
Součástí tohoto vydání je 
informační leták Ministerstva 
financí Změny v dani 
z nemovitostí od 1.1.2007. 
 Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21.12.2006 proběhlo 100. 

zasedání zastupitelstva  
-zastupitelstvo vybralo jako 
dodavatele komunální techniky 
firmu Sacharčuk a souhlasí se 
zakoupením následujících strojů a 
zařízení od firmy Sacharčuk: 
. motor VARI Honda GCV 160 
. převodová skříň DSK 316 PSZ 
. kartáč zimní válcový 100 cm 
a v případě potřeby dává 
zastupitelstvo souhlas se 
zakoupením zimní frézy od firmy 
Sacharčuk. 
Výběrové řízení probíhalo 
výběrem z nabídek a nabídkových 
katalogů následujících firem: 
- Sacharčuk s.r.o. 
- Mountfield 
- Stiga 
- Husquarna 
- Hanol s.r.o. 
- Gardentech Brno 
-zastupitelstvo schvaluje  
a) dofinancování částky 48 tis.Kč 

na zakoupení ozvučovací 

aparatury pro ZŠ Blanenská 
s tím, že tato aparatura bude 
v případě potřeby využívána 
jak všemi zájmovými 
organizacemi v MČ Brno-
Jehnice tak i městskou částí 
Brno-Jehnice. 

b) rozpočtové opatření č.7/2006 
ze dne 21.12.2006. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 
14.2.2007 v 18:30 hodin. 

 
Základní škola a mateřská 
škola Brno, Blanenská 1 
vyhlašuje zápis do 
mateřské školy pro školní 
rok 2007-8  na dny : 
5. března 2007 v době od 
10,00 do 13,00 hodin 
a  6.března 2007 v době od 
13,00 do 16,00 hodin v 
mateřské škole. 
Gratulujeme 
27. ledna oslavila své  
narozeniny paní Jarmila 
Srněnská. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu 
jubileu a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

Redakce 

Tříkrálová sbírka 
Letošní Tříkrálová sbírka 
pořádaná mladými hasiči 
7.1.2007 v naší městské části 
vynesla 14287,-Kč, které byly 
odevzdány Oblastní charitě Brno 
na potřeby lidí, kteří se ocitli v 
tíživé životní situaci. Menší část 
výtěžku půjde na podporu 
humanitární a rozvojové pomoci 
v zahraničí.  Děkujeme. 
Ostatky 
SDH Brno-Jehnice pořádá 
v sobotu 24.2.2007 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 Wobčas. 
Rok 2006 v Klubu 
důchodců – Jehnice 

Jak se říká, rok se sešel 
s rokem, a tak i Klub důchodců – 
Jehnice seznamuje spoluobčany 
se svou činností. 

Svoji aktivitu zaměřil opět 
na zajišťování zajímavého 
programu na pravidelných 
setkáních, dále pak na 
zorganizování dvou zájezdů a 
obstarávání vstupenek do 

brněnských divadel, 
vedle toho se naše 
seniorky zúčastňovaly 
jednou týdně cvičení 
v základní škole. 

V oblasti 
přednáškové činnosti 
byla probírána 
následující témata: 
- informace o 

čištění pitné 
vody 
v domácnosti. 

- beseda 
s účastnicemi 
zájezdu do státu 
Izrael. 

- přednáška „ 
čaje a bylinné 
směsi a jejich 
vhodné 
používání“. 
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- přednáška „ ortopedické 
závady pohybových 
ústrojí a jejich léčba“. 

- beseda na téma „ vše o 
chovu pejsků a koček, 
jejich výživa a choroby“. 

- beseda o různých starých 
postupech při zhotovování 
dekoračních předmětů ze 
dřeva, papíru, a jiných 
materiálů, včetně ukázek 
předmětů zhotovených 
těmito postupy. 

- beseda o včelách a jejich 
produktech, zvláště pak 
medu. 

- slavnostní vánoční setkání 
spojené s besedou se 
starostou p.V.Šichou. 

Na poli zájezdů se 
uskutečnili dva zájezdy. Zájezd 
na jaře byl do zámku ve 
Slavkově, kde byla také 
květinová výzdoba na téma „ 
Z pohádky do pohádky“, na 
zámek v Milovicích (doplnění 
výstavou saní a kočárů), na závěr 
zájezdu byla prohlídka 
vykopávek v Mikulčicích. Druhý 
zájezd – podzimní – byl do 
Ivančic, kde jsme shlédli stálou 
expozici Vl. Menšíka a Alfonze 
Muchy, potom do Mor. 
Krumlova – návštěva Slovanské 

epopeje A. Muchy, další cesta 
byla do Znojma s prohlídkou 
podzemí. Závěr zájezdu byl ve 
vinném sklípku ve Znojmě, 
spojený s ochutnáváním vín a 
očerstvením. 

V obdobných činnostech 
bude Klub důchodců v Jehnicích 
pokračovat i v roce letošním tak, 
aby alespoň částečně přispěla 
k obohacení života našich 
důchodců. Náš klub není 
uzavřenou institucí. Na 
přednášky a besedy na svých 
setkáních zveme i ostatní občany, 
kteří mají zájem o nabízená 
témata. Taktéž i účast při 
zájezdech je nabízena i občanům 
z řad nedůchodců. 

Činnost Klubu důchodců by 
nemohla být naplňována 
v popisovaném rozsahu bez 
finančních podpor z rozpočtu 
MČ. Proto také touto cestou 
děkujeme zastupitelstvu, že při 
návrzích rozpočtů nezapomíná na 
svoje seniory. 

Za Klub důchodců – Jehnice 
Miroslav Polák 

Akce ZOO města Brna 
Únor 2007 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
datum:  24. 2. 2007 
místo konání:Zoologická zahrada 

m. Brna, přednáškový sál,  
U zoologické zahrady 46, Brno 
kontakt:  Mgr. Vitulová, 
tel. 546 432 360 
P O Z V Á N K A 
CK Livingstone ve spolupráci se 
Zoo Brno zve na cyklus 
promítání a přednášek v pavilonu 
Anthropos,  vždy ve čtvrtek 
v 18.00 hod. 
Vstup zdarma. 
01. 02. 2007  Z. Hrubý 
Galapágy 
08. 02. 2007 J. Suchomel 
Tajemný tur z hor Filipín 
15. 02. 2007 V. Rudolf 
Antarktida 
22. 02. 2007 M. Piškula 
Egypt – Rudé moře 
01. 03. 2007 R. Švaříček 
PURURAMBO – Nová Guinea 
08. 03. 2007 M. Audy 
Venezuela 
15. 03. 2007 M. Hovorka 
Želvy v ohrožení 
22. 03. 2007 Z. Pavlasová 
Šamani peruánské Amazonie 
29. 03. 2007 R. Zajíček  
Za pralesy a querillami Kolumbie 
05. 04. 2007 P. Hejtmánek 
Afrikou na kolech 
12. 04. 2007 D. Milošová 
Indonésie není jen Bali 
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