
  
Vážení spoluobčané,  
zveme Vás na setkání s 
primátorem města Brna panem 
Richardem Svobodou,které se 
uskuteční dne 13.2.2006 v 17.00 
hodin v ZŠ Blanenská 1 v Brně-
Jehnicích. 
Diskuse se může týkat 
otázek,které Vás zajímají např: 
-doprava MHD do Jehnic 
-další rozvoj městské části Brno-
Jehnice 
-rozšíření komunikace mezi 
M.Horou a Jehnicemi 
-výstavba Domu s pečovatelskou 
službou 
-a jiné 

zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice 

 
Informace Zastupitelstva 

MČ Brno-Jehnice 
Dne 14.12.2005 proběhlo 89. 

zasedání zastupitelstva  
-zastupitelstvo vzalo na vědomí  

a) informace starosty o své 
činnosti za období mezi tímto a 
posledním zasedáním, 
informace ze sněmu starostů, 
informace o přípravě budování 
DPS. 

b) zprávu tajemníka ÚMČ o 
čerpání rozpočtu ÚMČ za 
období 1-11/2005. 

c) nutnost výměny střešních oken 
a oken v hasičce na objektu 
MČ Brno-Jehnice. 

-zastupitelstvo schvaluje  
a) rozpočet na rok 2006, tak, jak 

je uveden v tomto listu. 
b) přidělení dotací místním 

organizacím tak, jak je uvedeno 
v tabulce rozpočtu. 

c) předloženou zřizovací listinu 
Školské rady ze dne 
14.12.2005 s účinností od 
1.1.2006 a schvaluje personální 
obsazení Školské rady, které 
bylo z řad rodičů a 
pedagogického sboru zvoleno 
v Základní škole a z řad 
zřizovatele na tomto zasedání 
ZMČ, takto: 

- z řad zřizovatele: Václav Šicha, 
Ing. Jiří Hudec 

- z řad pedagogického sboru: Dr. 
Alena Zaplatílková, Alena 
Mašterová 

- z řad rodičů: Ing. Jaroslava 
Abrahámová, MUDr. Ivana 
Halačková. 

d) interní směrnici k zabezpečení 
zákona č.320/2001Sb. o 
finanční kontrole ÚMČ Brno-
Jehnice tak, jak byla 
předložena dne 14.12.2005. 

e) rozpočtové opatření č.7/2005 
ze dne 14.12.2005. 

-ZMČ Brno-Jehnice souhlasí 
s obsahem žádosti na změnu 
územního rozhodnutí předloženou 
firmou VITA COMFORT na 
pozemcích p.č.355,356,357 k.ú. 
Jehnice za účelem výstavby 
koňské farmy, pokud uvažovaná 
výstavba farmy bude v souladu 
s územním plánem města Brna. 
-ZMČ Brno-Jehnice projednalo 
na základě připomínek občanů 
problém zavedení nové linky 
MHD do Jehnic, změnu trasy a 
změnu jízdního řádu autobusové 
linky č.70 a rozhodlo takto: 
-uložilo starostovi projednat na 
firmě KORDIS možnost změny 
trasy a jízdního řádu autobusu 
č.70 tak, aby to vyhovovalo 
většině občanů MČ Brno-Jehnice 
-vypracovat anketu (anketní 
lístek), který byl součástí 
prosincového vydání Jehnických 
listů, a který po vyplnění a 
odeslání zpět na ÚMČ slouží 
jako podklad pro rozhodování 
ZMČ a pro případná další 
jednání s firmou KORDIS 
(výsledky ankety viz. níže). 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 

15.2.2006 v18:30 hodin. 
 
Základní škola a mateřská škola 
Brno, Blanenská 1  vyhlašuje 
zápis do mateřské školy pro 
školní rok 2006/7. Uskuteční se 
ve dnech 20. a 21.2.2006  od 
10,00 do 16,00 hodin u vedoucí 
učitelky mateřské školy . 

Alena Mašterová, vedoucí učitelka MŠ. 

Rok 2005 v Klubu 
důchodců – Jehnice. 
 
Bývá pravidlem, že koncem roku 
instituce i jednotlivci bilancují 
svoje aktivity za uplynulé 
období. Proto i Klub důchodců 
v Jehnicích rekapituluje svoji 
práci a seznamuje s ní jehnické 
spoluobčany. 

Klub důchodců zaměřil svoji 
činnost na zajišťování 
přínosného přednáškového 
programu pro důchodce, na 
organizování zájezdů a 
zajišťování vstupenek na kulturní 
akce, zvláště pak vstupenek do 
divadel.  

V oblasti přednáškové 
činnosti byla probírána 
následující témata: 
-přednáška s diapozitivy o 
Moravsko-Rakouském pomezí. 

-beseda k 60ti letému výročí 
osvobození Jehnic. 

-beseda účastníků zájezdu do 
Francie v r. 2004 s promítáním 
videa z tohoto zájezdu a poté 
oslava MDŽ při harmonice. 

-beseda o zahrádkaření a 
různých kuchařských receptech. 

-přednáška : Senioři a 
sociální politika. 

-přednáška : Bezpečnost 
občanů a ochrana jejich majetku. 

-přednáška : Vše o lékové 
politice. 

-beseda se starostou V. 
Šichou. 

-beseda o výsledcích 
pěstování na našich zahrádkách. 

-slavnostní vánoční setkání 
spojené s večeří a zábavou při 
harmonice. 

Na poli zájezdů se 
uskutečnily dva zájezdy. Zájezd 
na jaře do Kroměříže (prohlídka 
zámku), prohlídka Květné 
zahrady a Věžek (prodejní 
výstava FLORIA VĚŽKY). 
Druhý zájezd – podzimní – se 
uskutečnil do Mikulova 
s prohlídkou zámku, Lednice 
také s prohlídkou zámku a 
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Rozpočet MČ Brno-Jehnice na rok 2006 
1. Opravy a údržba komunikací (letní,zimní) 200  
2.  Dotace základní škole 1150 z toho : na opravy a údržbu 150

 na provoz 1000
3. Dotace na kulturní činnost (hody,jubilanti) 120   
4. Jehnické listy 35  
5. Dotace místním organizacím 185 z toho : činnost mládeže PO 50

 ČSCH - Jehnice 10
 činnost ml. mysliveckého  sdružení 5

6. Odvoz popelnic  3  
7. Likvidace nelegálních skládek 50  
8. Údržba zeleně 50  
9. Dotace na činnost důchodců 30   
10. Dotace na obědy pro důchodce 10  
11. Civilní obrana 20  
12. Dotace na PO - účelová 44   
13. Zastupitelstvo MČ 655 z toho : mzdy zastupitelů 500

 sociální pojištění 110
 zdravotní pojištění 45

14. Úřad MČ Brno-Jehnice  
 mzdy pracovníků ÚMČ 690  
 dohody - externí práce 150  
 sociální pojištění 210  
 zdravotní pojištění 80  
 úrazové pojištění 3  
 nákup knih a tiskovin 25  
 nákup DHIM (nábytek,PC,vysavač) 40  
 nákup kancelářského materiálu 30  
 vodné, stočné 20  
 plyn 40  
 elektrická energie 90  
 poštovné 4  
 telefony, internet, e-mail, služ. Mobily 120  
 pojištění budovy ÚMČ 35  
 školení 20  
 služby zpracování PC dat 35  
 nákup služeb 151  
 opravy a údržba budovy ÚMČ, majetku MČ a pomníku 100  
 občerstvení 6  
 cestovné 12  
 smlouva ozabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole 69  
 kolky, ceniny 3  
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 bankovní poplatky 11  
 
 

 CELKEM 4496  

1. Dotace ze státního rozpočtu 466   
2. Účelová dotace na PO 38  
3. Dotace z rozpočtu Stat. města Brna 3700  

Př
íjm

y 
(ti

s.
Kč

) 

4. Vlastní příjmy ÚMČ 292   
  CELKEM 4496  

skleníku, potom byl zájezd 
ukončen návštěvou vinného 
sklípku ve Valticích. 

Další činností Klubu 
důchodců bylo v průběhu roku 
zajišťování vstupenek na vybraná 
divadelní představení. 

V uvedených činnostech 
plánuje Klub důchodců 
pokračovat i v tomto roce. Jsou 
připravovány besedy s členkami 
Klubu, které navštívily stát 
Izrael, dále besedy zaměřené na 
chov domácích zvířat, ukázky 
dekorativních předmětů 
zhotovovaných a zdobených 
různými postupy, informace o 
pitné vodě a jejím čištění atd. 
Jako další jsou připravovány 
zájezdy do zajímavých míst. 

Činnost Klubu důchodců by 
nemohla být naplňována 
v popisovaném rozsahu bez 
finančních podpor z rozpočtu 

MČ. Proto také touto cestou 
děkujeme zastupitelstvu, že při 
tvorbách rozpočtů nezapomíná 
na svoje seniory. Trochu tmavým 
místem v činnosti Klubu je to, že 
jeho akcí se zúčastňují 2 až 3 
desítky důchodců, což je 
v porovnání s celkovým počtem 
seniorů v Jehnicích málo. 
Apelujeme proto na důchodce 
aby si dle svých možností 
vyšetřili tu hodinu jednou za 
měsíc a přišli mezi nás. 

Za Klub důchodců Jehnice 
Miroslav Polák 

 
Tříkrálová sbírka 
 
Letošní Tříkrálová sbírka 
pořádaná mladými hasiči v naší 
městské části vynesla 12 854,-
Kč, které byly odevzdány 
Oblastní charitě Brno pro 
potřeby lidem s postižením, 

sociálně slabým, obětem 
živelných pohrom a katastrof.  
Děkujeme. 
 
Ostatky 
 
SDH Brno-Jehnice pořádá 
v sobotu 18.2.2005 od 14:00 
tradiční průvod masek po naší 
městské části a poté od 20:00 
v restauraci “U kola” Ostatkovou 
zábavu. K tanci hraje country 
skupina Moment. 

 
Výsledek ankety o změně jízdní 
trasy a změně jízdního řádu, 
který platí od 11.12.2005 (linka 
autobusu MHD č.70) 
 
Celkem bylo dotazováno 973 
osob, zpět se vrátilo 832 
anketních lístků což je 85,5% 
vyjadřujících se občanů. Z počtu 
832 vrácených anketních lístků 
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zaujímalo 820 (tj.98,5%) 
negativní stanovisko a 12 
(tj.1,5%) pozitivní stanovisko. 
Hlavní důvody nespokojenosti: 
1. Neúměrně prodloužená doba 
jízdy 
2. Přeplněný autobus č.70 
směrem od Semilassa do Jehnic 
3. Snížená kultura cestování 
hlavně pro starší spoluobčany 
4. Nájezd na dálnici (směr Kr. 
Pole) v ústí ulice Novoměstské – 
velmi nebezpečné místo 
5. Zbytečné zajíždění 
k Řečkovickému nádraží 
6. Velmi špatná návaznost spojů 
v uzlu Semilasso 
7. Dražší jízdné 
8. Zastávka Kleštínek je po 17:00 
na znamení – zrušit “na znamení 
po 17:00 hodině” a zastavovat 
stále 
9. Děti a důchodci nemohou jet 
bez přesedání do Medlánek 
10. Nevyhovující nástup u 
Semilassa směrem do Jehnic a 
Ořešína 
11. Přestup na vlak 
v Řečkovicích - nemá 
opodstatnění 
 
Pozvánka na volejbal 
 
V sezóně 2005/6 hrají 
volejbalová družstva TJ Sokol 
Jehnice následující soutěže 
 
• Ženy “A” krajský přebor 

I. třídy trenérka Ing. 
Ivana Poláková 

• Ženy “B” městská soutěž 
trenérka Radka Daníčková 

• Juniorky krajský přebor
 trenér Tomáš Loukota 

• Žákyně krajský přebor
 trenér Václav Šicha 

 
V kategorii juniorek a žákyň si 
v soutěžích vedeme velmi 
úspěšně. Zvláště v soutěži 
juniorek, ve které startují naše 
loňské a některé ještě současné 
žákyně, se projevuje dlouhodobá 
práce již od přípravky. Pro 
možnost hrát kvalitní soutěž jsme 
proto přeskočili jednu věkovou 
kategorii (kadetky) a naše 
děvčata hrají proti soupeřkám, 
které jsou starší o tři až čtyři 

roky. Přijďte nás povzbudit 
v dalších zápasech, které hrajeme 
v tělocvičně naší ZŠ. Hrajeme 
volejbal, na který se již dá dívat.  
 
Zápasy soutěže juniorek: 
18.2.2006 v 9:00 hodin 
Sokol Jehnice – Sokol Hodonín 
(dvojzápas) 
4.3.2006  v 9:00 hodin 
Sokol Jehnice – ČKD Blansko 
(dvojzápas) 
18.3.2006 v 9:00 hodin 
Sokol Jehnice – Univerzita Brno 
(dvojzápas) 
8.4.2006  v 10:00 hodin 
Sokol Jehnice – Sokol Husovice 
(dvojzápas) 

  Václav Šicha 
  předseda TJ 

 

Program v ZOO únor 
2006 
 
V únoru pořádá ZOO Brno  
25. 2. 2006  14.00 – 16.30 hod  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL  
v prostorách přednáškového sálu 
správní budovy Zoo. 
Vstupné na maškarní bál je 
vstupenka do ZOO v hodnotě 
60,- Kč dospělý a 30,- Kč dítě. 
Součástí programu bude soutěž o 
nejoriginálnější zvířecí masku. 

 Ing. Jiřina Kubínová 
546 43 23 61 

 
Dne 18.června 2006 proběhne 
v areálu TJ START Brno – 
Lesná (varianta Řečkovice, 
Slatina) na ploše fotbalového 
stadionu 
Mistrovství Města Brna 
v pétanque 2006 
Má-li někdo zájem zorganizovat 
účast naší městské části na tomto 
sportovním zápolení, je možné 
získat více informací buď u 
tajemníka naší ÚMČ, nebo 
pošlete mail na 
ivo.pekar@bmt.cz a materiály 
mohu zaslat obratem, nebo u 
kontaktní osoby: Jiří Musil, tel.: 
603 809 799, e.mail: 
jpm@pohar.cz. Termín uzávěrky 
přihlášek: 1.března 2006. 
Program bude upřesněn a zaslán 
přihlášeným účastníkům po 
uzavření přihlášek. Pro představu 

přinášíme základní propozice 
turnaje: 
 Účastníci: reprezentační výběry 
městských částí města Brna, 
reprezentační výběr statutárního 
města Brna, reprezentační výběry 
družebních měst, reprezentační 
výběr ALLIANCE FRANçAISE 
BRNO. 
Hlavní pořadatel: SPOLEK 
ROZVOJE PÉTANQUE 
 Vyzyvatel: ALLIANCE 
FRANçAISE BRNO 
1. Mistrovství Města Brna v 
pétanque 2006 je především 
soutěž tříčlenných 
reprezentačních týmů městských 
částí Brna (MČ) v pétanque. MČ 
soutěží o titul Mistr Města Brna 
v pétanque a Putovní pohár 
Města Brna 
2. Každá MČ má právo 
nominovat do soutěže jeden 
tříčlenný tým a to celkem ve 
čtyřech kategoriích: 
muži(M), ženy(Z), junioři(J), 
radnice(X). Může přihlásit 
všechny nebo jen vybrané 
kategorie. 
V případě nepřihlášení všech 
kategorií si však výrazně snižuje 
možnost na získání celkového 
vítězství (body jednotlivých 
týmů se sčítají). 
3. MČ se do soutěže přihlašuje 
Přihláškou ve stanoveném 
termínu. 
4. Právo nominovat soutěžní 
týmy má rovněž Magistrát města 
Brna, Alliance Française Brno, 
partneři města Brna 
(reprezentace partnerských, popř 
dalších pozvaných měst) 
5. Soutěž se uskuteční formou 
jednorázového turnaje, 
systémem, který objektivně určí 
vítěze pro rok 2006. 
6. MČ, která v soutěži zvítězí, 
má právo užívat titul Mistr Města 
Brna v pétanque a vyhrává 
Putovní pohár. Repliky poháru 
získají rovněž MČ umístěné na 
druhém a třetím místě. Jednotliví 
hráči těchto týmů pak získají 
medaile (plakety), které si mohou 
ponechat. 
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7. Každý hráč zúčastněných 
týmů obdrží “Čestné uznání za 
reprezentaci MČ” 
8. Vyhlašovatelem, pořadatelem 
a hlavním organizátorem soutěže 
je Spolek Rozvoje Pétanque. 
Odpovídá za propagaci, 
organizaci a regulérnost soutěže. 
Rovněž vyhlašuje termín, 
propozice a systém soutěže. 
9. Soutěž se hraje podle 
mezinárodních pravidel 
pétanque. Odchylky od těchto 
pravidel upravuje pořadatel v 
Herním řádu 
10. Cílem a účelem soutěže je 
podpora volnočasových aktivit 
veřejnosti a rozvoj sportovně 
společenských setkávání občanů 
města. 
11. Účastníci soutěže se zavazují 
ke korektnímu vystupování vůči 
spoluhráčům a ostatním 
přítomným, respektování 
přijatých pravidel a rozhodnutí 
rozhodčích orgánů. 

SPOLEK ROZVOJE PÉTANQUE 
 
Snažíte se být zodpovědní, 
tolerantní a chápající rodiče, 
ale přesto někdy nerozumíte 
svému dítěti? 
Zveme Vás na Kurz efektivního 
rodičovství, kde se setkávají 
rodiče, kteří mají podobné 
starosti, problémy a představy o 
výchově svých dětí a pod 
vedením zkušené lektorky se 
naučí, jak 
• porozumět chování svých dětí 

a aktivně je ovlivňovat, 
• podporovat dobré chování a 

předejít špatnému, 
• kontrolovat své reakce na 

chování dětí, 
• snížit své přetížení a napětí, 
• vést děti k zodpovědnosti, 

samostatnosti, spolupráci 
Jarní kurz - 18.2., 4.3. a 18.3. 
povede paní Valerie Wágnerová, 

která byla vyškolena k vedení 
kurzů efektivního rodičovství 
v Kanadě a má bohaté zkušenosti 
s prací s rodiči. 
 
Chcete společně strávit pěkné 
chvíle? Máte chuť prožít něco 
zajímavého? Jste unavení a 
toužíte po změně? 
Zveme Vás na víkendové 
rodičovské setkání na téma  “Taky 
jste si rádi hráli?”, které se 
uskuteční v termínu 24. 2. – 26. 2. 
2006 v rekreačním středisku Drak 
v Křižanově na Českomoravské 
vrchovině. Jedná se o zážitkový 
rekreačně-vzdělávací víkend s Mgr. 
Dagmar Spáčilovou, kdy si i dospělí 
zase začnou hrát a uvědomí si 

význam hry pro vývoj a výchovu 
dítěte. Sobota je věnovaná 
přednášce a individuálním 
rozhovorům s přítomným 
odborníkem, během víkendu je 
prostor i pro společné procházky a 
hry pro děti i dospělé. Během 
přednášky je zajištěno hlídání dětí 
s programem. 
 
Přihlásit se můžete do konce 
ledna. Všechny informace 
v CRSP, Josefská 1, Brno, na 
tel.č. 542 217 464, 731 402 736, 
eliska.vondrackova@centrum.cz, 
www.crsp.cz 

Ing. Eliška Vondráčková 
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