
 

Informace 

Zastupitelstva MČ 

Brno-Jehnice 
Dne 12. 12. 2019 proběhlo 

243. zasedání zastupitelstva. 

Před zasedáním se uskutečnilo ve-

řejné shromáždění občanů, kde byly 

předneseny připomínky spoluobča-

nů, zvláště k rozpočtu městské části. 
 

Úprava OZV o nočním klidu na rok 

2020 z důvodu pořádání kulturních 

akcí 

- v MČ Brno-Jehnice následovně: 

předhodová zábava 4. 9. 2020 noční 

klid 0:00–06:00 hod a Jehnické hody 

2020 5. 9. 2020 – 6. 9. 2020 noční 

klid od 02:00 hod dne 6. 9. 2020 do 

06:00 hod dne 6. 9. 2020. 

- zastupitelstvo také schválilo návrh 

rušení nočního klidu při akcích MČ 

Ořešín: 20. 6. – 21. 6., 26. 6. – 27. 6. 

a 26. 9. – 28. 9. 2020. 
 

Pozemky a stavby 

- zastupitelstvo nesouhlasí 

s prodejem pozemků p.č. 512/1 

o výměře 107 m
2
 a p.č. 512/2 

o výměře 19 m
2
. 

- zastupitelstvo souhlasí s úpravou 

distribuční sítě NN v Brně-Jehnicích 

na ul. Meziboří, tak jak byla předlo-

žena společností T.O.O. spol. s r.o. 

- zastupitelstvo souhlasí se stavbou 

„Jehnice, rybníky, DSNN, Ibrmajer“, 

tak jak byla předložena projektantem 

stavby Pavlem Tóthem. 

- zastupitelstvo souhlasí se stavbou 

rodinného domu na části pozemku 

p.č. 489/7 k.ú. Jehnice, tak jak ji 

předložil majitel. 

- zastupitelstvo souhlasí 

s prováděním stavby obnovy nad-

zemního vedení NN ve stávající 

trase z důvodu změny technického 

řešení Brno, Rozhledová, směr býva-

lá železniční zastávka, tak jak byl 

předložen společností PROSIG, 

s.r.o.. 
 

Různé 

Zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice 

mění Sazebník úhrad nákladů 

spojených s vyhledáváním a 

poskytováním informací dle zák. č. 

106/1999 Sb. v části F) Skenování – 

formát A4.... 7,- Kč/ks, formát A3.... 

10,- Kč/ks. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu 

projednáním umístění domu pro 

seniory s pracovní skupinou pro 

vytipování lokalit vhodných pro 

výstavbu domů pro seniory. 

Nejvhodnější místo v Brně-Jehnicích 

je pod ekodvorem na ul. Lelekovická 

na p.č. 483 a p.č. 484 k.ú. Jehnice, 

kde by mohl stát malý domov pro 

seniory maximálně o jednom podlaží 

s malým počtem ubytovaných. 

Výsledek jednání starosta e-mailem 

sdělí zastupitelům a požádá je 

o vyjádření a až poté bude zaslána 

4. náměstkovi primátorky odpověď. 
 

Finance 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 

na organizaci výměnného pobytu 

žáků z Kaunasu ve výši 30.000,-Kč 

pro ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, p.o. 

Zastupitelstvo schvaluje žádost 

Spolku za kulturní Jehnice o příspě-

vek na pořádání Adventního koncer-

tu ve výši 4.000,- Kč. 

Zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice 

schvaluje předložený Návrh rozpoč-

tu MČ Brno-Jehnice na rok 2020 

v celkové výši 10,346.000,- Kč. (viz 

níže). 
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Schválený rozpočet MČ Brno-Jehnice 2020   

VÝDAJE ROK 2020 

Dotace – účelové komunikace /ÚZ 73/ 486 000,00 Kč 

Dotace SDH / provoz zásahové jednotky /ÚZ 74/ 31 000,00 Kč 

Údržba komunikací a chodníků – zimní, letní /úklid/ 500 000,00 Kč 

Dotace – pořádání kulturních akcí /ÚZ 78/ 100 000,00 Kč 

Dotace – údržba silniční zeleně /ÚZ 79/ 13 000,00 Kč 

Statické zajištění svahu – vybudování opěrné stěny /ÚZ 69/ 900 000,00 Kč 

ZŠ Blanenská – revitalizace sportovního areálu /ÚZ 56/ 200 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek –TJ Sokol Jehnice 120 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek – myslivecké sdružení 10 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek – SDH činnost s mládeží 30 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek – chovatelé 15 000,00 Kč 

Opravy, údržba přístřešků MHD 10 000,00 Kč 

Údržba potoka 37 000,00 Kč 

Dotace ZŠ Blanenská – provoz 2 112 000,00 Kč 

Jehnické listy 130 000,00 Kč 

Kultura 240 000,00 Kč 

Dary k životnímu jubileu 13 000,00 Kč 

Dětské hřiště – revize, materiál 25 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost klubu důchodců 66 000,00 Kč 

Sběr a svoz komunálního odpadu 16 000,00 Kč 

Údržba veřejné zeleně 225 000,00 Kč 

Likvidace černých skládek 20 000,00 Kč 

Příspěvek na obědy pro důchodce 20 000,00 Kč 

Odměny zastupitelstvo 751 000,00 Kč 

Sociální pojištění zastupitelstvo 187 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění zastupitelstvo 68 000,00 Kč 

Mzdy pracovníci ÚMČ 1 600 000,00 Kč 

Dohody externí práce 140 000,00 Kč 

Sociální pojištění ÚMČ 397 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění ÚMČ 144 000,00 Kč 

Povinné pojistně-úrazové pojištění 8 000,00 Kč 

Nákup knih, tiskovin /předpisy, nové knihy/ 3 000,00 Kč 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 

Nákup materiálu – kancelářský materiál, dr. režijní mater. 65 000,00 Kč 

Vodné, stočné 8 000,00 Kč 

Plyn 30 000,00 Kč 

Elektrická energie 65 000,00 Kč 

Poštovní služby 12 000,00 Kč 

Telefon, internet, služební mobily 37 000,00 Kč 

Služby peněžních ústavů – pojistka budovy MČ, ZŠ 70 000,00 Kč 

Konzultace – právní služby 20 000,00 Kč 

Školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 

Digitální podpis ČP 2 000,00 Kč 

Nákup ostatních služeb  180 000,00 Kč 

GDPR 20 000,00 Kč 

Opravy a údržba majetku ÚMČ 76 000,00 Kč 

Programové vybavení 10 000,00 Kč 

Cestovné 6 000,00 Kč 

Občerstvení 18 000,00 Kč 

Poplatek MP 1 000,00 Kč 

Nákup cenin 2 000,00 Kč 

Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Královo Pole 24 000,00 Kč 

Služby peněžních ústavů 9 000,00 Kč 

Sociální fond 90 000,00 Kč 

Pasportizace zeleně 100 000,00 Kč 

Spoluúčast MČ na nákup nového hasičského automobilu 150 000,00 Kč 

Projektová dokumentace ZŠ – rozšíření jídelny, nová družina 394 000,00 Kč 

ZŠ Blanenská – investice /centrál. plyn. ohřívač vody, střecha/ 300 000,00 Kč 

Dotace ZŠ – dětský karneval 10 000,00 Kč 

CELKEM 10 346 000,- Kč 

 

Kompletní zápisy z jednání naleznete 

ve vývěsce MČ a na stránkách 

http://brno-jehnice.cz/zapisy 

 

Informace pro 
majitele psů 
Úřad MČ Brno-Jehnice upozorňuje 

na povinnost zaplatit poplatek za psa 

do 31. 3. 2020, a to následně: za 

prvního psa 300,- Kč/rok, za každé-

ho dalšího psa 600,- Kč/rok. ZTP 

a důchodci za prvního psa 100,- 

Kč/rok, za každého dalšího psa 300,- 

Kč/rok. 

Plaťte přednostně bankovním převo-

dem na číslo účtu 19-19225621/0100, 

variabilní symbol 1341, do zprávy 

pro příjemce uveďte jméno a adresu 

majitele. 

 

Změny územního 

plánu – pokračování 
Vážení sousedé, spoluobčané.  

V listopadovém čísle Jehnických 

listů jsem informoval o probíhajících 

změnách územního plánu (ÚPmB) 

v Jehnicích a možnosti podat vůči 

těmto změnám námitky. Jsem rád, že 

i přes snahu některých představitelů 

samosprávy zveřejňovat nezbytné 

minimum informací o těchto změ-

nách se našlo mnoho občanů, kteří 

námitky podali a kterým není jedno, 

co má vyrůst v sousedství. Požádal 

jsem MMB, aby sdělil, kolik námi-

tek bylo podáno k jednotlivým ná-

vrhům změn ÚPmB.  

Ke změně B36/07-II (výstavba před 

školou až k odbočce na pilu) podalo 

133 občanů celkem 103 námitek.  

Ke změně B25/15-0/Z (změna plo-

chy sběrného dvora a plochy pod 

sběrným dvorem na plochy všeobec-

ného bydlení) učinilo 53 občanů 

celkem 11 podání, ve kterých zmi-

ňovali nejméně 33 námitek. 

Poslední změna se týká hranic 

Jehnic a Ořešína. V Ořešíně je plá-

nováno kompletně zastavět luční 

stráň Nivku. Jediný přístup k této 

lokalitě má být veden odbočkou 

z ulice Klimešova za Jehnickým 

mostkem. K této změně B195/15-

0/Z podalo 69 občanů celkem 68 

námitek. 

Kamil Krinčev 

zastupitel Klidné Jehnice 

 

 

http://brno-jehnice.cz/zapisy


PŘÍJMY ROK 2020 

Dotace ze státního rozpočtu 478 000,00 Kč 

Dotace z rozpočtu MMB 9 300 000,00 Kč 

Poplatek ze psů 40 000,00 Kč 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 

Správní poplatky /stavební úřad/ 40 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 Kč 

Pronájem – ostatní nem. ZŠ Blanenská 385 000,00 Kč 

Příjmy – hlášení MR, reklama, inzerce 18 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu /rest. Obecní dům, ordinace/ 66 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 Kč 

Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 

CELKEM 10 346 000,00 Kč 

 

 

Tříkrálová sbírka 

2020 
Již tradičně vyráželo v určeném 

termínu pro koledování, tj. 1.1. – 

14.1. 2020, sedm skupinek kolední-

ků se zapečetěnými pokladnami 

charity dům od domu požádat obča-

ny naší městské části o příspěvek do 

celostátní sbírky. 

 

A jak tato snaha dopadla? 

Díky vašim štědrým příspěvkům 

bylo letos v Jehnicích vybráno úcty-

hodných 57 698 Kč (oproti loňským 

48 834 Kč)! 

Všem dárcům patří naše srdečné 

poděkování – kam finance konkrétně 

putují, je možné se dozvědět na 

stránkách www.trikralovasbirka.cz. 

 

Tak tedy poté, co jsme se se starým 

rokem rozloučili vydařeným advent-

ním koncertem, který uspořádal 

Spolek za kulturní Jehnice, zahájili 

jsme důstojně i rok 2020. 

 

Mnoho zdraví a pohody po celý rok 

přeje za jehnické tříkrálové koled-

níčky  

 

Pavlína Puklová, vedoucí jedné ze skupin 

 

Základní škola 

a mateřská škola  
v Jehnicích se nachází na okraji obce 

v krásném prostředí, uprostřed lesna-

té krajiny a zároveň s dobrou do-

stupností městské hromadné dopra-

vy, se zastávkou přímo před budo-

vou školy.  Děti mateřské školy a 

žáci základní školy mohou využít 

velkou zahradu, dětské hřiště, ven-

kovní sportovní hřiště i nově zrekon-

struovanou tělocvičnu. 

     Základní škola do roku 2020 

vstupuje s pěti třídami a zapsáno je 

v ní 104 žáků. Základní škola je 

otevřená novým přístupům ke vzdě-

lávání, respektuje individualitu dětí a 

rozvíjí nadání a osobnost všech 

žáků. Zaměřuje se na sportovní 

výchovu a nabízí žákům velký výběr 

kroužků. Žáci základní školy se 

zúčastňují různých soutěží, jako je 

matematická olympiáda, Mateso, 

Pythagoriáda, Žabákova matematic-

ká miniolympiáda, logických soutěží 

či výtvarných soutěží a dosahují 

v nich dobrých výsledků. Žáci školy 

se zapojili také do mezinárodní sou-

těže „Záložka do knihy spojuje ško-

ly“, ale jsou úspěšní i v soutěžích 

v rámci mimoškolních aktivit step, 

street dance, plavání.  

Žáci první třídy letos již několikrát 

navštívili knihovnu v Jehnicích, kde 

byli pod vedením paní Mgr. Dagmar 

Navrátilové a pana starosty Václava 

Šichy pasováni na čtenáře a byli 

odměněni knihou. V rámci čtenář-

ského klubu paní učitelka spolupra-

cuje s autory a ilustrátory knih, be-

seda se uskutečňuje každé pololetí. 

V rámci výuky anglického jazyka 

mají žáci školy možnost vzdělávání 

již od prvního ročníku. Škola nabízí 

mnoho kroužků a sportovních akti-

vit, především v rámci kroužku 

atletiky.  Škola navštěvuje různá 

divadelní představení a vzdělávací 

programy a je zapojena do mnoha 

projektů. Nejvýznamnější projekty 

jsou Rovný přístup k předškolnímu 

vzdělávání ve městě Brně a Zlepšení 

kvality vzdělávání na základní a 

mateřské škole. 

Mateřská škola má rozděleny děti 

do tří věkově smíšených tříd a 

v současné době je v ní zapsáno 70 

dětí. Budova mateřské školy je nově 

otevřená od r. 2016 a je moderně 

vybavená. Třídy mateřské školy jsou 

propojeny a nechybí zde ani samo-

statná lehárna pro děti. Bezprostřed-

nost blízkosti lesa významně ovliv-

ňuje program školy, časté vycházky 

vedou školu k užšímu propojení 

s přírodou a lákají k pozorování 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 

změn v přírodě a k poznávání 

její rozmanitosti. Filozofií 

mateřské školy je zaměření na 

zlepšení tělesné zdatnosti, 

vedení dětí ke zdravému ži-

votnímu stylu a k podporování 

komunikačních dovedností 

včetně logopedické prevence. 

Mateřská škola je sportovně 

zaměřená a upřednostňuje 

prožitkové učení, kooperativní 

učení hrou a činnostní a spon-

tánní sociální učení. Pedago-

gové respektují věkové a 

individuální potřeby dětí a 

vzdělávací nabídka odpovídá 

jejich potřebám, možnostem a 

zájmům, podporuje samostat-

nost a aktivitu dětí a preferuje 

úzkou spolupráci s rodiči.  

Mateřská škola nabízí dětem 

pravidelné poznávací, spor-

tovní a kulturní akce, napří-

klad divadelní představení, 

výchovné pořady a přednášky, 

soutěže, karneval, výlety, 

spaní v MŠ apod., ale také 

kroužky, jako je Angličtina, 

Keramika, Atletika, Notičky, 

Předškoláček či kroužek lo-

gopedické prevence Povídá-

lek. Zprostředkovává rovněž 

dopolední kurzy, jako je brus-

lení a lyžování. Mateřská 

škola spolupracuje v rámci 

preventivních aktivit 

s městskou policií, hasiči, s 

Dental Alarm (zubní preven-

ce), s optometristy a 

s poradnami (PPP, SPC). 

Především pak úzce spolupra-

cuje se subjekty VSK Univer-

zita Brno, ZUŠ V. Kaprálové 

v Brně a s knihovnou KJM 

v Jehnicích, kam děti pravidelně 

dochází. 

Mateřská škola je zapojena do mno-

ha projektů, dlouhodobě například 

do projektu „Celé Česko čte dětem“  

a od 1. 9. 2019 nově do projektu 

ČOS pro předškolní děti „Svět ne-

končí za vrátky, cvičíme se zvířát-

ky“. Rovněž se v letošním roce za-

měřila na pořádání tzv. projektových 

dnů, do kterých zapojuje i neziskové 

organizace z mnoha oblastí. 
Petr Kotyza 

 

Vážení spoluobčané, 
problematiku stability svahu na 

parcele č. 394 k.ú. Jehnice na ul. 

Lelekovická jsem popsal 

v Jehnických listech a byla též 

předmětem řady diskusí na zastupi-

telstvech městské části při setkání 

s občany.  

Takže stručná rekapitulace: na 

základě zjištění, že před domy na 

parcelách číslo 406, 403 a 395 k.ú. 

Jehnice na ul. Lelekovická se na 

straně svahu vytváří mezera mezi 

dlažbou komunikace a obrubníkem 

v šíři 8-10 cm a je nakloněný stožár 

veřejného rozhlasu, jsem zadal vy-

pracování statického posouzení 

opěrné konstrukce a svahu na p.č. 

394 k.ú. Jehnice společnosti 

FUNDOS s.r.o.. Statické posouzení 

vypracoval ing. Lamparter, autori-

zovaný inženýr pro geotechniku. 

Bylo vyhotoveno 12.6.2019 a nám 

předáno 14.6.2019. Jelikož daný 

svah nevyhověl ve druhém a třetím 

zatěžovacím stavu, bylo nutné při-

jmout opatření, která svah zabezpečí.  

Z výsledku posouzení vyplynuly 

následující možnosti: 

1. Zamezit prakticky jakémukoli 

přitížení zdi v zeleném pásu a mít 

pouze omezené přitížení na komuni-

kaci 

2. Vytvořit regulérní opěrnou 

konstrukci, která by zajistila provoz 

na přilehlé komunikaci a případnou 

možnost parkování nad zdí.  

Na základě toho byla na začátku 

výjezdu ul. Lelekovická umístěna 

značka zákaz vjezdu vozidel nad 

3,5t, omezen výjezd popelářům a 

dole byly umístěny dva velkokapa-



citní kontejnery na směsný domovní 

odpad. Dne 4.7.2019 byl statický 

posudek ing. Lampartera ze dne 

12.6.2019 projednán na 240. Zase-

dání ZMČ a zastupitelstvo pověřilo 

starostu zajištěním projektu na opěr-

nou zeď na parcele 394 k.ú. Jehnice 

a zajištěním financování stavby.  

Dne 8.7.2019 jsem objednal u 

arch. Gustava Křivinky dokumentaci 

pro stavební povolení a provedení 

stavby na akci „Opěrná stěna – za-

bezpečení svahu na ul. Lelekovická, 

Brno MČ Jehnice na parcelách č. 

394 a 392 v k.ú. Jehnice“. 17.9.2019 

byla podepsána smlouva se zhotovi-

telem.  

Smlouva je rozdělena na tři vý-

konové fáze a to: 

1. rozbory a průzkumy termín 

předání 25.10.2019  

2. Vypracování dokumentace pro 

obstarání stavebního povolení a 

realizaci stavby termín předání 

15.11.2019  

3. Autorský dozor 

Dokumentace 1 a 2 fáze byla 

předána ve smluvních termínech. Ve 

fázi 1 bylo provedeno: 

- Zpracování inženýrsko – 

geologického průzkumu firmou 

HIG s.r.o. 

- Provedení pasportizace ob-

jektů na parcelách číslo 395, 403 a 

406 k.ú. Jehnice 

- Zaměření inženýrských sítí 

na ul. Lelekovická 

Dne 14.11.2019 jsem objednal u 

společnosti FUNDOS s.r.o. (Ing. 

Lamparter) posudek na posouzení 

stability svahu a opěrných konstruk-

cí na p.č. 394 k.ú. Jehnice na základě 

skutečností zjištěných společností 

HIG s.r.o. ze dne 9.10.2019.  

Pro výběrové řízení na zhotovite-

le stavby jsem s podáním nabídky 

oslovil dne 29.11.2.2019 firmu 

SASTA CZ, a.s., kde jsem možnost 

zhotovení stavby projednal osobně a 

požádal je o nabídku. Firmou 

SASTA CZ a.s. mně bylo sděleno, 

že nabídku nepodají vzhledem 

k tomu, že nemají technologii na 

provádění prací dle projektu. Dále 

pak jsem oslovil firmu PORR a.s 

taktéž se žádostí o podání cenové 

nabídky na realizaci stavby. Společ-

nost PORR a.s. ihned reagovala a 

dne 3.12.2019 zaslala cenovou na-

bídku a 4.12.2019 návrh smlouvy o 

dílo.  

Doposud vše probíhalo jako 

příprava pro výběrové řízení na 

zhotovitele provádění prací dle 

stavebního povolení. Oslovení 

dalších potencionálních zhotovitelů 

jsem pozastavil do obdržení posudku 

objednaného 14.11.2019, který mohl 

vést k zahájení prací na opěrné stěně 

dle § 177 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb. stavební zákon.  

Tento posudek jsem obdržel dne 

13.12.2019 s následujícím závěrem:  

1.  Stávající opěrné konstruk-

ce mohou kdykoli nekontrolovatelně 

havarovat. Tím může dojít 

k ohrožení osob a majetku 

2. Je třeba neprodleně danou 

lokalitu zabezpečit trvalými stabil-

ními konstrukcemi. 

Na základě toho jsem ihned dne 

13.12.2019 podepsal se společností 

PORR a.s smlouvu o dílo na zhoto-

vení opěrné stěny. Dne 16.12.2019 

byly uzavřeny smlouvy na koordiná-

tora BOZP, na zajištění výkonu 

Technického dozoru investora a dne 

6.1.2020 bylo předáno staveniště 

zhotoviteli stavby společnosti PORR 

a.s..  Dne 7.1.2020 jsem podal na 

příslušný stavební úřad Oznámení o 

provádění prací dle ust. § 177 sta-

vebního zákona. Stavební úřad dne 

8.1.2020 zaslal sdělení, že naše 

oznámení bere na vědomí. Ne-

jedná se tedy v žádném 

případě o černou stavbu. 
Dne 6.1.2020 začaly práce na opěrné 

stěně – zabezpečení svahu. Opěrná 

stěna zabezpečí stabilitu svahu a 

umožní opět výjezd popelářských 

vozidel až na konec ulice Lelekovic-

ká. Práce budou ukončeny do 

29.2.2020. Celý prostor staveniště 

byl vyčištěn od náletových dřevin a 

stromů na základě povolení 

z 15.11.2019, náhradní výsadba 

v počtu 7 ks stromů bude provedena 

v parku na náměstí 3 května a u 

hřbitova. Byla navezena a zhutněna 

montážní lavice pro pojezd vrtné 

soupravy. Při hutnění této lavice 

došlo k vibracím, ke kterým by však 

docházelo i v případě, že by byla 

zvolena jiná technologie provádění 

např. podepření svahu pouze zemi-

nou. Následně budou z této lavice 

provedeny vrty a usazeny ocelové 

profily (zápory), které se ve vrtech 

zabetonují. Budou vyvrtány 3 šikmé 

vrty pod ul. Lelekovickou, budou do 

nich zasunuta a zabetonována kotev-

ní lana. Tyto šikmé vrty nepřekročí 

vzdálenost 2 metry od stávajících 

domů na ul. Lelekovická. Po osazení 

zápor bude v horní části proveden po 

celé délce železobetonový trámec, 

do kterého budou kotvy napnuty. Ze 

strany ul. Lelekovická bude prove-

den za trámec zásyp a zhutněn. Po 

celé délce bude do železobetonového 

trámce osazeno oplocení o výšce 1 

m. Na závěr bude montážní lavice 

vysvahována k železobetonovému 

trámci a ponechána jako součást 

opěrného systému svahu. Takto 

provedené zabezpečení svahu umož-

ní v budoucnu využít pozemek p.č. 

394 k.ú. Jehnice variantně pro potře-

by MČ Brno – Jehnice.  

Václav Šicha 

starosta 

 

Jaráky na Lipce budou! 
Jarní prázdniny odstartují v Brně 

už 17. února, je tak nejvyšší čas 

naplánovat si na ně program. 

Lipka na období jarních prázdnin 

připravuje tři dětské tábory, dva 

příměstské a jeden pobytový. Dva 

z nich proběhnou na Jezírku u 

Soběšic a jeden na pracovišti Li-

pová v Pisárkách. A všechny čeka-

jí na malé táborníky. 

Lipová zve na tábor děti od 7 do 10 

let. Každý den prázdnin u nás mo-

hou strávit čas od 7.30 do 16.30. 

Společně si užijeme spoustu her, 

zimních radovánek, poznávání pří-

rody a chybět nebude ani výlet, 

prostě zaručená kombinace, jak si 

skvěle užít týden bez školy a sezná-

mit se s novými kamarády. 

Zvířata i stromy v zimě spí. Nebo je 

to jinak? Během pětidenního pří-

městského tábora prozkoumáme 

zdánlivě spící zimní přírodu v lesích 

okolo Jezírka. Ale nebojte se, když 

nám bude zima, schováme se dovnitř 

do tepla. K naší objevné výpravě se 

mohou přidat děti od 7 do 12 let. 

Již druhý rok mohou starší děti od 9 

do 15 let strávit na Jezírku celý tý-

den jarních prázdnin. Na pobytovém 

táboře nazvaném A co vaše planeta? 

zapátráme, jak to na Zemi funguje 

a co pro ni může každý z nás udělat.  

Podívejte se na další informace na 

www.lipka.cz/tabory a přihlaste se 

včas, ať už se nemůžete prázdnin 

dočkat stejně jako my! 

Amálka Čípková, Lipka 
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Lesy města Brna, a.s., se sídlem v Kuřimi, Křížkovského 247, přijme do pra-

covního poměru  

 SEZONNÍ PRACOVNÍKY/ICE PRO SPRÁVU A ÚKLID 

UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ  
NÁPLŇ PRÁCE: 

úklid, předání a převzetí ubytovacích kapacit, prádelna, řešení a dohled nad bezproblémovým chodem zařízení, 

částečné správcovství 

PRACOVIŠTĚ:   
chata Babí lom a 3 Tree houses nacházející se v lese pod Babím lomem mezi obcemi Lelekovice, Vranov, 

Šebrov a Svinošice 

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PŘI NÁSTUPU DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

vzdělání:  základní, středoškolské 

jazykové vzdělání: český jazyk  

znalosti, doved-

nosti 

řidičský průkaz skupiny B 

dobré komunikační schopnosti (komunikace s klienty) 

vstřícné jednání  

smysl pro pořádek, spolehlivost a pečlivost (zkušenost s úklidem) 

zodpovědnost 

výhodou bydliště v blízkosti 

ostatní čistý trestní rejstřík 

NABÍZÍME: 

- zázemí stabilní společnosti 

- odpovídající finanční ohodnocení 

- zaměstnanecké benefity (auto, telefon, stravenky, pracovní oblečení) 

- práce v prostředí lesa 

- možnost práce na DPP nebo DPČ formou dlouhodobé brigády 

 

TERMÍN NÁSTUPU: 1. 3. 2020 
Bližší informace na tel. 702 158 499 p. Musilová  

Životopisy zasílejte na e-mail: kremlackova@lesymb.cz 

Jelikož se stále množí připomínky k výstavbě v Jehnicích, pojďme na toto téma diskutovat. 

Pošlete své názory na téma výstavba v Jehnicích, územní plán a vše co se týká urbanistické-

ho rozvoje naší městské části. Vše zasílejte na e-mail: jehnickelisty@seznam.cz do 

15.3.2020. Materiály zpracujeme, aby mohly vyjít v březnovém čísle. 

Město Brno podporuje 

recyklaci odpadu, chystá 

moderní třídicí linku 
Rada města Brna schválila zá-

měr výstavby nové linky na dot-

řiďování plastových a papírových 

odpadů, která by měla výrazně 

přispět k naplňování náročných cílů 

EU kladených na recyklaci a mate-

riálové využívání komunálních 

odpadů. 

Linka na dotřiďování papíru a 

plastu bude jedna z nejmodernějších 

v České republice díky poloautoma-

tickému provozu, který zahrnuje 

technologie částečně nahrazující 

ruční dotřiďování odpadu. Podsta-

tou navržené moderní technologie 

třídění jsou optické senzory, které 

dokáží na principu lomu světla 

automaticky rozlišit a oddělit různé 

druhy odpadů a to velmi efektivně. 

Čistota a kvalita vytříděného mate-

riálu hraje důležitou roli při jeho 

následném zpracování a má zásadní 

vliv na kvalitu recyklovaných vý-

robků Dalšími automatizovanými 

prvky linky bude podavač a rozdru-

žovač odpadu, balistický separátor a 

separátory kovů. 

Množství vytříděných komunál-

ních odpadů občany a firmami 

v Brně se neustále zvyšuje, např. 

plastových odpadů se vytřídí 3krát 

více než v roce 2012. Moderní způ-

sob zpracování a třídění odpadu, 

který připravuje SAKO, minimali-

zuje množství zbytkového odpadu 

a výrazně přispívá k větším mož-

nostem materiálového využití odpa-

dů, což je hlavní cesta, kterou Ev-

ropská unie prosazuje. 

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace 
SAKO Brno, a.s. 
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