
 
VSK Univerzita Brno – oddíl atleti-
ky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o., zá-
kladní škola v Jehnicích a Fakulta 
sportovních studií MU v Brně 
a ÚMČ Brno-Jehnice pořádá v nedě-
li 17. 11. 2019 
BĚH O POHÁR JEHNIC 
– BĚH 17. LISTOPADU 
1. závod Brněnského běžeckého  
poháru 2019/2020 
Časový rozvrh: 
Prezentace od 8:00 v budově zá-
kladní školy. 
Běhy od 9:00 do cca 13:00 hodin. 

Start a cíl všech běhů je situován 
na silnici u parkoviště naproti zá-
kladní škole, tratě běhů pak na ulici 
Havláskova. Žádáme tímto spoluob-
čany z této a přilehlých ulic o po-
chopení a dodržování dopravních 
omezení po celou dobu trvání akce. 

Hřbitov 
Vážení občané Jehnic, dovolte, 
abych Vám napsala pár řádek týkají-
cích se Vašeho hřbitova v Jehnicích. 
Rozšíření hřbitova bylo Správě hřbi-
tovů města Brna, p.o. předáno na 
základě rozhodnutí zastupitelstva 
dne 3. 9. 2019. Jelikož jste již během 
prázdnin volali a ptali se na proná-
jem míst v nové části, rozhodli jsme 
se vše urychlit a nachystali jsme 
poptávkové řízení pro zhotovení 
základů již během léta. Zhotovení 
základů pod pomníky se stalo běž-
nou praxí. Důvody jsou jednoduché, 
nebyly dodržované řady, docházelo 
ke zkrácení místa pro pohřbení a 
v neposlední řadě k zajištění bez-
pečnosti. Základy jsou na všech 
pohřebištích financovány 
z provozních peněz a nelze je zahr-

novat do investic, kterou bylo rozší-
ření hřbitova. Základy můžete vidět 
na hřbitovech, které byly rozšířeny 
v posledních 5 letech jako ve Slati-
ně, Líšni, Komíně a v Tuřanech. 
Firma provádějící základy práce 
SHMB, p.o. předala 25. 9. 2019, kdy 
kromě vybudovaných základů pod 
pomníky zeminu srovnala a osela 
travním semenem.  Od 1. 10. 2019 je 
možné si pronajmout místa v nové 
části hřbitova. 
Věřím, že do následujících let ocení-
te, že řady budou rovné a hřbitov 
bude vypadat jednotně. 

Ing. Alena Říhová 
 

Sběrný dvůr nikdo 
neruší 

Příspěvky na facebooku Klid-
ných Jehnic nesleduji. Dotazy obča-
nů na údajné zrušení sběrného dvora 
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v Jehnicích mě však přiměly podívat 
se na zdroj těchto informací. Ano-
nymní pisatel zde uveřejnil příspě-
vek pod názvem „Přijdou Jehnice 
o sběrný dvůr?“ a pokračuje: „Zve-
řejňujeme projekt další utajené vý-
stavby bytových domů v naší krásné 
městské části…….“ .  

K uvedenému utajení uvádím: 
Zastupitelstvo městské části Brno- 
Jehnice na svém 104. zasedání dne 
30. 5. 2007 projednalo v bodě IV./8 
následující návrh: „ZMČ Brno-
Jehnice schvaluje návrh na změnu 
územního plánu v prostoru ulic 
Lelekovická a Plástky z funkční 
plochy BC 01 na BC 0,3 až BC 0,7 
tak, jak byla tato změna předložena 
na tomto zasedání a dle dokumenta-
ce Ing. arch. Branštetra.“ 

Tento návrh byl jednomyslně 
schválen přítomnými členy ZMČ 
Brno-Jehnice (Václav Šicha, Ing. Jiří 
Hudec, Ing. Vasil Krinčev, MUDr. 
Oto Rinchenbach, Milan Pernica, 
Ing. Ivo Pekař) viz zápis a prezenční 
listina. Podkladem pro toto rozhod-
nutí byla studie záměru „Bytové 
domy A, B, C, garáže ul. Plástky 
Jehnice“ zpracované Ing. arch. Bran-
štetrem, investor Komfort, a.s. Před-
cházel tomu též průzkum zájmu 
o stavby garáží v tomto prostoru 
vyhlášený v listopadovém čísle 
Jehnických listů v roce 2006. Tento 
průzkum byl projednán na 97. ZMČ 
Brno-Jehnice dne 18. 10. 2006 a byl 
jednomyslně schválený. Možnost 
zakoupení garáží a bytů na ul. Plást-
ky se zajímala řada občanů naší 
městské části. Problémem bylo pře-
místění sběrného dvora na jiný po-
zemek v majetku města Brna. 
Vzhledem k tomu, že se nenašel 
vhodný pozemek, byl záměr realizo-
vat navržené řešení opuštěn s tím, že 
na pozemcích přilehlých ke spodní 
straně sběrného střediska bude vy-
tvořena rezerva pro stavbu malého 
domova pro seniory a horní část, až 
k poslednímu domu na ul. Plástky, 
bude využita jako park. Před zadá-
ním potřebných návrhů jsme tento 
prostor již nechali geodeticky zamě-
řit.  

Jedna věc mě však udivuje. 
Klidné Jehnice v příspěvku na face-
booku, který je zmíněn v úvodu, 
umisťuje hasičskou zbrojnici na ul. 
Plástky ke sběrnému dvoru. Přitom 
jedním z hlavních argumentů proti 
stavbě hasičské zbrojnice na parcele 

394 k.ú. Jehnice (obě místa jsou od 
sebe vzdálena cca 100 m na téže 
ulici) bylo zamezení údajné těžké 
dopravy na ul. Lelekovická způso-
bené hasičskými auty.  

A závěrem: Potěšil mě zájem 
Klidných Jehnic o sběrný dvůr 
a jeho nezbytnost v Jehnicích. 
Vzhledem k tomu, že toto občanské 
sdružení má sídlo na ul. Havláskova, 
doufám, že jejich členové začnou 
přesvědčovat občany z této a přileh-
lých ulic, aby nevytvářeli na okraji 
lesa naproti škole a u hřbitova černé 
skládky vyvážením zahradního od-
padu a vysvětlili jim, že tím porušují 
zákon o lesích a vyhlášky města 
Brna o zakládání černých skládek. 
Veškerý odpad patří do sběrného 
dvora. 

Václav Šicha 
Starosta MČ Brno-Jehnice 

 
Reakce na článek 
„Hasičská zbrojnice 
v Jehnicích? Napřed 
opěrná stěna.“ 

Dovoluji si reagovat na článek 
pana starosty a předkládám čtenářům 
jiný pohled na věc, a to pohled oby-
vatele naší obce a odborníka s dlou-
holetou praxí ve stavebnictví. 

5. prosince 2018 byla na strán-
kách městské části zveřejněna vizua-
lizace studie hasičské zbrojnice. Na 
zastupitelstvu v lednu 2019 jsem se 
osobně dotázal, jak bude možné 
stavět „hasičku“ bez zabezpečení 
svahu pod ulicí Lelekovická. Důvo-
dem mého dotazu byla absence 
technického návrhu zabezpečení 
svahu ve vizualizaci, a tím pádem i 
nezapočítání potřebné částky 
k jejímu vybudování. Odpovědí pana 
starosty bylo, že „je to předčasné, 
nějak se to vyřeší a není to vaše 
starost…“. 

Následně po vzedmutí občanské 
nevole se způsobem prosazování 
umístění hasičské zbrojnice byla 
v dubnu 2019 identifikována jako 
příčina nutnosti zbudování opěrné 
zdi nestabilita svahu na parcele, 
předpokládané pro stavbu hasičky.  
Jako příčiny nestability svahu byly 
označeny zásahy nájemce této parce-
ly do jeho tvaru. 

Bylo předloženo „Statické po-
souzení opěrné konstrukce na po-
zemku p.č. 394 k.ú. Jehnice mezi 

ulice Lelekovická a Plástky v Brně-
Jehnicích“, které korektně a přesně 
posuzuje pouze kamenné zídky 
zbudované nájemcem, ale vůbec 
neposuzuje celý svah z pohledu 
stability, a to na parcele č. 394 i na 
parcelách sousedících. 

Na základě tohoto dokumentu 
byla navozena atmosféra ohrožení a 
omezen provoz na ulici Lelekovická. 

Po podrobné prohlídce 
s odborníky z oboru geotechniky je 
možné konstatovat, že svah nevyka-
zuje průvodní jevy, které jsou cha-
rakteristické pro svahy v pohybu. 
Svědectví obyvatel ulice Lelekovic-
ká také jednoznačně hovoří o dlou-
hodobě stabilizovaném stavu, a to 
včetně závad zřetelných na komuni-
kaci. 

V současné chvíli tak proti sobě 
stojí dva názory, z nichž pouze jeden 
je brán v úvahu naším zastupitel-
stvem. 

Postup pana starosty a zastupitel-
stva tak vyvolává základní otázky: 

1/ Když byl již v dubnu zjištěn 
statický stav zídek a následně ome-
zen provoz na ulici Lelekovická, 
proč nebylo okamžitě zajištěno mi-
nimálně odborné sledování svahu a 
komunikace, které by dovolilo vy-
hodnotit případné zhoršení stavu, a 
tím ochránit občany i nemovitosti. 

2/ Proč nebyla opěrná zeď sou-
částí projektu „Hasičské zbrojnice“ 
od samého počátku, když je teď 
nezbytná, aniž by se jakkoli změnil 
technický stav svahu a zídek na 
parcele č. 394. 

Tyto otázky navozují odpověď, 
že situace kolem svahu na parcele 
č. 394 v délce potřebné pro stavbu 
„Hasičské zbrojnice“ je pouze úče-
lově vyvolaná jako reakce na občan-
ský postoj nemalé části obyvatel, 
vyjadřovaný na zastupitelstvech 
a stvrzený v obou peticích našich 
občanů. 

Závěrem chci vyjádřit svůj ná-
zor. Ano, „opěrná stěna“ pod ulicí 
Lelekovickou je naprosto nezbytná 
pro vybudování „Hasičské zbrojni-
ce“. Opěrná stěna není nezbytná pro 
zajištění stability svahu na parcele č. 
394. Zajištění svahu i komunikace 
lze provést mnohem jednodušším 
a levnějším způsobem, než jakým je 
plánovaná opěrná stěna. 

Stanislav Pukl 
Autor je autorizovaný inženýr pro inženýrské 
stavby a soudní znalec v oboru stavebnictví. 



 

 

Ohlédnutí za 1. jehnickou 
street party pod ořechem 

Stejně jako řada dalších občanů 
Jehnic jsem využila pozvání zúčast-
nit se dne 29. 9. 2019 ojedinělé akce, 
která se konala za účelem potkat se 
se svými známými, sousedy a kama-
rády. Setkání využili někteří účastní-
ci i k příležitosti podívat se osobně 
na místo, kam se snaží někteří čle-
nové našeho zastupitelstva umístit 
novou hasičku a zároveň se podívat 
na v poslední době tolik zmiňovaný 
údajně ujíždějící svah na ulici Lele-
kovická, který byl úsměvně pan 
starostou nazván „Jehnická Maco-
cha“. 

Příjemnou nedělní atmosféru do-
kreslovalo ukázkové babí léto, vý-

borné cukrářské a kuchařské dobroty 
s ořechovou tématikou zdejších a 
především přátelský upřímná atmo-
sféra mezi účastníky. Očekávala 
jsem, že se této společenské akce 
zúčastní více jak jeden zastupitel 
(Bc. Kamil Krinčev). Na druhou 
stranu, jako pozitivní hodnotím to, 
že ÚMČ Jehnice zajistila hlídku 
městské policie, která přijela akci 
nejednou zkontrolovat. 

S několika účastníky jsme akci 
vyhodnotili jako příjemné setkání, 
které by se mohlo stát tradicí. Je 
dobré vědět, že občané Jehnic mají 
zájem o to, se setkávat a společen-
skou akci uspořádat ve svém vlast-
ním volném čase. 

Bc. Magda Havránková 

 

Drakiáda 
V neděli 13. 10. 2019 se uskutečnila 
tradiční podzimní drakiáda pořádaná 
mladými hasiči SDH Jehnice na 
Plástkách v Jehnicích. 
Sešlo se na 100 lidí a draků bylo cca 
34. Rok od roku se schází více a více 
zájemců a moc je to těší. Je to tako-
vá pravidelná malá párty 
s pohoštěním... 
Sluníčko, pohoda, děti dostaly teplý 
čaj, dobroty. Bylo rozdáno 5 výher. 
Nejvíce ocenění byli ručně dělaní 
draci! 
Těšíme se na příští konání drakiády 
v roce 2020. 

Vedoucí mládeže SDH Jehnice. 

 
Vánoční strom na náměstí Svobody 
se letos rozsvítí 29. listopadu 
v 17.00.  

Jan Gerych 
 

Památka zesnulých 
r. 2019 
1. Otevírací doba veřejných 
pohřebišť 
Ve dnech  26. 10. – 3. 11. 2019 je 
otevírací doba na Ústředním hřbito-
vě a hřbitově v Židenicích od 7.00 
do 19.00 hodin. Ostatní hřbitovy 
jsou otevřeny od 7.00 do 21.00 hod. 
2. Výzva Správy hřbitovů města 
Brna, příspěvkové organizace 
S ohledem na skutečnost, že je neu-
stále velké množství neudržovaných 
hrobů na brněnských veřejných 
pohřebištích, žádáme  nájemce hro-
bových míst, aby je při příležitosti 
Památky zesnulých uvedli do řádné-
ho stavu a i nadále takto udržovali. 
Povinnost nájemce zajišťovat údržbu  
pronajatého  hrobového  místa je 
mimo jiné stanovena i  zákonem     
č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. 
Pokud nájemce řádně nezajišťuje 
údržbu hrobového místa, dopouští se 
přestupku. Věříme, že vztah našich 
spoluobčanů ke svým předkům ne-
dovolí nechat místa jejich poslední-
ho odpočinku v období Památky 
zesnulých v neupraveném stavu. 
3. Omezení provozu vozidel na 
Ústředním hřbitově a hřbitově 
v Židenicích 
Z důvodu zachování piety, klidu 
a bezpečnosti výrazně zvýšeného 
počtu pěších návštěvníků brněn- 
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Doba pálení suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Jehnice je vždy  
ve čtvrtek od 9 do 19 hodin celoročně. 
Obecně závazná vyhláška č. 19/2017 statutárního města Brna 

MČ Brno-Jehnice hledá vitálního důchodce či maminku na mateřské dovolené, kteří by se starali o údržbu dětského hřiště na 
náměstí 3. května v Jehnicích. Odměna 1.500,- Kč měsíčně na dohodu o provedení práce. Bližší informace na ÚMČ Brno-
Jehnice. Nabídky prosím mailem na info@brno-jehnice.cz nebo osobně na ÚMČ Brno-Jehnice. 
 

ských veřejných pohřebišť v období 
Památky zesnulých, omezuje Správa 
hřbitovů města Brna ve dnech 
26. 10. – 3. 11. 2019 vjezd vozidel 
návštěvníků na pohřebiště. Vjezd 
bude v souladu s Řádem veřejného 
pohřebiště statutárního města Brna a 
za jím stanovených podmínek 
umožněn, a to od 7.00 hod. do 16.00 
hod., přičemž vozidla návštěvníků 
jsou povinna opustit areál pohřebiště 
do 16.30 hod. Toto omezení platí i 
pro vozidla návštěvníků s průkazem 
TP, ZTP a ZTP-P. 
4. Předcházení krádežím na 
brněnských veřejných pohřebiš-
tích 
Upozorňujeme občany, že není 
vhodné bez dozoru si odkládat na 
hrobová místa a jejich okolí osobní 
věci, zejména svršky a kabelky. 
V době Památky zesnulých je  na 
veřejných  pohřebištích velká kon-
centrace lidí, která dává prostor ke 
krádežím. Těmto je možno předchá-
zet nebo zabraňovat zejména zvýše-
nou pozorností návštěvníků. 
V případě, že návštěvníci pohřebiště 
zjistí přestupek nebo trestný čin, je 
třeba ihned kontaktovat PČR nebo 
městskou policii.  

Ing. Alena Říhová 
 

Připravte se s Lipkou 
na advent  
Než 1. prosince zapálíte na ad-
ventním věnci první svíčku, přijď-
te se na Lipku na tento předvá-
noční čas připravit. Na poslední 
listopadový týden chystáme akce, 
díky nimž naladíte sebe, děti, vaši 
domácnost a dokonce i zahradu. 
Jak ochránit zahradu před nadcháze-
jící zimou, aby byla na jaře zase plná 
života, vám poradíme v úterý 
26. listopadu na pracovišti Kamen-
ná. Na semináři Zazimování zahra-
dy si dále povíme, jak stromy a keře 
uchránit před nezvanou zvířecí ná-
vštěvou a jak naopak zpříjemnit 
holomrazy ptákům  a dalším obyva-
telům zahrady. 

Ve čtvrtek 28. nebo v pátek 29. 
listopadu se s dětmi vydejte na 
pracoviště Lipová. Kouzelné ad-
ventní období tam zahájíme pohan-
skými zvyky, kterými se necháme 
inspirovat pro tvoření šetrné 
k přírodě. Na tradiční Adventní 
Lipce si vyrobíte originální adventní 
kalendář i poutavou výzdobu, 
k tomu nebude chybět oblíbený 
dětský punč vařený v kotlíku nad 
ohněm. 
Předadventní sérii akcí zakončíme 
na Jezírku. Na sobotu 30. listopadu 
je totiž naplánována akce Od Mar-
tina do Tří králů. Letošní průvod-
kyní nám bude liška Bystrouška, 
spolu s ní si posvítíme na tradici 
rozsvěcení vánočních stromů v Brně, 
ale také na život lišek v našich le-
sích. Pro malé i velké přichystáme 
těsto na pečení perníčků i rodinnou 
stezku zimním lesem. 
Podrobné informace nejen o advent-
ních akcích najdete na stránce 
www.lipka.cz/kalendar-akci. 
Přejeme Vám klidný advent bez 
stresu a shonu! 

Amálie Čípková, Lipka 

 

DOTACE e-šalinkarta 
Již třetím rokem Brňané využívají 
úspěšný dotační program na tzv.  
e-šalinkartu. 
Dotace ve výši 1 425 Kč je poskyto-
vána od roku 2017 na zakoupenou 
elektronickou základní nepřenosnou 
roční předplatní jízdenku MHD pro 
zóny 100 a 101. V letošním roce 
Oddělení motivačních programů 
Magistrátu města Brna eviduje již 
33 000 žádostí, což představuje 
značný nárůst oproti předchozím 
rokům. 
Žádost o dotaci lze podat přes ově-
řený uživatelský účet na webu 
www.brnoid.cz, a to nejpozději do 
60 dnů ode dne zakoupení jízdenky. 
Dotace je přiznána každému, kdo je 
v Brně poplatníkem místního po-
platku za komunální odpad, není od 
jeho placení plně osvobozen a nemá 

na tomto poplatku dluh. Více infor-
mací najdete na novém webu 
www.ekodotace.brno.cz. 
Cílem dotace je motivovat občany, 
kteří k pohybu po městě využívají 
individuální automobilovou dopra-
vu, aby dali přednost MHD a přispě-
li tak ke zlepšení životního prostředí 
v našem městě. 

Ludmila Švehláková 

 

Velké finále je tady! 
I letos dáme na Vás. 
Do finále třetího ročníku participa-
tivního rozpočtu Dáme na vás po-
stoupilo 53 nápadů, které navrhli 
sami obyvatelé města Brna. O tom, 
které nápady budou vítězné, rozhod-
nete opět vy – Brňané! Hlasovat 
můžete v termínu od 1. do 29. listo-
padu. Každý občan Brna má 
k dispozici 5 hlasů kladných a 2 
záporné, přičemž jednomu projektu 
může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas 
záporný. Vítěznými projekty budou 
ty, které získají nejvíce kladných 
hlasů a vlezou se v součtu do částky 
35 milionů Kč, která byla pro letošní 
ročník vyčleněna. Hlasovat lze elek-
tronicky na damenavas.brno.cz 
nebo pomocí full účtu na brnoid.cz.  
Jestli chcete hlasovat raději osobně, 
využijte některou z poboček Kni-
hovny Jiřího Mahena nebo se za 
námi zastavte 13. listopadu mezi 10. 
a 18. hod. na ústřední pobočku na 
Kobližné.  
Finálovými projekty jsou například 
Onkologicky léčené děti v Brně od 
paní Ireny Vlahovičové nebo 
HRADY celého světa v Brně na-
vrhnuté panem Robertem Keprtem. 
Na facebookové stránce Dáme na 
vás můžete zhlédnout videa všech 
finálových projektů a vybrat si své 
favority. Hlasujte! My dáme na vás! 
Kancelář participace¨ 

Ing. Klára Drápalová 
koordinátorka participace obyvatel 

 

 


