
Informace 
Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice 
Dne 24. 1. 2019 proběhlo 233. zase-
dání zastupitelstva 
-pan starosta seznámil zastupitele 
s dopisem, ve kterém byly vzneseny 
námitky k výstavbě zastřešení za-
stávky na ul. Ořešínská ve směru do 
města. Je poukazováno na zamezení 
výhledu při výjezdu vozidel 
z pozemku p.č. 244/2 k.ú. Jehnice 
a nemožnost údržby plotu na po-
zemku p.č. 244/1 k.ú. Jehnice. Měst-
ská část nechala zpracovat projekční 
firmou tzv. rozhledové trojúhelníky, 
z kterých vyplynulo, že při výjezdu 
z p.č. 244/2 je rozhled bezproblémo-
vý. Kopie těchto rozhledových troj-
úhelníků budou zaslány jako příloha 
odpovědi na dopis. V případě že 
bude třeba provést údržbu plotu, tj. 
např. vybudování nového podezdění, 
bude toto umožněno demontáží 
zadní výplně zastávky, s tím, že 
předpokládaný termín bude nahlášen 
minimálně sedm pracovních dnů 
dopředu na ÚMČ Brno-Jehnice. 

-připomínky občanů: aby termín 
veřejné schůze na téma nového spo-
lečenského centra a nové hasičské 
zbrojnice nekolidoval s termínem 
jarních prázdnin; žádost o zveřejňo-
vání podkladů pro zastupitelstvo 
zároveň se svoláním zastupitelstva; 
zda by pro občany Jehnic nebyly 
zpoplatněny žádosti podle zákona 
106/1999 Sb. 
-zastupitelstvo nesouhlasí s pořizo-
váním zvukového a obrazového 
záznamu z jednání ZMČ Brno-
Jehnice. 
-proběhne jednání se společností 
EMBRA Correct, a.s. ve věci Vý-
stavba Pivovaru v Jehnicích a před 
veřejnou schůzí se pokusí MČ Brno-
Jehnice zajistit vizualizaci projektu 
a souhlas s uveřejněním. 
-starosta oznámil, že chodník mezi 
Mokrou Horou a Jehnicemi bude 
budovat společnost Brněnské komu-
nikace a.s., která obdržela finanční 
prostředky na celý chodník v roce 

2019. MČ Brno-Jehnice bude jednat 
s městem Brnem o úhradě nákladů, 
které již na této akci měla. Je pláno-
vána výstavba cyklostezky na druhé 
straně komunikace mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi a rozšíření silnice. 

-firma EMBRA Correct, a.s. jako 
stavebník akce „Rekonstrukce 
a dostavba areálu pivovaru Jehnice“ 
požádala opakovaně o přerušení 
odvolacího řízení proti „Dodatečné-
mu povolení stavby nazv. – „Objekt 
SO 203 – budova A3 a objekt SO 
204 – budova A4 na pozemku 
parc.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně 
jejich propojení“ s tím, že navrhuje 
smírné řešení s účastníky řízení, 
kteří podali výše zmíněné odvolání. 
Pokud by MČ Brno-Jehnice vzala 
zpět svoje odvolání, je firma ochotna 
provést na vlastní náklady úpravu 
komunikace na ulici Kleštínek spo-
čívající ve zvýšení chodníku po levé 
straně vozovky od křižovatky s ulicí 
Planinka po odbočku do areálu pi-
vovaru, rozšíření vozovky po pravé 
straně ve stejném úseku dvěma vý-
hybnami o délce 10 m plus nájezdy 
tak, aby to vyhovovalo parametrům 
zóny 30 (doposud se jednalo o obyt-
nou zónu) a doplnění retardéru ve 
vozovce uprostřed tohoto úseku. 
Firma garantuje dokončení stavby na 
ulici Kleštínek do 18 měsíců od 
podepsání příslušné smlouvy s tím, 
že je ochotna složit kauci ve výši 
2 400 000 Kč (slovy dva miliony 
čtyři sta tisíc korun) na účet MČ 
Brno-Jehnice jako garanci dodržení 
tohoto závazku. Do 30 dnů od ko-
laudace této stavby nabídne k bez-
úplatnému převodu toto dílo do 
majetku města Brna, případně MČ 
Brno-Jehnice včetně pozemků, které 
nejsou ve vlastnictví města Brna. 
Zastupitelstvo souhlasí se zpětvze-
tím odvolání za podmínky, že do 
příštího jednání zastupitelstva budou 
projednány a předloženy smlouvy na 
úpravu komunikace na ul. Kleštínek 
dle nabídky firmy Embra Correct 
a složeny výše uvedené finanční 
prostředky (kauce) buď na účet MČ 
Brno-Jehnice, nebo do advokátní 
úschovy. 

-zastupitelstvo zřizuje Komisi 
pro kulturu, sport a spolupráci 
s místními organizacemi. Schvaluje 
jako předsedu pana Milana Pernicu 
a jako členy pana Antonína Fráňu, 
pana Karla Fiedlera, paní Anetu 
Řezníčkovou, paní Hanu Drábovou, 
paní Ivetu Šromovskou, pana Stani-
slava Drába a paní Anežku Dekanovou. 

-zastupitelstvo schvaluje odměnu 
pro předsedu Komise pro kulturu, 
sport a spolupráci s místními organi-
zacemi ve výši 3.000,-Kč/měsíc 
a souhlasí s vyplacením odměny pro 
členy komise jedenkrát za rok 
v částce dle návrhu předsedy. 

-zastupitelstvo schvaluje jako 
předsedu redakční rady Jehnických 
listů pana prof. MVDr. Miroslava 
Svobodu, CSc. a jako členy pana 
Roberta Charváta, paní Hanu Drá-
bovou, pana Jiřího Morávka a paní 
Janu Rašovskou. Předseda redakční 
rady a členové rady nebudou pobírat 
za svoji práci žádné odměny. 

-zastupitelstvo nenavrhuje žádné 
lokality na umístění stojanů pro 
cyklisty, a to z důvodu, že 
navrhovaný typ stojanů je pro MČ 
Brno-Jehnice nevhodný. 

-zastupitelstvo projednalo žádost 
OŠMT MMB o spolupráci při navr-
hování odměn ředitelům škol a do-
poručuje vyplacení odměny řediteli 
ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice. 
-zastupitelstvo navrhuje na ocenění 
učitelů škol zřizovaných statutárním 
městem Brnem a jeho městskými 
částmi u příležitosti Dne učitelů 
v roce 2019 v II. kategorii – Ocenění 
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou 
činnost paní Mgr. et. Bc. Petru Havlovou. 
-zastupitelstvo schvaluje Sazebník 
úhrad nákladů spojených s vyhledá-
váním a poskytováním informací dle 
zák. č. 106/1999 Sb. 
 

-zastupitelstvo stanovuje 
termín setkání s občany z důvodu 
připravované akce „Výstavba 
společenského centra a úřadu MČ 
Brno-Jehnice“, „Výstavba nové 
hasičky“ na 27. 2. 2019 v 18:00 
hod. v prostorách ZŠ Blanenská 1, 
Jehnice, 1. patro. Pokud se podaří 
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Poptáváme ke koupi rodinný dům se 
zahradou. 
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Ing. Křenař, 605 299 946 
krenar.rudolf@dsrealastav.cz 

 

zajistit vizualizaci definitivní verze 
změn na akci „Výstavba Pivovaru 
Jehnice“, bude tato také 
představena při setkání s občany. 
-zastupitelstvo souhlasí s připojením 
se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky 
na budově ÚMČ Brno-Jehnice dne 
10. března 2019. 
-starosta seznámil zastupitele s tím, 
že stavbu chodníku mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi bude v letošním 
roce realizovat společnost Brněnské 
komunikace a.s. Z toho důvodu 
předá nabídku na vykácení stromů 
podél komunikace této společnosti. 

-zastupitelstvo schvaluje nabídku 
firmy Šarapatka na provedení proře-
zu a údržby stromů a keřů na p.č. 
373/15 a 373/1 k.ú. Jehnice v částce 
12.000,- Kč včetně DPH.  

-zastupitelstvo projednalo nabíd-
ku firmy Šarapatka na vykácení 
stromů (tújí) na stávajícím hřbitově, 
z důvodu rekonstrukce chodníků za 
částku 58.080,- Kč včetně DPH 
a přesouvá tento bod po zasedání 
výrobního výboru na akci „Rozšíření 
hřbitova v Jehnicích“. 

-zastupitelstvo bere na vědomí 
harmonogram prací na rozšíření 
hřbitova včetně pohybu vozidel 
stavební mechanizace po ul. Havlás-
kova a pověřuje tajemníka zveřejně-
ním výzvy občanům, aby v rámci 
prací na rozšíření a opravách komu-
nikací uvnitř stávajícího hřbitova 
nahlásili kopání hrobu či pohřbu 
alespoň 3 dny předem, aby bylo 
možno zajistit důstojný průběh smu-
tečního aktu. 
-na ÚMČ Brno-Jehnice byly 
v termínu dodány tři nabídky na 
Technický dozor investora na akci 
stavby „Rozšíření hřbitova 
v Jehnicích a rekonstrukce chodníků 
stávajícího hřbitova parcela č. 801/1, 
k.ú. Jehnice“. Zastupitelstvo schva-
luje nabídku společnosti IKA Brno, 
s.r.o. za částku 627,20 Kč. Zastupi-
telstvo schvaluje Smlouvu o zajiště-
ní technického dozoru investora na 
stavbě mezi společností IKA Brno, 
s.r.o. a MČ Brno-Jehnice na stavbu 
„Rozšíření hřbitova v Jehnicích 
a rekonstrukce chodníků stávajícího 
hřbitova parcela č. 801/1, k.ú. Jehni-
ce“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

-zastupitelstvo projednalo nabíd-
ky na koordinátora BOZP na akci 
„Rozšíření hřbitova v Jehnicích“. Na 

ÚMČ Brno-Jehnice byly doručeny 
mailem nabídky: Zastupitelstvo 
schvaluje nabídku společnosti J.K. 
Safety a.s. za částky Plán BOZP 
v ceně 8.000,-Kč (není plátce DPH), 
Výkon KOO v ceně 3.000,-Kč za 

každý měsíc výkon činnosti (není 
plátce DPH). Zastupitelstvo schvalu-
je smlouvu na výkon koordinátora 
BOZP na akci „Rozšíření hřbitova 
v Jehnicích“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy  



 

 

-zastupitelstvo schvaluje vzorovou 
smlouvu na výkon autorského dozoru. 
-zastupitelstvo schvaluje nabídku na 
výkon autorského dozoru na akci 
„Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ od 
HARALD´S REKONSTRUKCE 
BRNO v celkové částce 29.040,- Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy na výkon autor-
ského dozoru. 
-zastupitelstvo projednalo další po-
kračování výměn delegací občanů 
a žáků ZŠ Blanenská 1, Jehnice mezi 
MČ Brno-Jehnice a městem Kaunas 
– Aleksotas. Zastupitelstvo schvalu-
je částku ve výši 170.000,- Kč na 
podporu výměny žáků ZŠ Blanenská 
1, Jehnice mezi MČ Brno-Jehnice 
městem Kaunas – Aleksotas v roce 
2019. Město Brno – OŠMT poskyt-
ne dotaci ZŠ Blanenská 1, Jehnice 
ve výši 30.000,- Kč a 50.000,- Kč 
z rozpočtu města Brna na partner-
skou spolupráci mezi městem Brnem 
a městem Kaunas. 
-zastupitelstvo souhlasí s úpravou 
distribuční sítě NN ve správě 
a majetku E.ON Distribuce, a.s. na 
p.č. 520/8 k.ú. Jehnice tak, jak byla 
předložena projektantem. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 8/4 
k.ú. Jehnice o výměře 2 m2 žadateli. 
Příští jednání zastupitelstva se koná 28. 2. 
2019  v 18:30 hod. v prostorách ZŠ Blanenská 
1, Jehnice. 

 

My tři králové…. 
Ozývalo se již tradičně Jehnicemi 
v určený termín dobročinné sbírky, 
tj. mezi 1.1.–14.1.2019. 
Do vybírání se pustilo v ulicích obce 
celkem 31 místních koledníků 
(z toho 14 dětí) vybavených osmi 
zapečetěnými kasičkami brněnské 
Charity. Bohužel letos bez doprovo-

du hudby, protože jak houslista 
(Ing. Fráňa), tak harmonikář 
(MUDr. Rychnovský) onemocněli. 
Rozděleni do šesti jehnických rajonů 
jsme koledovali dům od domu, do-
mácnost po domácnosti spolu 
s přáním všeho dobrého v novém 
roce a dostávali do kasiček příspěv-
ky, většinou 100–200 Kč. Díky za 
ně, dohromady vytvořily částku 
48 834 Kč, která už může pomoci.  

Pochopitelně ne všude jsme se setka-
li s ochotou pomoci, avšak naprostá 
většina spoluobčanů měla srdce 
otevřená a my jim za všechny po-
třebné děkujeme. 
A já přidávám dík všem kolední-
kům, kteří obětovali pár hodin svého 
času a navzdory někdy nevlídnému 
počasí vyrazili do ulic. 
A pro zajímavost ještě pár údajů:  
-služebně nejstarší koledník byl 
Ing. Jiří Hudec – ten koledoval již 
v minulosti s dobrovolnými hasiči 
a pokračuje i nadále 
-věkem nejstarší je jeho stále vitální 
maminka, která koleduje s další 
skupinkou 
-naopak nejmladší jsou dva čtyřletí 
Marek Novotný a Teodor Pukl. 
Vloni jsme vykoledovali 45 050 Kč 
a letos dokonce 48 834 Kč. 
P.S. A jak jsme letos 1.1. odpoledne 
zahajovali, můžete vidět na 
fotografii. A zapojit se může oprav-
du každý a bude vítán!  
Za koledníky Jana Šimonovská 



 

Zápis do první třídy 
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace oznamuje, že 
se v budově Základní školy na Blanenské 1, uskuteční zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020. 
 
Zápis se bude konat ve čtvrtek 11. dubna 2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek 12. dubna 
2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin.  
 
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2012 do 31. srpna 2013.  
 
Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a OP rodičů.  
V případě odkladu školní docházky doloží zákonný zástupce společně se žádostí, v den zápisu, dvě do-
poručující posouzení školského poradenského zařízení / PPP, SPC/    
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
 
Co naše škola nabízí: 

 jsme škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání 
 škola se nachází v příjemné klidné okrajové části Brna 
 pečujeme o nadané a mimořádně talentované žáky od prvního ročníku 
 vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku  
 podle počtu přihlášených dětí plánujeme otevřít 2 první třídy s počtem 25 žáků ve třídě 
 v případě zájmu je možná návštěva v současné 1. třídě / info na tel. č. 724 310 276/. 

 
V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho 
nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení 
v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné 
úcty a pomoci. 
 
Služby 

 provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.30 h) 
 jídelna v budově školy  
 velký výběr zájmových kroužků přímo ve škole 
 zaměřujeme se, jako specializovaná škola, na výuku atletiky 
 kroužek hudební výchovy – odloučené pracoviště ZUŠ  V. Kaprálové, Palackého třída 
 kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli, po předchozí domluvě 

kdykoliv. 
 

 
 
 

 
 



Navrhujte 
a podporujte, Dáme 
na vás! 
Máte nápad, který by pomohl oživit 
naše město? Zapište se v Brně do 
dějin Dáme na vás. Až do  
15. května můžete podávat své ná-
pady pomocí online formuláře na 
www.damenavas.brno.cz. Čím 
dříve projekt podáte, tím dříve získá-
te zpětnou vazbu ohledně jeho reali-
zovatelnosti a zvýšíte svou šanci 
dostat projekt až do velkého listopa-
dového finále. 
Výzva 
Letošní Výzva již 3. ročníku Dáme 
na vás přináší několik zásadních 
změn, ale i stálá pravidla: 
- celková částka pro realizaci pro-

jektů je 35 000 000 Kč, 
- maximální částka na jeden projekt 

je 3 000 000 Kč,  
- termín pro podávání projektů od 

15.2. do 15.5.2019, 
- termín pro sběr podpory od 15.2. 

do 31.5.2019,  
- pořadí vítězných projektů bude 

určovat pouze počet dosažených 
kladných hlasů, projekty, pro které 
bude hlasovat více občanů záporně 
než kladně, nebudou zahrnuty, 

- finálové hlasování o projektech 
bude prodlouženo o týden od 1. do 
29. 11. 2019, 

- projekty lze podávat pouze elek-
tronicky, příp. přijít osobně za ko-
ordinátorkami s předem vyplně-
ným podkladem, jehož osnova je 
ke stažení na webových stránkách 
projektu. 

Před samotným vyplňováním formu-
láře si prostudujte Zásady participa-
tivního rozpočtu nebo alespoň krátké 
„devatero“ a seznamte se podrobněji 
s Výzvou. Se svými dotazy se může-
te obracet na Kancelář participace. 
Vše najdete na webových stránkách 
www.damenavas.brno.cz.  
Podpora 
Důležitá je vaše podpora navrženým 
projektům prostřednictvím tlačítka 
„líbí se mi“. Pouze projekty, které 
získají dostatečnou podporu 300 
„líbí se mi“ nebo 30 podpisů na 
podpisovém archu, jsou posuzovány 
z hlediska jejich realizovatelnosti 
a mají šanci postoupit do závěrečné-
ho finále. 
Pro nejčerstvější informace nás 
sledujte na facebooku Dáme na vás! 

Těšíme se na vaše nápady pro lepší 
Brno! 
Ing. Klára Drápalová 
koordinátorka participace obyvatel 
 

To je brno –  
moje Brno 
Třetí ročník oblíbené rošády je tu. 
Nebaví vás už stále stejní Mendlové, 
Janáčci, prvorepublikové kavárny 
a funkcionalistické vily? Pojďte 
s kůží na trh a ukažte všem, na co 
myslíte, když říkáte MOJE BRNO. 
Staňte se na jeden den průvodcem ve 
vlastním městě a povoďte si ostatní 
svou jedinečnou trasou. 
Netradiční formát turistických ko-
mentovaných procházek si v Brně 
získává stále větší oblibu. V prvním 
ročníku jsme mohli realizovat 3 
trasy, ve druhém už jich bylo 7. 
Některé se musely dokonce opako-
vat, jinak bychom riskovali, že neu-
spokojený dav vezme TIC útokem. 
Kolik průvodců z ulice objevíme 
letos?  
Jak na to? Vymyslete svoji originál-
ní průvodcovskou trasu a připravte si 
výklad. Originalitě ani kreativitě se 
meze nekladou a neobvyklé pojetí 
spíš zaujme veřejnost. Zvažte délku 
a fyzickou náročnost, ideální je 
procházka kolem dvou hodin. Opat-
řete svou procházku osobitým jmé-
nem, doplňte ilustrační foto a vše do 
11. března doplňte do přihlašovacího 
formuláře na www.tic.je/mojebrno. 
Od 13. do 27. března proběhne ve-
řejné hlasování na našem facebooku 
TIC BRNO a jestli uspějete, 27. 
dubna se na jeden den stanete naším 
exkluzivním průvodcem. Pomůžeme 
vám s organizací i propagací a do-
konce i odměnu dostanete stejnou 
jako profesionálové z Asociace 
průvodců ČR. Pokud byste se u nich 
chtěli inspirovat nebo přímo okoukat 
tipy a triky, vyzkoušejte některou 
z našich původních procházek. Na-
bídku najdete na 
www.ticbrno.cz/prochazky   
Jan Gerych 
Manažer marketingu 
 

Vzhůru na tábor! 
Chcete mít v létě bláto až za ušima 
nebo se toužíte stát chovatelem 
v ZOO? Pak se rychle podívejte na 
nabídku letních táborů pořádaných 
Lipkou. Vyberte si, přihlaste se 
a začněte se těšit! 

Pestrou nabídku příměstských 
i pobytových táborů přichystalo 
všech pět pracovišť Lipky – jun-
drovský Rozmarýnek, Lipová 
v Pisárkách, Kamenná poblíž Ka-
menné kolonie, Jezírko v lesích 
u Soběšic i vzdálenější Rychta 
v Krásensku na Drahanské vrchovině. 
Rozmarýnek láká všechny děti na 
sedmnáct táborů. Mladí entomolo-
gové mohou vyrazit na putovní tábor 
jižní Moravou, milovníci všech 
zvířat zase na Výlety za zvířaty či Po 
stopách… divočiny. Všem, co rádi 
kutí, nabídneme tábor Bláto až za 
ušima, na kterém budeme mít kera-
mickou hlínu opravdu až za ušima, 
nebo třeba Ráno s Bobem a Bob-
kem. Chybět nebudou ani tradiční 
jazykově a kulinářsky zaměřené 
tábory. Letošní novinkou je tábor 
pro začínající i pokročilé fotografy 
Spoušť a zahradnický tábor 
Car Otka a Podzemní říše. Pracoviš-
tě Lipová zve na tábory nejen děti, 
ale i jejich prarodiče. Druhý ročník 
tábora Babi, dědo, pojďme spolu na 
tábor! nese podtitul Ve stínu salátu 
a všichni účastníci na něm zažijí 
dobrodružství s hlemýžděm, který 
hledá cestu do své zahrady. Tábory 
určené pro děti se ponesou v duchu 
tvořivém i chovatelském, třeba na 
táboře Případy ze zoologické zahra-
dy se z táborníků stanou zaměstnan-
ci ZOO. Jezírko volá děti na celou 
řadu oblíbených příměstských  
i pobytových táborů, na nichž nebu-
de chybět pořádná probádání okol-
ních lesů, ale i spousta zábavy 
s kamarády. Pracoviště Kamenná 
chystá tábory, při nichž objevíte 
neznámá zákoutí města Brna, ale  
i přírodu, kterou máme na dosah 
ruky, a přece si jí někdy nevšimneme. 
A kdo by rád vyrazil za hranice 
Brna, toho pozveme na Rychtu. 
Tam se připravuje tábor pro rodiny 
s dětmi, příměstský tábor plný výle-
tů i putovní tábor pro středoškoláky. 
Celou širokou nabídku příměstských 
i pobytových táborů najdete na 
stránkách www.lipka.cz/tabory, kde 
najdete také přihlášky na jednotlivé 
tábory. S přihlašování neváhejte, 
míváme brzy plno. A komu se ne-
chce čekat až do léta, může za námi 
vyrazit ještě v zimě na tvořivé kurzy, 
semináře nebo na některou z akcí 
pro veřejnost, více najdete na stránce 
www.lipka.cz/kalendar-akci. 

Amálka Čípková, Lipka 
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