla jízda se studeným motorem 

opravdu klidná, bez vysoké zátěže 

a vytáčení. Jen máloco totiž ničí 

motor víc, než prohánění za studena. 

Jednak je tu již zmíněný olej, který 

při studené viskozitě nestíhá správně 

mazat, jednak i teplotní roztažnost 

jednotlivých komponent. Každý díl 

v motoru se totiž zahřívá různou 

dobu a různě při tom pracuje a tyto 

rozdíly lze eliminovat pouze klid-

ným, postupným ohřátím. Naopak 

prudké ohřátí může způsobit, že 

mezi komponenty vzniknou vůle, 

které se jen těžko napravují. 

Poučení na závěr: zahřátá voda 

nerovná se zahřátý motor. 

Agregát pod kapotou můžeme za 

ohřátý na provozní teplotu považo-

vat teprve tehdy, kdy je pořádně 

prohřátá olejová náplň. A ta se opro-

ti vodě zahřívá výrazně déle. 

Příště vysvětlíme, jak je to 

s aquaplaningem.  
Autocentrum K.E.I. 

Brno-Vinohrady 

 

Je to tady. Oslava století 

bude v Brně! A se  

Slovanskou epopejí! 
Oslava století! V takových superla-

tivech se mluví o festivalu 

RE:PUBLIKA, který bude slavnost-

ně zahájen 27. května v Brně na 

výstavišti. Bude to přesně 90 let 

poté, co výstaviště vzniklo a co zde 

byla otevřena velká výstava 

k 10letému výročí vzniku Českoslo-

venska. 100leté výročí si zaslouží 

velký festival! Tři týdny a čtyři 

víkendy plné originálního pro-

gramu a pozor: Vstup do areálu je 

zdarma!  

Sport v historických i současných 

podobách, to nejlepší z designu 

a literatury, slavní fotografové, nej-

větší československé rande, komen-

tované prohlídky výstaviště, folklor-

ní víkend, divadlo – to vše vás na 

festivalu čeká. Zpoplatněna budou 

pouze taneční vystoupení v rámci 

festivalu Dance Brno 100 a symbo-

licky Slovanská epopej. „Praha 

podpoří brněnský festival 

RE:PUBLIKA zapůjčením devíti 

velkoformátových pláten Alfonse 

Muchy, která tak budou v Brně vy-

stavena vůbec poprvé,“ popisuje 

ojedinělou událost Petr Vokřál, br-

něnský primátor a iniciátor projektu. 

Hned na zahájení v pravé poledne se 

můžete těšit na velké hudební pře-

kvapení, 300 slavnostních prapo-

rů, dobová auta, kostýmy, skvělé 

jídlo i jedinečnou světelnou show. 

Festival potrvá až do 17. června 

a každý den toho bude mnoho 

k vidění, slyšení, zažití. Přijít můžete 

kdykoli a díky vstupu zdarma i opa-

kovaně. „Historické milníky jsou pro 

nás příležitostí k tomu, abychom se 

soustředili na osobní, lidské příběhy, 

tisíce okamžiků radosti, štěstí, ale 

i smutku nebo obav. Nebudeme vlas-

tivědnou výstavou, ale festivalem 

emocí – zážitkem!“ zve na festival 

jeho kreativní ředitel Pavel Anděl. 

Více na www.republika2018.cz. 

Festival RE:PUBLIKA 

26/5–17/6/2018 

Výstaviště Brno 

Vstup do areálu zdarma 

Ne–Čt 9.00–21.00 (expozice zavírají 

ve 20.00) 

Pá, So 9.00–23.00 (expozice zavírají 

ve 22.00) 

 

 

 

 

http://www.republika2018.cz/


 

Vynikající čeští sportovci 

podpoří charitativní golfový 

turnaj na Kaskádě. Biatlo-

nistka Gabriela Koukalová 

se zde představí také jako 

„spisovatelka“ a akci zakon-

čí autogramiádou své knihy.  
Horolezec Radek Jaroš, triatlonista 

Filip Ospalý, ultramaratonec Jiří 

Homoláč a především manželé Gab-

riela Koukalová a Petr Koukal – ti 

všichni se rozhodli 4. května 

v Golfovém resortu Kaskáda 

v Kuřimi u Brna podpořit jedinečný 

charitativní turnaj GOLF 

MARATHON CHARITY. Cílem 

organizátorů je zviditelnit  

a podpořit významné nadační fondy 

pro prevenci rakoviny  

„STK pro chlapy“ 

(http://www.stkprochlapy.cz/) 

a „Ruce na prsa“ 

(https://www.rucenaprsa.cz/). 

 

Nadační fond „STK pro chlapy“ 

podporuje aktivní přístup mužů 

k vlastnímu zdraví, což dokládá 

osobním příběhem garant a přede-

vším ambasador tohoto fondu, bad-

mintonový reprezentant a olympio-

nik Petr Koukal. Ten ve svých 25 

letech překonal rakovinu varlat, po 

níž mohl dále aktivně pokračovat 

v kariéře vrcholového sportovce. 

Hlavním cílem paralelní kampaně 

„Ruce na prsa“ je zvýšit povědomí 

žen všech věkových kategorií 

o důležitosti pravidelného samovy-

šetření prsu, na které by mělo ve 

vyšším věku navazovat taktéž pravi-

delné mamografické vyšetření. 

S osobnostmi nejen českého, ale 

i světového sportu se osobně můžete 

setkat – a ve společném turnaji jako 

soupeři – utkat také Vy. Turnaj je 

otevřen pro golfové nadšence – 

jednotlivce nebo také pro firemní 

týmy. Herní systém se přitom při-

způsobí poslání celé akce. GOLF 

MARATHON CHARITY hrají dva 

hráči jedním míčem na 42 jamek. 

Počet jamek symbolicky představuje 

délku maratonského běhu. I boj 

s rakovinou je obrazně během na 

dlouhou trať, který si vyžaduje 

spoustu pevné vůle, odříkání, úsilí 

i oporu „podpůrného týmu“. Každý 

účastník získá potvrzení, že se stal 

GOLF MARATONCEM a obdrží 

také certifikát Prohmatu od školite-

lek z uvedených nadačních fondů.  

Do turnaje se můžou přihlásit golfo-

ví nadšenci i jednotlivé firmy, které 

svojí účastí takto zviditelní nanejvýš 

smysluplnou práci obou nadací. 

Účast atraktivních sportovních 

hvězd následně slibuje bohatý do-

provodný program. Autogramiáda 

knihy JINÁ, kterou sama napsala 

Gabriela Koukalová, bude jeho vr-

cholem.  

Přijďte se pobavit. Můžete strávit 

příjemný den v příjemné společnosti 

lidí, kteří mnohé dokázali nejen ve 

sportu. Sami přitom máte možnost 

podpořit svojí účastí na GOLF 

MARATHON CHARITY dobrou 

věc.  Více informací včetně přihlá-

šek najdete na 

www.GolfMarathon.cz. Pokud se 

chcete stát partnerem nebo účastní-

kem turnaje, volejte na 603 828 242. 
Bc. Gabriela Tomíčková 
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