
Rozpočet MČ Brno – Jehnice 2021   

VÝDAJE ROK 2021 

Dotace-účel. komu.  /ÚZ 73/ 463 000,00 Kč 

Dotace SDH / provoz zásahové jednotky /ÚZ 74/ 30 000,00 Kč 

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

Dotace-ZŠ a MŠ Blan.1, rozšíření ŠJ vč. úpravy elektroinst/ 

ÚZ 66/ 4 000 000,00 Kč 

Dotace-zř.fotovol.panelů s přísl.na střechy MŠ-Jehnice/ÚZ 69/ 1 150 000,00 Kč 

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

Neinvestiční příspěvek – SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ 

BRNO – JEHNICE, z.s. 10 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek – TJ Sokol Jehnice  80 000,00 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 

Neinvestiční příspěvek-kulturní Jehnice 15 000,00 Kč 

Opravy,údržba přístřešků MHD 10 000,00 Kč 

Údržba potoka 37 000,00 Kč 

Dotace ZŠ Blanenská – provoz 1 966 000,00 Kč 

Jehnické listy 50 000,00 Kč 

Kultura 290 000,00 Kč 

Dary k životnímu jubileu 17 000,00 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 360 000,00 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 1 680 000,00 Kč 

Dohody externí práce 150 000,00 Kč 

Sociální pojištění ÚMČ 400 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění ÚMČ 152 000,00 Kč 

Povinné pojistně-úrazové pojištění 8 000,00 Kč 

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek  30 000,00 Kč 

DHDM Koše na psí exkrementy 35 000,00 Kč 

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

Vodné, stočné 10 000,00 Kč 

Plyn 30 000,00 Kč 

Elektrická energie 65 000,00 Kč 

Poštovní služby 15 000,00 Kč 

Telefon, internet, služ.mobily 35 000,00 Kč 

Služby peněž.ústavů - pojistka budovy MČ,ZŠ 70 000,00 Kč 

Konzult.právní služby 20 000,00 Kč 

Školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 

Digitální podpis ČP 2 000,00 Kč 

 

V Ý Z V A 

Vážení spoluobčané, s ohledem na 

skutečnost, že končí dvouleté 

funkční období redakční rady 

Jehnických listů, chtěl bych požá-

dat zájemce o práci v radě, aby se 

do 14 dnů po zveřejnění této výzvy 

přihlásili na Úřadu městské části 

Brno Jehnice. Lze tak učinit pří-

mo nebo mailem info@brno-

jehnice.cz. 
Miroslav Svoboda, zastupitel   

Vítání občánků  
Kulturní komise, pokud to situace 

dovolí, uskuteční v letošním roce 

akci vítání občánků v naší městské 

části. Informujeme tímto rodiče dětí 

narozených po 1. 1. 2017, kteří mají 

zájem, aby se přihlásili a informovali 

v úřední hodiny na obecním úřadě, 

nebo lépe mailem info@brno-

jehnice.cz a to do 30.4.2021. 
Kulturní komice 

Prosíme občany, 
O zapůjčení fotografií, na kterých by 

bylo vidět, jak vypadaly Jehnice 

před rokem 1989. Fotografie budou 

nascanovány a vráceny. Je možné 

též zaslání v elektronické podobě 

mailem info@brno-jehnice.cz 
ÚMČ Brno-Jehnice 

Vážené spoluobčanky, 

vážení spoluobčané, 
 

rok 2021 začíná, stejně jako končil 

rok předcházející, a to starostí o 

zdraví naše a našich blízkých. Věř-

me, že se epidemiologická situace 

zlepšuje a podpořme úsilí všech, 

kteří nám v tom pomáhají. Když 

sledujeme chování řady našich spo-

luobčanů, šíření populistických 

názorů a aroganci některých našich 

politiků, kteří jsou jim v tomto vzo-

rem, vidíme v tom neúctu k obětavé 

a vyčerpávající práci našich lékařů, 

zdravotních sester, všeho zdravot-

nického personálu, dobrovolníků a 

zodpovědných politiků v boji proti 

šíření epidemie koronaviru. Vidíme 

v tom neúctu ke starší generaci, pro 

kterou je každý den, týden a měsíc 

prožitý v nedobrovolné izolaci nena-

hraditelnou ztrátou části jejich živo-

ta. Takže vydržme, pomáhejme si a 

buďme k sobě ohleduplní. Pomůže 

 

Leden 

2021 
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Nákup ostatních služeb  180 000,00 Kč 

GDPR 20 000,00 Kč 

Opravy a údržba majetku ÚMČ 100 000,00 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 zab.státní správy s ÚMČ  Kr.Pole 24 000,00 Kč 

Služby peněžních ústavů 5 000,00 Kč 

Sociální fond 90 000,00 Kč 

Poskytnuté náhrady /nemoc/ 5 000,00 Kč 

Ostatní nezařazené 274 000,00 Kč 

CELKEM 13 714 000,00 Kč 

  PŘÍJMY ROK 2021 

Dotace ze státního rozpočtu 487 000,00 Kč 

Dotace z rozpočtu MMB 12 747 000,00 Kč 

Poplatek ze psů 35 000,00 Kč 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 

Správní poplatky /stavební úřad/ 30 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 Kč 

Pronájem- ostatní nem.ZŠ Blanenská 300 000,00 Kč 

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

Příjmy z pronájmu /rest. Obecní dům,ordinace/ 67 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,00 Kč 

Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 

CELKEM 13 714 000,00 Kč 

 

nám to všem vrátit se k normálnímu 

způsobu života. 
 

Váš starosta 

Informace z úřadu 
 

1. Oznamujeme, že II. Obecní ples 

v Jehnicích, který byl plánován 

na den 6.2.2021 se bohužel 

z důvodu omezení souvisejících 

s epidemií COVID-19 nebude 

konat. 

2. Vyzýváme občany, aby zaslali 

prostřednictvím mailu in-

fo@brno-jehnice.cz nebo písem-

ně vhozením do schránky ÚMČ 

svoje návrhy na umístění odpad-

kových košů, jejich součástí bu-

de i zásobník se sáčky na psí ex-

krementy. Zásobníky se sáčky 

budou též umístěny na odpadko-

vých koších na zastávkách 

MHD. Upozorňujeme občany, že 

tyto odpadkové koše mohou být 

umístěny pouze na pozemcích 

v majetku města Brna a nesmí 

být v kolizi s podzemními sítěmi. 

Navrhněte tedy zhruba prostor, 

do kterého byste tyto odpadkové 

koše chtěli umístit, a my to pak 

uvedeme do souladu s výše uve-

deným. 

3. Opětovně upozorňuji, že opravu 

komunikace na ul. Lelekovická 

před domem č. 28 zajišťuje spo-

lečnost BKOM, a.s. a městská 

část Brno – Jehnice nemá s touto 

opravou cokoli společného. 

Představitelé MČ neustále tlačí 

na společnost BKOM, a.s., aby 

mohl být opětovně zajišťován 

svoz komunálního odpadu 

z horní části ulice. V poslední 

době čelíme kritice, že zajišťu-

jeme náhradní svoz odpadu 

z finančních prostředků městské 

části. Jestliže si to občané z této 

ulice budou přát, tuto službu zru-

šíme.  
 

Mgr. Michal Jedlička 

Tajemník ÚMČ Brno - Jehnice 

Informace z Úřadu 

měst ské části Brno – 

Jehnice 
Dne 17. 12. 2020 proběhlo 250. 

zasedání zastupitelstva. 

 

Finance a investice 

-zastupitelstvo projednalo technické 

řešení na umístění fotovoltaických 

panelů na střeše MŠ v Brně – Jehni-

cích a pověřuje starostu vypsáním 

výběrového řízení na zhotovitele 

prováděcí projektové dokumentace 

na stavbu fotovoltaických panelů na 

střeše MŠ Brno – Jehnice včetně 

propojení do systému elektroinstala-

ce školy. Jako podklad bude sloužit 

Návrh technického řešení společnos-

ti JOYCE ČR, s.r.o.. 

 

-zastupitelstvo projednalo výzvy na 

projektovou dokumentaci na půdní 

vestavbu – stavba družina v ZŠ 

Blanenská 1, Jehnice a pověřuje 

starostu vypsáním výběrového řízení 

na zhotovitele prováděcí projektové 

dokumentace na půdní vestavbu – 

stavba družina v ZŠ Blanenská 1, 

Jehnice a schvaluje ze dvou předlo-

žených návrhů, návrh číslo II. 

Smlouvy o dílo, která bude nedílnou 

součástí zadávacího řízení. 

 

-zastupitelstvo schvaluje nejvýhod-

nější nabídku ze třech doručených, 

na ošetření dřevin u hřbitova a na 

náměstí 3. května v Jehnicích firmou 

Veřejná zeleň města Brna, p.o. za 

částky: Náměstí 3. května: 41.382,-

Kč včetně DPH a Park u hřbitova: 

52.902,- Kč včetně DPH. 

 

-zastupitelstvo schvaluje předložený 

Návrh rozpočtu MČ Brno – Jehnice 

na rok 2021 v celkové výši 

13,714.000,- Kč. (viz. tabulka). 

Schválené úpravy částek jsou 

v rozpočtu zapracovány. 

 

-zastupitelstvo souhlasí se žádostí 

Spolku za kulturní Jehnice o 

navýšení částky na průběžnou péči o 

květiny o 1.845,- Kč a snížení částky 

na neuskutečněnou akci Indiánský 

podzim na částku 1.655,- Kč a 

schvaluje schválení dodatek č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí neinvestičního 

příspěvku. 

 

Různé 

-zastupitelstvo projednalo žádosti na 

umístění nádob na bioodpad na ve-

řejných prostranstvích. Přišel návrh 

na umístění hnědých popelnic v 

popelnicovém stání u bytových 
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Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) 

Městská 
část 
Brno- 

Za psa drženého v bytovém 
domě 

Za psa drženého v rodinném 
domě (RD) 

Základní sazba 
za psa, držené-

ho v jiných 
prostorách než 

bytový nebo 
rodinný dům 

základní 
sazba 

snížená 
sazba 

základní 
sazba 

snížená saz-
ba 

za 
prv-
ního 
psa 

za 
druhé-
ho a 
kaž-
dého 
další-

ho psa 
téhož 
držite-

le 

za 
prv-
ního 
psa 

za 
druhé-
ho a 
kaž-
dého 
další-

ho psa 
téhož 
držite-

le 

za 
prv-
ního 
psa 

za 
druhé-
ho a 

každé-
ho 

dalšího 
psa 

téhož 
držitele 

za 
prv-
ního 
psa 

za 
druhé-
ho a 
kaž-
dého 
další-

ho psa 
téhož 
držite-

le 

za 
prv-
ního 
psa 

za dru-
hého a 

každého 
dalšího 

psa 
téhož 

držitele 

Jehnice 500 1000 200 300 300 600 200 300 300 600 

 

domů na ul. Zámezí, tato možnost 

bude prověřena na MMB OŽP. Další 

místa budou dále vytipovávána. 

 

-zastupitelstvo souhlasí s pořádáním 

plesu dne 13.3.2021 a dětského 

karnevalu dne 14.3.2021 

v tělocvičně ZŠ Blanenská 1  

 

-zastupitelstvo souhlasí s žádostí 

MČ Brno – Ořešín o povolení rušení 

nočního klidu na k.ú. Jehnice 

z důvodu konání kulturních akcí na 

k.ú. Ořešín v roce 2021 a to:  

 

 

-zastupitelstvo souhlasí se změnou 

OZV, kterou se mění a doplňuje 

OZV statutárního města Brna č. 

11/2017, o nočním klidu, ve znění 

pozdějších vyhlášek následovně: 

 

-zastupitelstvo a přítomní občané 

byli seznámeni s výsledky ankety. 

Více v článku „Váš názor nás 

zajímá“. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ 

Brno – Jehnice svolá starosta v zá-

konem stanovené lhůtě. Kompletní 

zápisy z jednání naleznete ve vývěs-

ce MČ a na stránkách http://brno-

jehnice.cz/zapisy. 

Distanční výuka na ZŠ 

Brno – Jehnice 
 

 Loňský rok byl pro většinu z nás 

velkou zkouškou. Zažili jsme něco, 

co jsme si mnozí nedovedli ani ve 

snu představit. Spoustu oborů prošlo 

„epidemickou revolucí“, jedna 

z nich bylo školství. 

V první vlně distanční výuky čekala 

velká zkouška na všechny, na učite-

le, rodiče a děti. Nikdo netušil, jak 

dlouho toto období bude trvat a co 

vše lze očekávat. Ze začátku se uká-

zaly různé nedostatky ze všech stran. 

Nikdo nebyl na něco takového při-

pravený. Učitelé se snažili žákům co 

nejlépe přenést úkoly a jejich zadání. 

Úkoly se děti snažily plnit, ale často 

především u těch menších museli 

rodiče zasuplovat učitele. 

Poučení z první vlny přineslo ovoce 

v druhé vlně distanční výuky, která 

začala krátce po zahájení školního 

roku 2020/2021. Děti a rodiče obdr-

žely upravený rozvrh a výuka se 

přenesla do aplikace „classroom“.  

Jedná se o 

dostupnou 

aplikaci, 

kterou lze 

spustit i 

z mobilu. 

Spousta 

rodičů 

tuto mož-

nost ocenila. Není jednoduché zajis-

tit všechny technické možnosti jako 

počítač, notebook nebo tablet ze dne 

na den. 

Po náhodných setkáních rodičů, 

jejichž 

děti na-

vštěvují 

jehnickou 

školu, se 

shodli, že 

přístup 

učitelů je 

na tuto 

dobu velmi vstřícný. 

Výuka začíná klasicky v 8 hodin, po 

každé hodině následuje 15minutová 

přestávka. Děti využívají těchto 

přestávek alespoň ke vzdálenému 

kontaktu mezi sebou. Vyučování 

trvá většinu dopoledne. Děti dostá-

vají úkoly. Pokud není možnost si 

vytisknout potřebné úkoly doma, 

učitelé ochotně potřebné dokumenty 

vytisknou a nachystají k předání. 

Dokonce jsem byla svědkem i toho, 

jak paní učitelka roznášela úkoly 

žákům přímo domů do schránek, 

protože žák a ostatní členové do-

mácností byli v povinné karanténě. 

Velmi nás rodiče překvapilo vstřícné 

gesto o podzimních prázdninách, 

kdy učitelé nabídli žákům dobrovol-

né vyučování ve formě zábavného 

opakování. Děti samozřejmě takové 

nadšení jako rodiče ze začátku ne-

sdílely. Nakonec většina z nich 

uznala, že to bylo na pohodu a rády 

alespoň vzdáleně viděly své kamará-

dy. 

Tato doba nám bere nejen naše jisto-

ty, zvyky, a každodenní tradiční 

život, ale ukazuje nám, jak důležité 

jsou naše návyky a kontakty 

s ostatními lidmi kolem nás. 

Děkuji řediteli a učitelům školy za 

organizaci distanční výuky a jejich 

vstřícný přístup. Ostatním rodičům a 

jejich dětem přeji spoustu sil a pev-

ných nervů. Snad se brzy vrátí výuka 

do školních lavic pro všechny děti a 

budeme se moci potkat osobně při 

nějaké společné příjemné příležitos-

ti. 
 

Magda Havránková 

Tříkrálová sbírka 2021 
 

Vše nachystáno stejně jako každý 

rok, jak už je i v Jehnicích zvykem. 

Koledníci, kasičky, hudební nástro-

je. Ale i zde koronavirus udělal čáru 

přes veškeré plány. 

Jak bylo a je možné se letos zapojit 

v souladu s předpisy? 

Povolena je „stacionární pokladnič-

ka“, ta čekala o nedělích 10.1. a 

17.1. na vaše příspěvky před zvonič-

kou (kapličkou) na náměstí v časech 

15-16,30 hod. Další možností bylo 

Slavnosti oře-

šínského léta 
12.6.–13.6.2021 
13.6.–14.6. 2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 24:00 do 6:00 hod. 

Letní noc v 

Rakovcích 
25.6.–26.6. 2021 od 2:00 do 6:00 hod. 

Tradiční sva-

továclavské 

hody v Ořešíně 

25.9.–26.9. 2021 
26.9.–27.9. 2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 2:00 do 6:00 hod. 

   
Předhodová 

zábava v 

Jehnicích 

10.9.2021-11.9.2021 od 24:00 do 06:00 hod. 

Tradiční 

Jehnické hody 

2021 

11.9.2020-12.9.2021 od 02:00 do 06:00 hod. 

http://brno-jehnice.cz/zapisy
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přispívat během koncertu 10.ledna-

přenos na ČT 1 v 18 hod-třeba daro-

vací SMS ve tvaru“ DMS KOLEDA 

30(60 nebo 90)“ na číslo 87777, 

nebo trvalou podporou ve tvaru“ 

DMS TRV KOLEDA 30(60 nebo 

90)“ na číslo 87777. Cena jedné 

SMS je 30, 60, 90 kč. Více informa-

cí na www.darcovskasms.cz 

A nejjednodušší je přispět na účet 

Charity: 66008822/0800 variabilní 

symbol 777. 

Rozhodně výtěžek celostátní sbírky 

nelze očekávat ve výši minulých let 

(cca 100 mil.), ale kdo chce, cestu si 

najde. Stále platí: „Každá 

koruna pomáhá“. Do onli-

ne kasičky je možné při-

spívat do 30. dubna 2021. 

Více na 

www.trikralovasbirka.cz 

V Brně se během sbírky 

2020 vybralo 2 885 464 

korun, díky kterým Charita 

ČR: 

-přispěla na rekonstrukci 

budovy Centra pro sociál-

ně znevýhodněné 

CELSUZ, 

-podpořila vznik nového 

domova pro lidi 

s mentálním postižením-

Chráněné bydlení sv. Mi-

chaela, 

-vybudovala tým odborní-

ků v Domácím hospici 

sv.Lucie, který se stará o 

nevyléčitelně nemocné a umírající 

v domácím prostředí, 

-zajistila ochranné prostředky, které 

umožnily poskytovat služby senio-

rům, lidem s postižením či lidem bez 

domova i během koronavirové krize. 

V letošním roce výtěžek sbírky po-

může: 

-vybavit nové chráněné bydlení pro 

osoby s mentálním postižením 

v Brně, 

-rozvíjet charitní péči o seniory 

v domácím prostředí, 

-podpořit rodiny osob s duševním 

onemocněním díky nabídce nových 

programů,  

-lidem bez domova zvládat 

jejich krizovou situaci. 

Prosíme o vaši štědrost! 
 
Koordinátorky Tříkrálové sbírky 

v Jehnicích Jana Šimonovská a 

Pavla Puklová 

Prosba spoluobčanům 
 

25. prosince ráno jsem se vydala 

s odpadem předchozího dne – Ježí-

šek k nám byl opět štědrý – ke kon-

tejnerům naproti naší ZŠ. Na místě 

jsem však zjistila, že úložné nádoby 

jsou na 100% zaplněny, víka sotva 

dovřená, a tudíž jsem odjela s tím, že 

papír, uložený v kufru auta, vyho-

dím, jakmile budou kontejnery vy-

vezeny. 

Druhý den nato jsme šli ko-

lem sběrného místa na procházku – 

situace, viz. foto – už byla mnohem 

pokročilejší…Nádoby překypovaly 

vetknutým odpadem a nemálo bylo 

umístěno i kolem. Někteří spoluob-

čané se pod toto uložení hrdě „pode-

psali“ – vložili své přebytky totiž do 

tašek z dovážkové služby, jenž jsou 

poctivě označeny celým jménem a 

adresou příjemce. V pondělí 28. 

prosince byly již odpadky řádně 

odvezeny, a tak jsem mohla konečně 

vyhodit i ty naše, aniž bych krášlila 

okolí nádob. 

Na závěr tedy prosba, avi-

zovaná v nadpisu tohoto miničlánku 

– milí spoluobčané, nebylo by ve 

chvíli, pokud přijdete/přijdete 

k přeplněným nádobám, možné 

obrátit se a vrátit se, až budou vyve-

zeny, namísto obkládání místa, které 

je všem na očích? A to nemluvím o 

situaci, kdy odpad rozfouká vítr, či 

do něj pěkně zaprší.  

Drtivá většina občanů naší 

MČ bydlí v rodinných domech, kde 

se nachází také garáž, či hospodář-

ské přístavky – jistě se najde na pár 

dní místečko pro trochu papíru. 
 

Pavlína Puklová, Spolek za kulturní Jehnice 

http://www.darcovskasms.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/


Váš názor nás zajímá 
 

První prosincový víkend jsme 

v Jehnicích uspořádali anketu, ve 

které se vyjádřilo 132 domácností. O 

jejím výsledku jsme Vás informovali 

v minulé vydání Jehnických listů. 

Zásadní téma byl Váš názor ohledně 

hospody v Jehnicích. Celkem 108 

domácností projevilo zájem o její 

lepší úroveň. Proto jsme prostřednic-

tvím zastupitele Bc. Kamila Krinče-

va předložili našim zastupitelům k 

projednání na prosincovém zasedání 

zastupitelstva vypsání výběrového 

řízení na nového provozovatele.  

 

Slíbili jsme, že Vás o výsledku bu-

deme informovat a tento slib plníme. 

Hned po zahájení prosincového 

zasedání navrhnul 1. místostarosta 

MUDr. Oto Rinchenbach vyškrtnout 

zmíněný bod z projednání. Tento 

návrh byl přítomnými zastupiteli 

(vyjma Bc. Krinčeva) následně od-

hlasován. Mrzí nás, že zastupitelé 

nejsou ochotni vnímat přání a potře-

by občanů Jehnic a nechtějí se výbě-

rovým řízením, které by umožnilo 

změnu kvality restaurace, zabývat. A 

to ani v situaci, kdy úřadu byl před-

ložen písemně zájem o pronájem 

restaurace s nabídkou dvojnásobné-

ho nájemného. Z našeho pohledu je 

to škoda, protože výběrové řízení 

mohlo klidně probíhat několik měsí-

ců. Stávající nájemce má ve smlouvě 

půlroční výpovědní lhůtu a je tedy 

jasné, že změna v restauraci by na-

stala nejdříve letos v létě. Tím, že 

zastupitelstvo rozhodlo výběrové 

řízení odsunout do doby, kdy nebu-

dou platit žádná omezující opatření 

ohledně koronaviru v oblasti hostin-

ské, oddalujeme tento problém o 

další měsíce.  

 

Zastupitelstvu jsme na prosincovém 

zasedání předali také seznam nejčas-

tějších požadavků a připomínek, 

které občané uvedli ve zmíněné 

anketě. Mezi ně patří  

a) Úpravy veřejného prostoru. 

Prostor u kurtů na pétanque, vyspra-

vit cesty kolem kurtů 

b) Rozšíření vánoční výzdoby 

na sloupy v Jehnicích  

c) Počet obyvatel se stále roz-

růstá. Zcela chybí služby: 

cukrárna, bankomat. V re-

stauraci pamatovat i na ka-

várenskou část s opravdu 

dobrou kávou. Chybí nám 

obchod s čerstvým pečivem 

a základními surovinami za 

přijatelné ceny  

d) Každá obec i MČ má na 

návsi mapu a také povídání o historii 

a zajímavostech (kaple, pivovar, 

Vránův mlýn, četnická stanice, …). 

Nezkusíme něco takového vymys-

let?  

e) Chybí mobiliář – lavičky, 

koše – na odpadky, květinová vý-

sadba, lepší údržba chodníků a ko-

munikací v zimních měsících, volně 

přístupné venkovní sportoviště. Na 

místě hřišťátka zřídit jednoduchou 

hrací plochu třeba s 2 brankami a 

pravidelně sekat. Oplocený výběh 

pro psy s překážkami.  

f) Prostor pro kulturní akce – 

salónek  

g) Komunikace – diskutovat s 

lidmi nabídky před realizací, nikoli 

naopak. Obracet se na občany s 

žádostí o vyjádření, např. poslední 

zpravodaj – info o biokompostérech, 

chybí výzva „Co vy na to občané?“. 

Pak bude jasné, že je to téma k dis-

kusi. 

h) Jako problém občané vidí 

stávání aut na nezpevněných částech 

chodníků na Ořešínské.  

ch) Chybí průlezky ve školce 

 

Pan starosta připomínky přijal a 

odpověděl, že 

zváží, které 

z nich by mohli 

zohlednit.  

 

A co pro Vás 

v letošním roce 

plánujeme udě-

lat?  

Chceme se vě-

novat Vašim 

požadavkům a 

připomínkám, 

které jste uvedli v anketě nebo zasla-

li přes naše webové stránky, před-

kládat je zastupitelům k projednání a 

informovat Vás o výsledku. 

Na webu dokončíme představení 

všech jehnických spolků a připravu-

jeme novinky jako např. „Kam za 

sportem“ a „Kde relaxovat“, apod. 

Budeme Vás přehledně informovat o 

aktuálním dění v našem okolí, zají-

mavostech a akcích, které se zde 

pořádají.  

Můžete se těšit na pestrý informační 

servis.  

Zajímají nás také Vaše názory, přání 

a připomínky. Budeme rádi, když se 

o ně s námi podělíte. Můžete k tomu 

využít web 

www.jehnicenapohodu.cz, email 

info@jehnicenapohodu.cz nebo 

sociální sítě. Pojďme společně dělat 

naše Jehnice lepší pro život. 
 

Robert Charvát 

za Spolek Jehnice na pohodu 

Vážený pane Charváte, 
 

Dne 16.11.2020 jsem obdržel přípis 

(žádost) ve věci „Zájem o nájem 

prostor sloužících k podnikání a 

nabídka nájemného“. Jednalo se o 

restauraci Obecní dům na náměstí 3. 

května 5 v Jehnicích. Tato žádost 

byla projednána na 249. ZMČ dne 

26.11.2020 v bodě č. 13. Její kladné 

vyřízení a přímý pronájem požado-

vali v diskusi někteří přítomní obča-

né. Zastupitelé konstatovali, že nelze 

takto postupovat (přímý pronájem), 

ale že je možno to řešit pouze vy-

psáním výběrového řízení na nového 

provozovatele. Bylo navrženo násle-

dující usnesení: Zastupitelstvo MČ 

Brno – Jehnice rozhodlo, že po 

ukončení všech opatření vydaných 

s ohledem na epidemii Covid-19, 

které omezují hostinskou činnost, 

bude stávajícímu nájemci dána vý-

pověď dle uzavřené smlouvy a bude 

vypsáno výběrové řízení na nového 

provozovatele. Tento návrh usnesení 

odsouhlasili jednohlasně všichni 

přítomní zastupitelé včetně pana 

Kamila Krinčeva. 

 

Při sestavování programu na 250. 

ZMČ požádal zastupitel Kamil Krin-

čev o zařazení bodu „Výpověď ná-

jemní smlouvy provozovateli restau-

race "Obecní dům" a vypsání výbě-

rového řízení na nového provozova-

tele“ do programu jednání ZMČ a 

http://www.jehnicenapohodu.cz/
mailto:info@jehnicenapohodu.cz


Stav 11 měsíců po dokončení stavby. 

Stav s rajčaty před stavbou. 

tam také byl zařazen pod bodem č. 

6. Při schvalování programu 250. 

ZMČ dle 17.12.2020 byl tento bod 

z programu jednání vypuštěn s tím, 

že v této věci bylo již rozhodnuto na 

249. ZMČ dne 26.11.2020. Očeká-

val bych, že jako člen Redakční rady 

Jehnických listů, budete dbát na 

objektivní a kompletní informování 

veřejnosti. Ve svém článku uvádíte 

jen část z toho, jak bylo postupováno 

a tato informace je pak zavádějící. 
 

Václav Šicha 

Starosta 

Reakce na Anketu 
 

V měsících listopadu a prosinci roku 

2020 byla jehnickým občanům roz-

nesena a vložena do poštovních 

schránek petice „Za trvalý rozvoj 

městské části Brno – Jehnice“, která 

je adresována primátorce města Brna 

JUDr. Markétě Vaňkové. Tato petice 

vznikla z iniciativy občanů Jehnic a 

týká se podpory návrhu nového 

Územního plánu a dalších záměrů 

zastupitelstva městské části Brno 

Jehnice. Připojení podpisu k petici 

bylo ponecháno pouze na osobním 

úsudku občanů bez osobního pře-

svědčování organizátory petice. 

Bezprostředně na to dne 2.12.2020 

reagoval pan Kamil Krinčev na 

svém webu Klidné Jehnice  vlastní 

vizualizací včleněnou do materiálů 

zpracovaných Magistrátem města 

Brna ke změnám územního plánu. 

Zde uvádí, že pokud občané podepíší 

petici „Za trvalý rozvoj městské 

části Brno – Jehnice“, povede to k 

zástavbě až k Mokré Hoře, 

k zástavbě polí za hřbitovem, vyká-

cení lesa od hřbitova směrem ke 

škole a následné masivní zástavbě 

všech těchto pozemků. Podle něho 

by to znamenalo nárůst obyvatel 

v Jehnicích až na 5000. 

 V návaznosti na to vytvořil spolek 

Jehnice na pohodu anketu, která 

váhou otázek budí záměrně dojem, 

že se hledá především názor na re-

stauraci Obecní dům. Ale jsem pře-

svědčen, že to je zástupný problém, i 

když spolu s dalšími otázkami z 

ankety hodný diskuse. Myslím si, že 

cílem také bylo negativně zapůsobit 

na občany Jehnic nepodloženou, tzv. 

obrovskou zástavbou. Neskrývá se 

zde ale především nesouhlas 

s výstavbou na pozemku naproti 

škole, která se dotkne několika ob-

čanů, kterým se změní výhled? 

 Tuto anketu osobně členové spolku 

roznesli, mnohdy za současné disku-

se s oslovenými. Zdaleka ne všichni 

obyvatelé Jehnic však byli osloveni. 

Údajný výsledek tak není názorem 

reprezentativního vzorku obyvatel 

Jehnic, jak se mohlo zdát z rozsahu 

prezentace v Jehnických listech 

v prosinci 2020. Vzhledem k tomu, 

jak tato anketa proběhla, mohlo tam 

být uvedeno cokoliv.  

Dle mého názoru se počet obyvatel 

po zástavbě všech, v návrhu změn 

územního plánu uvedených parcel, a 

nastěhování občanů do bytů a DPS 

v Pivovaru zvýší ze stávajících 

1.046 na 1.700 obyvatel. Je to stejný 

nárůst jako při dostavbě Jehnic 

v letech minulých a nejedná se tedy 

o žádnou obrovskou zástavbu. 

 

Ing Antonín Holešinský 

Velkorysost je na místě 

aneb od rajčat k havárii. 
Nedávná problematika vyplacení 

náhrady škody majiteli domu ve výši 

4 014 Kč, projednávaná na ZMČ, 

mne přiměla k zamyšlení, co nám, 

občanům Jehnic, stavba zdi na ulici 

Lelekovická přinesla. 

Prvním viditelným důsledkem je, že 

jsme se od zeleninové zahrádky 

propracovali za cca. 1,2 milionů 

korun k opěrné zdi a holému ne-

vzhlednému svahu. Hlavně jsme se 

však dostali k dalšímu havarijnímu 

stavu té stejné vozovky, který opět 

ztrpčuje život obyvatelům Leleko-

vické. Technické řešení aktuálního 

nefunkčního stavu je podle slov 

zastupitelstva zatím v nedohlednu. A 

zde je zajímavé, proč MČ Jehnice 

stvrdila svým podpisem, že za pří-

padné problémy a škody vzniklé 

zmíněnou realizací, převezme plnou 



Takto vypadal tzv. stabilní svah na ul. Lelekovická po odstranění dřevin 

před zahájením stavby Opěrné stěny. Tyto dvě fotky jsou z archivu měst-

ské části Brno - Jehnice 

zodpovědnost. Opravy se tedy ne-

mohou vymáhat po firmě, která 

stavbu zdi realizovala, ale musí je 

zaplatit MČ Jehnice bez představy, 

jaké výše mohou dosáhnout. 

Druhým důsledkem jsou i následné 

finanční náklady, které tím vznikly. 

Tím je celkem nenápadná částka 

1 815 Kč za týden svozu komunál-

ního odpadu. Proč? Protože svozová 

auta nemohou na ulici Lelekovická 

při jejím stavu zajíždět. Tato poměr-

ně malá částka za to, že objednaná 

firma jednou týdně vezme odpadky a 

ručně je snese na určené místo, však 

nabude jiných rozměrů v případě, že 

se celá záležitost reálně povleče do 

poloviny roku 2021. Potom je to již 

55 000 Kč z kapes občanů Jehnic. 

Logickou otázkou potom je, kdo jiný 

za tento výdaj z obecních peněz nese 

odpovědnost než zastupitelé, kteří 

pro návrh starosty hlasovali bez 

diskuse či hledání jiného řešení. 

Snad opět dle slov zastupitelstva se 

jedná o stav dočasný, do konce dub-

na. 

Ještě křiklavějším důsledkem stavby 

zdi je náhrada škody ve výši 4 014 

Kč majitelům nemovitosti, jejichž 

dům byl stavbou poškozen. K tomu 

přísluší i cena za znalecký posudek, 

který stanovil výši škody. Ne, že by 

si náhradu škody nezasloužili, i 

kdyby byla 400 nebo 400 000 Kč. 

Nepochopitelné na celé věci je, že 

škodu, která vznikla stavbou, platí-

me opět my občané Jehnic z našeho 

rozpočtu. Ještě podivnější je vysvět-

lení starosty, že ve smlouvě se sta-

vební firmou není absolutně řešena 

otázka možných škod na majetku 

třetích osob, což v důsledku zname-

ná, že kdyby škoda byla 4 000 000 

Kč, opět ji zaplatíme všichni z naší 

obecní kasy. Přitom možnost ná-

sledných škod zastupitelstvo předem 

zvážilo a objednalo si pasportizaci 

přilehlých domů před zahájením 

stavby. 

Osobně jsem se za 40 let své staveb-

ní praxe ještě nesetkal se smlouvou, 

kde by taková věc nebyla řešena z 

pojistky stavební firmy nebo napros-

to výjimečně z pojistky toho kdo si 

stavbu objednal. Také vždy při vzni-

ku škody je předmětem zkoumání 

příčina vzniku škody – špatný prů-

zkum, chybný projekt nebo pochy-

bení stavební firmy. Nic takového se 

v Jehnicích neřeší, tady se to prostě 

zaplatí z obecního. Starosta věc 

navrhne, zastupitelé až na jednoho 

schválí a je hotovo. Zastupitele 

k diskusi nevyprovokuje ani návrh 

jednoho z nich, že by škodu měl 

uhradit starosta, který měl celou 

stavbu na starosti a jednal samostat-

ně. 

Může to vypadat, že jsem „kveru-

lant“, který poukazuje na chyby 

v řízení obce. Je to ale spíš o tom, že 

v Jehnicích bydlím a mám zájem na 

tom, aby prosperovaly a rozvíjely se 

ve prospěch nás občanů. Vzhledem 

ke své stavební praxi je zrovna tato 

kauza „opravy ulice Lelekovické“ 

něco, co jako člověk z oboru nemo-

hu pochopit a vysvětlení, které by 

tento postup obhájilo, jsem bohužel 

od zastupitelů nedostal. Možná by 

každý z nás měl sem tam na jednání 

zastupitelů přijít, aby si sám udělal 

představu, jak věci řeší námi zvolení 

zastupitelé. A také jak a z čeho vzni-

ká pak v naši obci označení „kveru-

lant“ což znamená synonymum pro 

občany s vlastním názorem na dění 

v obci. 

 

Závěrem se vrátím k nadpisu mého 

článku. ANO velkorysost je na mís-

tě, ale neměla by být za peníze, 

které “velkorysému“ neříkají pa-

ne. Co se týká rajčat, z těch měl 

alespoň někdo užitek a obec příjem 

z nájmu. 
 

Stanislav Pukl 

Za spolek Jehnice na pohodu 

Rok 2020 se Spolkem za 

kulturní Jehnice 
 

S novým rokem 2021 jsme se na 

chvíli zastavily a ohlédly za rokem 

uplynulým. Měly jsme velké plány a 



těšily se na kulturní setkání, ale 

covid nám je vzal. Přesto, anebo 

právě proto, se pro většinu z nás 

stala činnost spolku důležitou náplní 

této neradostné doby. Scházely jsme 

se podle možností, které nám doba 

umožnila, anebo udržovaly kontakt v 

online prostoru. Zaměřily jsme se na 

vylepšení životního prostředí - 

domluvily společný úklid v obci, 

několikrát jsme obměnily původně 

muškátové truhlíky za podzimní a 

adventní, pořádaly jsme společné 

vycházky do okolí, snažily jsme se 

prosadit realizaci hřiště u hřbitova… 

Prostě, celý rok 2020 se u nás něco 

dělo. 

Na žádném našem dámském setkání 

nechybělo „něco dobrého”, co 

připravily a přinesly naše členky. 

Tyto výborné recepty si mezi s sebou 

vzájemně vyměňujeme a 

vylepšujeme… A tak na jednom z 

našich setkání padl návrh, že by se 

naše dobroty mohly vydat i 

knižně. Přemýšlíme také, zda zde v 

Jehnických listech nezaložíme 

rubriku, například s názvem „Z 

jehnických kuchyní”. Jehnické 

dámy, co říkáte, přidaly byste se se 

svými recepty Jehnických kuchyní? 

Rády bychom své vyzkoušené 

recepty sdílely pravidelně i s 

ostatními. 

Uplynulý rok nám dal velkou víru, 

že přátelské, sousedské, vztahy jsou 

k nezaplacení. Proto máme již plány 

na rok 2021, ve kterém bychom v 

tomto duchu chtěly pokračovat: 

setkávat se, sdílet mezi s sebou 

zajímavosti i recepty, inspirovat se, 

dělat naše okolí krásnější a 

kulturnější. Rok 2020 nám ukázal, 

že síla je v právě v komunikaci a 

sdílení zážitků i pocitů. A to je náš 

cíl, dělat náš život každý den 

zajímavější. 

Všechny aktivní dámy rády 

přivítáme v našem spolku a budeme 

se těšit, jaký nový vítr k nám 

přinesou. Více o nás si můžete 

přečíst třeba zde: 

http://jehnicenapohodu.cz/, 

nebo nás kontaktovat na 

axih@seznam.cz 
 

Hana Drábová, Spolek za kulturní Jehnice 

Masáže pro tělo i mysl 
 

  V dnešní uspěchané době 

jsou masáže jedním ze základních 

pilířů regenerace těla i duše.  

Masáž  

 povzbuzuje krevní oběh a urych-

luje vylučování odpadních látek 

 uvolňuje bolestivé nebo napjaté 

svaly 

 přináší tělesnou a duševní poho-

du 

 uvolňuje psychické napětí 

 zdokonaluje uvědomování si těla 

 

 K masáži se používají zá-

kladní oleje (například mandlový) s 

kombinací éterických olejů. Ty ještě 

podporují příznivý účinek masáže, 

který se odrazí v lepším uvolnění 

svalů a v psychické pohodě klienta.  

 

 Masáže jsou určené pro 

všechny věkové kategorie. Masíro-

vat se mohou malé děti, těhotné i 

staří lidé. Masáž se nesmí provádět 

lidem s akutním onemocněním (ho-

rečka, zánět, onkologické onemoc-

nění a další onemocnění vyžadující 

akutní péči), se závažnými krváci-

vými stavy (hemofilie). Masáž se 

nesmí provádět na porušené kůži 

(poranění, záněty, ekzémy, křečové 

žíly..). 

 Masáže jsou vhodné zejmé-

na pro lidi s bolestmi zad, krční 

páteře, mezižeberních svalů a dal-

ších skupin svalů na celém těle, s 

migrénami. Masáž je možné prová-

dět jak pro řešení akutních i dlouho-

trvajících problémů, tak pro "pou-

hou" regeneraci a relaxaci těla.  

 

 Existuje celá škála masáž-

ních procedúr a doplňkových technik 

jako například baňkování, kineziota-

ping, které účinky masáží ještě zlep-

šují.  
 

Iveta Brůhová 

masáže Iveta, Lelekovická 10 

 

Brno 

 do detailu 
 

Pro každého, kdo 

se do hloubky 

zajímá o Brno, byl 

rok 2020 přínosný. 

Zajímá Vás, jaký 

je průměrný věk 

Brňanů? Jaké jsou 

v Brně nejčastější 

typy staveb anebo 

ceny pozemků?  

Nejen to a mnohé 

další najdete v aktualizaci územně 

analytických podkladů (ÚAP), kte-

rou zpracoval tým KAM v roce 

2020. Je to obsáhlý souhrn dat, který 

slouží jako zdroj informací pro pří-

pravu územního plánu, územních 

studí nebo třeba rozhodování o sta-

vebních záměrech.  Témata v ÚAP 

jsou např. ekonomické podmínky, 

občanská vybavenost, dopravní 

infrastruktura, technická infrastruk-

tura, potenciál rozvoje území, ochra-

na přírody a mnohá další. Pro kaž-

dého, kdo by si chtěl o aktualizaci 

ÚAP přečíst více, stačí zadat do 

internetového vyhledávače: „Územ-

ně analytické podklady 2020 Brno“.  

Druhý projekt, který stojí za zmínku, 

se jmenuje „Budovy v Brně“. Je to 

www aplikace, která prezentuje 

výsledky průzkumu stavebních ob-

jektů v Brně z předchozích dvou let. 

Zajímavá je zde možnost vidět bu-

dovy ve 2D i 3D, zobrazení hrubé 

podlažní plochy, funkce, střechy 

a podlažnost, výška budov, přičemž 

bylo v Brně zmapováno více než 

100 000 objektů! Krátkým pohledem 

do této aplikace např. zjistíte o vy-

brané budově v Brně to, že je zde 

nevyužité podkroví, dvě patra bytů a 

dvě patra komerčních prostor ve 3D 

vizualizaci.  Aplikace naleznete na 

adrese: 

http://webmaps.kambrno.cz/budovy/ 
 

Mgr. Vít Krinčev 

http://jehnicenapohodu.cz/
http://webmaps.kambrno.cz/budovy/


 

Zmije, samec žirafy i uni-

kátní transport. Zoo Brno 

chystá řadu novinek  
 

Příjezd zajímavých zvířat i před-

stavení nových druhů. Brněnskou 

zoo čeká v roce 2021 množství 

novinek. Na tu nejzajímavější se 

mohou návštěvníci těšit už na jaře. 
„První novinku už znají příznivci 

Zoo Brno z roku 2020. V Africké 

vesnici se měla zpřístupnit nová 

vyhlídka a přístavba stájí pro žirafy, 

nicméně kvůli zavření zoo 

v podzimních měsících nebylo mož-

né tyto stavby návštěvníkům ukázat. 

Vše se tak přesune na letošní jaro, 

kdy by do Zoo Brno měl dorazit také 

nový samec žirafy síťované,“ uvedl 

ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 

Budoucí obyvatel výběhu Safari 

aktuálně pobývá ve Velké Británii, 

konkrétně v Zoo Whipsnade, kde se 

také 26. dubna 2019 narodil. Jmenu-

je se Khari a přesné datum jeho 

příjezdu závisí také na tom, jaké 

budou podmínky pro transport po 

brexitu. 

V příštím roce máme v plánu doplnit 

také některé další kolekce. Přijede 

tak například samec losa evropského 

nebo samice koně Převalského. 

A to zdaleka není všechno. Expozice 

Žijí tu s námi, která se nachází hned 

ve vstupním esíčku, bude bohatší o 

další zajímavý druh. V současné 

době v ní žijí například ještěrky 

zelené nebo jezevec lesní. V druhé 

polovině příští roku je doplní expo-

zice zmije obecné. 

Unikátní transport 

Aktuálně brněnská zoo chová pár 

tygrů sumaterských – samce Dandy-

se a samici Satu, která už bohužel 

není schopná reprodukce. Proto se 

už řadu měsíců snažíme sehnat další 

jedince. „Rádi bychom v atraktivní 

expozici Tygří skály umožnili od-

chov mláďat těchto vzácných zvířat 

pro účely záchovného programu, a 

proto jsme po konzultacích 

s předsedou světového plánu pro 

tygry sumaterské zahájili jednání 

s Batu Secret Zoo v Indonésii o 

získání tygra z jejich chovu. U zná-

mých druhů, navíc mimořádně ohro-

žených, je vyjednávání obvykle 

zdlouhavé a vyžaduje značnou míru 

diplomacie. Často to znamená celý 

komplex výměn zvířat jiných, dru-

hou stranou preferovaných druhů,“ 

vysvětlil Hovorka. 

Během letošního roku se zintenziv-

nila i naše spolupráce s indonéským 

velvyslanectvím, která vznikla 

v souvislosti s projektem Zoo Brno 

na ochranu mořských želv 

v Indonésii s názvem Kura Kura. 

Doporučení velvyslankyně, paní 

Kenssy D. Ekanigsih, která strávila 

celý jeden červencový den návště-

vou Mniší hory, nám pomohlo 

v procesu získávání potřebných 

dokumentů, protože tygři jsou jako 

nesmírně cenná zvířata majetkem 

indonéské vlády. 

„Nakonec se nám podařilo uzavřít 

dohodu s Batu Secret Zoo o výměně 

páru geneticky cenných tygrů suma-

terských za pár levhartů sněžných 

(irbisů). Jedná se o kombinovanou 

výměnu, ve které je zapojeno něko-

lik evropských zoologických zahrad. 

Kompletní schvalovací proces celý 

rok sice výrazně komplikovala pan-

demie koronaviru, ale nyní je prak-

ticky u konce a začínáme plánovat 

transporty zvířat,“ doplnil Hovorka. 

Dalším krokem je právě transport 

všech zvířat na nová místa určení. I 

ten bude velmi náročný 

a sami jsme zvědaví, jak a zda vůbec 

se ho podaří uskutečnit. Pokud vše 

půjde dobře, měli by se irbisové 

přesunout na jaře 2021 do Indonésie, 

tygři by opačným směrem měli pu-

tovat na podzim. 
 

Michal Vaňáč 

vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový 

mluvčí 

 

3 JARNÍ TÁBORY, 

KTERÉ SI VAŠE DĚTI 

ZAMILUJÍ 
 

Přihlaste děti na jarní tábor! Je-

jich konání sice může ovlivnit 

aktuální vývoj epidemie, ale po-

kud se nebudou moci uskutečnit, 

vrátíme přihlášeným celou zapla-

cenou částku! Potřebné informace 

k hygienickým opatřením se 

všichni účastníci dozvědí včas. 

 

1. Putování s chutí 

Příměstský, dobrodružný, tvořivý  

Pro děti od 7 do 12 let 

Termín: 22. až 26. února 

Místo: Lipka – pracoviště Lipová 

Cena: 2 200 Kč 

Hurá na epochální jízdu trávicí sou-

stavou! Budeme bádat, tvořit, vařit a 

hrát hry. Na rozmary počasí se dobře 

připravíme. Strava a pitný režim 



zajištěn! Přihláška: lipka.cz/tabory 

 

2. Osada havranů 

Příměstský, přírodovědný, sportovní  

Pro děti od 7 do 12 let 

Termín: 22. až 26. února 

Místo: Lipka – pracoviště Jezírko 

Cena: 2 200 Kč 

Jak moc je těžké obstát v kruté zimě 

dnes a jak tomu bylo v mladší době 

kamenné? Děti se dozvědí, jak se 

lidé kdysi dokázali přizpůsobit pří-

rodě a jak v ní žili. Čeká je dobro-

družství po boku dávných lovců. 

Svačiny, obědy a pitný režim zajiš-

těn! Přihláška: lipka.cz/tabory  

 

3. Cesta na sever 

Pobytový, přírodovědně-tvořivý 

Pro děti od 9 do 15 let 

Termín: 22. až 26. února 

Místo: Lipka – pracoviště Jezírko 

Cena: 2 800 Kč 

Jaká tajemství se ukrývají tam dale-

ko na severu? Poradíme si se změ-

nami, které se dějí pod povrchem? 

Děti budou ubytované ve dvou až 

šestilůžkových pokojích, v postelích 

s povlečením. Strava pětkrát denně 

a pitný režim – vše v ceně! Přihláš-

ka: lipka.cz/tabory 
 

Petra Bartíková, Lipka 

Pandemie koronaviru br-

něnské seniory (ve vzdě-

lávání) nezastavila  
 

Opatření spojená s koronavirovou 

pandemií přinesla mnohé změny 

nejen v základním, středním a vyso-

koškolském studiu. Ušetřeno nezů-

stalo ani seniorské vzdělávání. To 

jako jedno z prvních přešlo do 

distanční formy a senioři byli posta-

veni před nové nejen technologické 

výzvy v podobě online výuky.  

 

Senioři od října hojně sledovali 

výuková videa, která měla podobu 

přednášek z různých oborů vyučo-

vaných na Mendelově univerzitě 

v Brně. A online výuku si chváli-

li. „I když jsem zavřená doma, tak 

mám kontakt se školou, s přednáše-

jícími a mám možnost dovídat se 

zajímavé věci. Jsem ráda, že nemu-

sím poslouchat jen zprávy o počtu 

nakažených a úmrtí. Výhodou online 

výuky je, že nikdo neohrožuje mě a 

ani já nikoho neohrožuji. Pokud mně 

něco není jasné, můžu se vrátit a 

poslechnout si to ještě jednou. Chybí 

mi ale samozřejmě kontakt 

s přednášejícím i s ostatními poslu-

chači,“ uvedla Jana Tučková, poslu-

chačka Univerzity třetího věku 

MENDELU a účastnice online výu-

ky. 

 

„Vzhledem k současnému vývoji 

epidemiologické situace je zřejmé, že 

prezenční výuku nebudeme moct 

zahájit ani v letním semestru a bu-

deme tak pokračovat v online výuce“ 

uvedla Kateřina Pevná, vedoucí 

Oddělení vzdělávání seniorů na 

Institutu celoživotního vzdělávání 

MENDELU. Již nyní se senioři 

mohou přihlašovat na nové online 

kurzy, které budou začínat 

v polovině února. Online kurzy 

budou opět probíhat formou vysílání 

na YouTube kanálu. „Zvažovali jsme 

nejrůznější technická řešení a plat-

formy. Zásadní pro nás bylo, aby šlo 

o formu, která bude pro seniory co 

nejjednodušší a tím pádem nejpří-

stupnější, aby si nemuseli instalovat 

aplikace nebo nebyli zatíženi kom-

plikovaným přihlašováním. Volba 

kanálu YouTube se již na podzim 

ukázala jako dobrá volba i díky 

zachování výukových videí ve vyni-

kající kvalitě obrazu i zvuku. Je to 

zkrátka jako v televizi“ doplňuje 

Pevná. Vysílání probíhá 60 – 90 

minut. Lektoři využívají dva typy 

záznamu. Buď obraz v obraze, kdy 

je vidět prezentace i lektor, nebo 

variantu, kdy se vizualizuje jen pre-

zentace a lektor doprovází přednášku 

slovem. Novinkou jsou videa natá-

čená jako součást online kurzů pří-

mo na pracovištích MENDELU jako 

jsou např. masný poloprovoz či další 

laboratoře. Senioři tak mají možnost 

nahlédnout přímo do samotného 

procesu výroby masných výrobků 

nebo se virtuálně účastnit vytváření 

bylinných čajových směsí tak, jako 

by byli přímo ve výuce. Další no-

vinkou je možnost kontaktu 

s lektorem či diskuse s dalšími 

účastníky. „U všech našich online 

kurzů jsme zařadili možnost klást 

dotazy, to dosud seniorům 

v distanční výuce chybělo. Dotazům 

vzešlých z diskuse na chatu nebo 

kladených prostřednictvím e-mailu 

je věnován vždy konec přednášky 

nebo samostatná část kurzu. Alespoň 

takto se snažíme seniorům nahradit 

osobní kontakt“ dodává Pevná.  

 

Online kurzy dávají příležitost vzdě-

lávat se nejen těm seniorům, kteří na 

tento typ aktivity již byli zvyklí, ale 

do vzdělávání se mohou zapojit i 

další, pro které účast na prezenční 

formě výuky nebyla z různých dů-

vodů možná. „Online forma výuky 

dává příležitost seniorům, kteří mají 

zdravotní problémy a nemohli by 

docházet na prezenční výuku, napří-

klad těm, kteří špatně slyší. 



Z pohodlí domova si mohou zvuk 

přednášky přizpůsobit svým potře-

bám nebo si pasáže výuky pustit 

znovu. Přibližuje vzdělání těm, kteří 

se necítí dobře ve velkých kolekti-

vech, bojí se neznámých prostor či 

doma pečují o partnera či partnerku. 

Tyto bariéry online výuka bourá“ 

doplnila Pevná.  

 

Pokud se jako senior chcete vzdělá-

vat z pohodlí a bezpečí domova 

můžete si vybrat z následujících 

online kurzů U3V MENDELU: 

 Poznávejme MENDELU 

 Léčivé, aromatické a kořeninové 

rostliny 

 Masná výroba online – nahlédně-

te do výroby 

 Permakulturní zahrada 

 Trendy ve světové ekonomice 

 Genetika a zdraví 

Více informací a možnost přihláše-

ní naleznete na webových strán-

kách Univerzity třetího věku 

MENDELU: 

icv.mendelu.cz/u3vonline. 

Online kurzy můžete zakoupit svým 

blízkým také jako dárkový certifi-

kát. 

 

Kontakt:  

Oddělení vzdělávání seniorů 

Mendelova univerzita v Brně 

545 135 204 

u3v.icv@mendelu.cz 

 
Mgr. Bc. Kateřina Pevná 

vedoucí oddělení 

Díky ZEVO se cena za 
odpad v Brně nezvýší 

Brno, 14. ledna 2021 - Navýšení 

skládkovacích poplatků, k němuž 

došlo od ledna tohoto roku v 

souvislosti s novým zákonem o 

odpadech, se Brňanů týkat 

nebude. Podle nové legislativy se 

poplatek za komunální odpad, 

ukládaný na skládky, zvedne z 500 

Kč na 800 Kč za tunu a postupně 

během deseti let dosáhne hodnoty 

1 850 korun za tunu odpadu. 
„Právě nyní se ukazuje obrovská 

výhoda města Brna, které provozuje 

Zařízení na energetické využívání 

odpadu (ZEVO). Odpad dokážeme 

energeticky využít, nekončí tedy na 

skládkách, čímž nehrozí postupné 

zvyšování poplatků za jeho 

skládkování, které by se jinak dříve 

či později muselo promítnout do 

skladby místního poplatku za 

komunální odpad “ zdůrazňuje Filip 

Leder, předseda představenstva 

společnosti SAKO Brno. Odpad z 

Brna a okolí zpracovává SAKO 

Brno v Zařízení na energetické 

využití odpadu, což znamená, že je z 

něho vyráběna tepelná a elektrická 

energie.  

„Díky provozu vlastního zařízení 

můžeme občanům města Brna pro 

letošní rok garantovat stejnou výši 

poplatku za komunální odpad. Firmy 

a společností, které budou u nás 

odpad energeticky využívat, nebudou 

zatíženi navýšením plateb za uložení 

na skládky,“ dodává Filip Leder.  

Společnosti či obce v České 

republice, nemající dostupné ZEVO, 

skládkují 50 až 60 % komunálních 

odpadů, oproti tomu Brno 

propracovaným systémem sběrných 

středisek odpadů, třídících 

kontejnerů a ZEVO jen necelá 3 %. 

Brněnské Zařízení na energetické 

využívání odpadu je jedním ze čtyř 

podobných zařízení v republice. 

Provozem ZEVO pokrývá SAKO 

Brno jednu třetinu spotřeby tepelné 

energie a teplé vody v Brně. V roce 

2019 vyrobilo ZEVO z 233 tisíc tun 

odpadu 2,4 milionu gigajoulů tepla a 

téměř 70 tisíc megawatthodin 

elektrické energie, předběžné údaje 

za rok 2020 předpokládají nárůst 

zpracovaného odpadu i vyrobeného 

tepla. 
 

Kontakt: Michal Kačírek, tiskový mluvčí, tel.: 
602 107 608, e-mail: kacirek@sako.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o přerušení do-

dávky elektrické energie 
 

Z důvodu plánovaných prací na 

zařízení distribuční soustavy - re-

konstrukcí, oprav, údržbových a 

revizních prací – bude přerušena 

dodávka elektrické energie: 

Dne 23.2.2021 od 8:00 do 

15:00 hodin. 

Vypnutá oblast: Brno – 

Jehnice, Blanenská č. 11/4, 

116/6, 121/8, 78/10. 
Společnost EG.D, a.s. jako provozo-

vatel distribuční soustavy je k pro-

vedení tohoto nezbytného kroku 

oprávněna na základě ustanovení 

§25 odst.(3) písmeno c) bod 5 záko-

na č. 458/200 Sb. Ve znění pozděj-

ších předpisů (energetický zákon). 

Žádáme odběratele el. energie o 

pochopení pro toto nezbytné omeze-

ní. 

Upozornění:  

V době přerušení dodávky elektřiny 

je nutné z důvodu bezpečnosti pova-

žovat energetické zařízení za zaříze-

ní pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradní-

ho zdroje v době přerušení dodávky 

elektřiny je nutné předem vždy pro-

jednat se společností EG.D, a.s.. 

Pro případné další informace volejte 

Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, 

nebo navštivte www.egd.cz , kde 

najdete další informace o přerušení 

dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení 

EG.D, a.s. 
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