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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 24. 10. 2019 proběhlo 242.
zasedání zastupitelstva
Z připomínek občanů:
- výstavba chodníku mezi Jehnicemi
a Mokrou Horou – je vydáno, nebo
v nejbližších dnech bude vydáno
společné
územní
a
stavební
povolení. Další postup je na
zhotoviteli tj. společnosti BKOM.
- o zrušení sběrného střediska v obci
se v žádném případě neuvažuje.
- výstavba na ul. Plástky, pozemku
města Brna pod sběrným dvorem –
Problémem bylo přemístění sběrného dvora na jiný pozemek v majetku
města Brna. Vzhledem k tomu, že se
nenašel vhodný pozemek, byl záměr
realizovat navržené řešení opuštěn
s tím, že na pozemcích přilehlých ke
spodní straně sběrného střediska
bude vytvořena rezerva pro stavbu
malého domova pro seniory a horní
část, až k poslednímu domu na ul.
Plástky, bude využita jako park.
Zimní údržba chodníků a komunikací
- Zastupitelstvo schvaluje nabídku
DVOŘÁK Comte, a.s. za měsíční
paušál. Paušál 59.400,- Kč/měsíc
a to za měsíce prosinec, leden a únor
daného roku. V měsících listopad
a březen bude úklid chodníků
a komunikací účtován za jednotlivé
výjezdy v částkách: Výjezdy chodníky: Hrnutí 5500 bm à 1,- Kč; posyp 5500 bm à 0,9 Kč. Výjezdy
komunikace: Hrnutí 3800 bm à 1,80
Kč; posyp 3800 bm à 1,50 Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny bez
DPH. Smlouva bude uzavřena na
sezony 2019–2023.
Různé
- zastupitelstvo schválilo změnu
v OZV o místních poplatcích
v příloze č. 4, Sazby poplatku za
užívání
veřejného
prostranství,
v části vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil,
autobus zvýšit na částku 15.000,Kč/rok. K dalším přílohám nejsou
připomínky.

Číslo 11

Běžné č. 187

Spolek Za kulturní Jehnice
pod záštitou MČ Brno-Jehnice
vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
v pondělí dne 16. 12. 2019 v 18 hodin v přízemí ZŠ
Jehnice
účinkují posluchači Konzervatoře Brno

vstupné dobrovolné
- Zastupitelstvo schvaluje nabídku
na vypracování pasportu zeleně pro
MČ
Brno-Jehnice
společnosti
AGERIS s.r.o. za cenu 3.850,- Kč za
hektar a za 66,- Kč za 1 ks dřevin;
vše bez DPH.
- Zastupitelstvo nemá připomínky
k návrhům OZV č. 2/2019, kterou se
mění a doplňuje OZV statutárního
města Brna č. 3/2017, kterou se
stanoví spádové obvody mateřských
škol.
- Zastupitelstvo schvaluje nabídku
na dodávku prací a služeb – auditorské služby spojené s výkonem interního auditu pro MČ Brno-Jehnice od
společnosti HZ Brno, spol. s r.o. za
celkovou částku 40.000,- Kč/rok bez
DPH.
- Zastupitelstvo souhlasí s úpravou
stávající distribuční sítě NN na ul.
Živánského.
Příští jednání Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice se koná 12. 12. 2019.
Kompletní zápisy z jednání naleznete
ve vývěsce MČ a na stránkách
http://brno-jehnice.cz/zapisy
Před jednáním zastupitelstva proběhne Veřejné shromáždění občanů v 18:00 hod. v jídelně ZŠ a MŠ
Blanenská 1, Jehnice k návrhu
rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok

2020. Po ukončení veřejného
shromáždění bude zahájeno jednání ZMČ Brno-Jehnice.
Zveme všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s kulturním programem, které se
koná na náměstí 3. května ve středu
4. 12. 2018 v 17:00 hodin pod záštitou zastupitelstva městské části
Brno-Jehnice a Základní školy Blanenská 1.

Jak to bude o Vánocích
s odpadem? SAKO jezdí
i o Vánocích.
Odvoz směsného a tříděného odpadu
bude probíhat i během vánočních
a novoročních svátků, a to podle
běžného harmonogramu, s jedinou
výjimkou na Nový rok, 1. ledna, to
je ve středu, kdy odvoz neproběhne.
Odvoz bude proveden hned následujícího dne, tedy ve čtvrtek 2. ledna
a stejným způsobem se přesune
čtvrteční svoz na pátek 3. ledna
a páteční na sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu? Provozní doba brněnských sběrných
středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Všechna střediska
budou pracovat podle běžného har-

monogramu. Uzavřená budou pouze
o státních svátcích, na silvestra a na
Nový rok, tedy 24. až 26. prosince,
31. prosince a 1. ledna.
A jak s vánočními stromečky?
Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat.
Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která
zřizují některé městské části. Další
možností je nechat stromky ležet na
stálém stanovišti svozu směsného
komunálního odpadu, tedy u černých
popelnic, to platí pro stromky do
průměru kmene 5 cm. Větší stromky, pokud je průměr kmene větší než
5 cm, by měli občané rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací
lopata popelářského vozu totiž není
schopna silné a dlouhé kmeny
stromků zpracovat a mohlo by dojít
k poškození lisovacího zařízení na
vozidle.
Ing. Alena Procházková
referentka odd. komunikace

Změny územního plánu
v Jehnicích a okolí
Vážení sousedé, spoluobčané.
V současné době projednává magistrát města Brna několik změn územního plánu, které se přímo dotýkají
naší městské části. Rád bych Vás
o nich informoval, abyste případně
měli možnost se k nim vyjádřit.
Změna ÚPmB B36/07-II znamená
kompletní zástavbu plochy před
školou až k hranici lesa a následně
přes vodárnu až k odbočce na pilu.
Mělo by se jednat o nejméně 50
nových RD.
Dále pak následují změny územního
plánu vybrané ke zkrácenému řízení.
Tady se jedná především o změnu
B25/15-0/Z na ulici Plástky, kdy se
plocha sběrného dvora a plocha pod
sběrným dvorem mění na plochu
všeobecného bydlení. Pokud tato
změna projde, může být sběrný dvůr
kdykoliv v budoucnu nahrazen developerskou výstavbou po vzoru pivovaru. V této souvislosti je vhodné si
také všimnout toho, že vedení naší
MČ nepožaduje, aby plocha našeho
sběrného dvora byla v územním
plánu uvedena jako plocha likvidace
odpadu, jak je to uvedeno u sběrného dvora v Ořešíně.
Poslední změna se týká hranic
Jehnic a Ořešína. V Ořešíně je plá-

nováno kompletně zastavět Nivku,
luční stráň, která je lemovaná silnicí
na Ořešín, která dále hraničí
s Jehnickým potokem, naší zahradnickou kolonií a vede do kopce až
po ulici Jasná na Ořešíně. Mělo by
se jednat o několik desítek domů.
K těmto změnám je možné podat
námitky a připomínky do 4. 12.
Nakonec bych ještě uvedl, že s výše
uvedenými změnami nesouhlasí MČ
Řečkovice, která se obává výrazného
zhoršení dopravy v Mokré Hoře.
Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Komentář starosty:
Vážení občané, vzhledem k tomu, že
informace v předchozím článku jsou
subjektivním názorem zastupitele
K.Krinčeva, k uvedeným změnám
bych rád sdělil následující:
-změna B25/15-0/Z na ulici Plástky
mění stávající bydlení čisté na
bydlení všeobecné s vyšším indexem
podlažních ploch. Jak jsem vysvětlil
na posledním zasedání zastupitelstva
a říjnovém čísle Jehnických listů
(článek "Sběrný dvůr nikdo
neruší"),vedení naší MČ tuto oblast
ponechává jako rezervu pro
eventuelní výstavbu menšímu domu
s pečovatelskou službou sloužícímu
výhradně pro občany Jehnic s
možností zřízení garáží v suterénu
pro okolní zástavbu. Developerský
projekt jako v pivovaru není možný,
neboť absolutní většina pozemků v
dané oblasti je ve vlastnictví města
Brna (v pivovaru ve vlastnictví
developera).
-co se týká změny územního plánu
na Ořešíně výše uvedená poměrně
rozsáhlá výstavba je zahrnuta již v
současně platném územním plánu
prakticky 25 let, navrhovaná změna
řeší pouze funkční změny v tomto
území a drobné změny ÚP v
ostatních částech této městské části.
Vedení naší městské části respektuje
rozhodnutí zastupitelstva MČ Brno
Ořešín na jejich území a k těmto
změnám se nevyjadřuje.
Váš starosta V.Šicha

Činnost naší ZO ČSCH
BRNO-JEHNICE v roce
2019
Naše činnost byla rozdělena tak jako
každoročně do dvou bodů.

1. Uspořádání naší místní výstavy
v areálu zámecké zahrady.
2. Účast na výstavách a předvedení
našich chovů na výstavách
v rámci ČR.
Naši výstavu jsme uspořádali
v tradičním termínu, a to 7. 9. – 8. 9.
2019. Byla předvedena zvířata
různých plemen v oblasti králíků,
drůbeže a holubů. Bohužel nám
nevyšlo počasí, ale i tak účast
návštěvníků byla velice dobrá.
Vystaveno bylo 75 ks králíků, 15
voliér drůbeže a 95 ks holubů.
Co se týče výstav mimo rámec
naší ZO, prezentovali jsme se na
Oblastní výstavě Brno – Brno
venkov a zde jsme získali titul
nejlepší kolekce výstavy na kolekci
králíků Rč. Další výstava většího
rozsahu se konala v Přerově, a to CV
mladých králíků ČR. Zde jsme
získali ohodnocení mistr ČR,
šampión ČR a nejlepší králík
výstavy. Další ukázky našich
odchovů jsme uskutečnili v rámci
výstav v oblasti Brna.
Rovněž budeme soutěžit na NV Lysá
nad Labem, kde se budou udělovat
tituly mistr ČR a šampión ČR.
Věříme, že budeme pokračovat
v této činnosti i v budoucích letech
a obec Brno-Jehnice nám bude dále
nakloněna. Bez finanční podpory od
obecního úřadu by to bylo velice
těžké. Jsme vděční za finanční
příspěvek, kterého si nesmírně
vážíme. Další finance, které jsou
potřeba k naší činnosti, si
sponzorujeme
jednotlivě
jako
členové ZO. Budeme se i nadále
snažit, aby tento krásný koníček
v Brně-Jehnicích zůstal i nadále
zachován.
S chovatelským pozdravem
Pavel Malášek
předseda ZO Brno-Jehnice

Jehnický Klub důchodců
v roce 2019
Aktivity klubu byly také letos obdobné, jako i v letech minulých.
-Průměrná účast na pravidelných
klubovních schůzkách dosahovala
28 občanů.
- Návštěvy výstav, exkurze atd.:
výstava TITANIC, návštěva pavilonu Antrophos, včetně výstavy „Africké umění“, exkurze do zákulisí
Janáčkova divadla, filmová představení „Přes prsty“, „Ženy v běhu“

a uvažujeme ještě letos o návštěvě
filmu „Poslední aristokratka“.
- Zájezdy: 1. zájezd – Želetice
/muzeum/,
Svatobořice-Mistřín
/Památník 2. odboje 2. svět. války/,
vinný sklep Skalák v Ježově.
2. zájezd – hrad Bítov, Slavonice
/komentovaná prohlídka historického náměstí/. 3. zájezd – termální
lázně – maďarský Mošoň.
- Besedy na schůzkách /jednotlivá
témata/: „Péče o zrak“, „Historie
Dne matek“, „Péče o pleť“, „Zdravá
výživa“, „Hubení škůdců na zahrádce“, čtení z knihy „Stárnout je
kumšt“, „Prevence vzniku požárů
a informace o činnosti místního
hasičského sboru“, „Sociální péče,
její formy a podmínky pro její čerpání“.
- Oslava Dne matek a závěrečné
letošní vánoční rozloučení.
- Jarní vycházka spojená s opékáním
špekáčků na myslivecké chatě.
- Pravidelná cvičení některých členek klubu v tělocvičně místní základní školy.
Pochopitelně uvedený stručný výčet
jednotlivých akcí nemůže plně vystihnout základní poslání Klubu
důchodců, kterým je hlavně umožnění vzájemného společenského
setkávání při zábavě, poučení, besedách a dalších akcích, často i osamoceně žijících občanů.
Za Klub důchodců Jehnice Miroslav Polák

Již 23 roků v Jehnicích,
každou neděli v dopoledních hodinách, se před Jehnickou školou schází
již několikátá generace školáků.
S láskou k přírodě podnikají procházky v okolí Jehnic a učí se o naší
zvěři, o rostlinách a také jak se
v přírodě chovat. Je to kroužek mladých ochránců přírody, jejich vedoucí je pan Jiří Kačírek st.
Kroužek pracuje pod záštitou mysliveckého spolku Paseky Jehnice,
s podporou místního zastupitelstva
v Jehnicích.
Kroužek je zaměřen hlavně na zvěř
žijící okolo Jehnic, její zvyky, pobytové znaky, stopování a hlasy. Přídavným oborem jsou nauka o stromech, keřích, rostlinách nebo broucích ať už v lese, na pasece nebo
v potoce.

Na jaře děti čistí krmné zařízení či
studánku pod mysliveckou chatou,
v létě suší letniny pro zvěř a na podzim sbírají kaštany. Přes zimu pomáhají myslivcům přikrmovat zvěř
spárkatou, zajíce a bažanty.
Přes celý rok mají děti soutěž peříčko, kdy děti sbírají body za nalezení
a určení per našich ptáků, různých
semen lesních stromů, nebo shozů
srnčí zvěře.
Ke konci dubna se na myslivecké
chatě pořádá soutěž o Zlatou srnčí
trofej. V soutěži jsou zahrnuty: testy,
stopy zvěře, hlasy zvěře a poznávačky. Další soutěží je střelba ze vzduchovky na terč. Odměnou jsou dětem věcné dary.
V letošním roce se děti zúčastnily
zájezdu do ZOO v Hodoníně a pluli
na lodi po řece Moravě, navštívili
obůrku Holedná pod Kohoutovicemi
či záchranné centrum v Jinačovicích.
Měli jsme také možnost zhlédnout
dravce a jinou zvěř na Biologické
ochraně letiště v Brně. Kromě
zhlédnutí zde děti měly i odborný
výklad. Navštěvujeme také přehlídku historických autobusů, vojenské
techniky s ukázkou záchranářů nebo
hasičů v Řečkovicích v prostorách
bývalých kasáren. Navštěvujeme
také ZOO v Brně.
Před Vánocemi každý rok děti zdobí
vánoční stromeček pro zvěř. Prázdninami kroužek končí a začíná opět,
až jdou děti do školy.
Tyto kroužky už vedu od roku 1988
a v té době bylo v Brně mysliveckých kroužků dost. Dva kroužky
v Líšni, kroužek v Žebětíně, dokonce i v Řečkovicích. Se Žebětínem
jsme ještě spolupracovali nedávno,
než také skončili. Po místním kole
Zlatá srnčí trofej se děti účastnily
městského kola, které probíhalo tři
dny pod Pernštejnem, a ti nejlepší
jeli do tábora na 10 dní do Flájí nebo
do jiného vzdáleného města, kde se
zrovna národní kolo konalo. Dnes
jsme sami. Pokouším se o spolupráci
s kroužkem v Lysicích, ale uvidíme,
až se sejdeme.
Kdo z dětí má zájem, ať přijde mezi
nás, za kroužek se nic neplatí. Scházíme se každou neděli „pokud neprší“ v 9 hodin a končíme na tamtéž
místě v 11 hodin.
Vedoucí kroužku Kačírek

Informace o TJ Sokol
Jehnice
TJ Sokol Jehnice je v Jehnicích
druhým nejstarším spolkem (po
hasičích), který rozvíjí svoji činnost
již více jak sto let. Provozuje sportovní zařízení pro badminton a volejbal. V soutěžích má řadu družstev
mládeže vedených trenéry s vysokou
kvalifikací i družstva dospělých
v různých sportovních odvětvích.
Svoji činnost financuje z vybraných
příspěvků členů, z dotací a různých
sponzorských darů. Hradí tak především náklady spojené se soutěžemi
a soustředěními. Sportovní zařízení
slouží členům TJ i veřejnosti.
V soutěžích má naše TJ družstva
futsalu a volejbalu. Účastníme se
níže uvedených soutěží.
Futsal:
Muži A divize
1 družstvo
Muži B 1.A třída
1 družstvo
Volejbal:
Ženy A KP 1
1 družstvo
Ženy B KP 2
1 družstvo
Ženy C MP
1 družstvo
AVL celostátní soutěž 1 družstvo
Žákyně KP
1 družstvo
Kadetky KP
1 družstvo
Juniorky KP
1 družstvo
Minivolejbal
5 dvojic
Mimo soutěže se pod hlavičkou naší
TJ věnuje skupina žen rehabilitačnímu cvičení pod vedením Mgr.
Rašovské.
Družstva oddílu volejbalu trénují
a hrají svá utkání v tělocvičně ZŠ
Blanenská 1 a na venkovních hřištích ve sportovním areálu TJ.
Družstva oddílu futsalu trénují
a hrají soutěžní utkání v hale
v Obřanech a trénují též na venkovním hřišti s umělým povrchem u ZŠ
Blanenská 1.
Členská základna celkem: 208 členů,
z toho aktivní do 18 let: 76 členů.
Takto rozsáhlá činnost by nebyla
možná bez podpory Městské části
Brno-Jehnice a ředitelství Základní
školy Blanenská 1.
Informace o činnosti najdete na:
http://www.volejbaljehnice.cz/
www.tjsokoljehnice.cz
http://badmintonjehnice.cz/
Václav Šicha
předseda TJ Sokol Jehnice

Od stromečku k trvale
udržitelnému životu
Nadělte svým blízkým poukazy na
kurzy Lipky. Obdarované nejen
potěší, ale také jim poskytnou tipy
pro trvale
udržitelný
život.
V nabídce najdete tvořivé, soběstačnostní a zahradní semináře i knihy
a publikace pro děti i dospělé.
Vyberte si z dárkových poukazů na
tvořivé kurzy na pracovišti Lipová.

Obdarovaní si na nich aktivně odpočinou, a navíc si domů odnesou
užitečné pomocníky a stylové doplňky.
V pátek 10. ledna na Zachumlané
zašívárně přetvoříme staré svetry na
ozdobný obal na květináč, měkoučký povlak na polštář i domácí bačkory. Na stejný den připravujeme také
workshop drhání. Účastníci si pomocí techniky makramé vytvoří
drhanou tašku. Vezměte si ji na
nákup místo igelitové tašky, pomů-

žete snížit množství
plastových odpadů.
Dětem i dospělým můžete věnovat také poukázku
na Keramickou sobotu
na Rozmarýnku. Během
té lednové v sobotu 18.
si z hlíny uplácáme zahradní prvky, které zpříjemní život nejen nám
lidem, ale také našim
zvířecím sousedům. Na
programu tedy budou
nejrůznější
cedulky,
pítka a krmítka pro ptáčky nebo hmyzí domečky.
Pracoviště
Kamenná
chystá na úterý 21. ledna
netradiční zahradní seminář Zimní žně. Dozvíte se na něm, které druhy
zeleniny zasít, abyste
mohli sklízet úrodu i
během zimy. Rovnou si
některé z nich zasadíme
a domů
si
odnesete
vlastní minizahrádku.
Ediční centrum Lipky
připravilo pro zvídavé
předškoláky i mladší
školáky originální pětivrstvé puzzle Jak roste
lípa, které se zařadilo po
bok oblíbeným puzzlům
o vývoji rosničky, mravence,
vážky
a včely. Dospělým čtenářům se zájmem o životní prostředí nabízíme
novinku Život v půdě
představující
bohatý
život skrytý pod povrchem půdy. Díky nádherným
ilustracím
a makrofotografiím se do něj můžete
ponořit, poznávat ho a obdivovat.
Celou pestrou nabídku Edičního
centra
najdete
na
stránce
www.lipka.cz/e-shop.
Z našich
kurzů
vybírejte
na
stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci
a o dárkový poukaz pište garantovi
akce.
Pohodové Vánoce přeje Lipka.
Mgr. Amálie Čípková
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