
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 24.10.2007 proběhlo 108. 
zasedání zastupitelstva  
-zastupitelstvo schvaluje 
a) přesunutí projednání návrhu 
dodatku č.1 ke smlouvě o 
zhotovení projektu stavby Domu 
s pečovatelskou službou ze dne 
8.2.2006 mezi Ing.arch.Ivo 
Brandštetrem a MČ Brno-Jehnice 
na příští zasedání zastupitelstva až 
po posouzení obsahu smlouvy a 
dodatku č.1 právním oddělením 
MMB. 
b) odúčtování částky 11900,-Kč za 
studii na výstavbu DPS 
vypracovanou Ing.arch.Romanem 
Galem v říjnu 2004 z účetnictví 
MČ Brno-Jehnice jako zmařenou 
investici. 
c) rozpočtový výhled vlastních 
příjmů městské části Brno-Jehnice 
na roky 2008 – 2018, tak jak byl 
předložen na tomto zasedání. 
-zastupitelstvo souhlasí se 
zakoupením věcného daru pro pana 
Josefa Kousala za dlouholeté 
vedení a zpracování Jehnické 
kroniky. 
-oprava kapličky bude 
realizována v roce 2008. 
Vybudování bezbariérového 
přístupu do MŠ Blanenská bude 
realizováno v roce 2008. 
Renovace a umístění torza 
Božích muk bude realizováno 
v roce 2008.V rozpočtu roku 
2008 budou vyčleněny finanční 
prostředky na tyto akce. 
-návrh rozpočtu MČ Brno-
Jehnice bude projednán na 
příštím zasedání s tím, že 
jednotlivé návrhy  členů 
zastupitelstva MČ budou 
předloženy na ÚMČ Brno-
Jehnice do 14.11.2007. 
-MČ Brno-Jehnice obdržela 
z majetkového odboru MMB 
zprávu o svěření pozemku p.č.7/1 
k.ú.Jehnice. 
-ZMČ Brno-Jehnice schvaluje 
usnesení, aby redakční rada 
Jehnických listů zpracovávala 

obsah tohoto bulletinu 
v informačním duchu tak, aby 
jednostranně nereprezentovala 
názory jednotlivých politických 
skupin popřípadě jednotlivých 
osob. K tomuto bodu nebylo 
přijato žádné usnesení. 
- ZMČ Brno-Jehnice projednalo 
priority investiční výstavby 
v roce 2008 s tímto výsledkem: 
a) výstavba víceúčelového hřiště 
na pozemku p.č.7/1 
b) dostavba centrálních šaten 
v ZŠ Blanenská 
ZMČ Brno-Jehnice považuje 
výstavbu víceúčelového hřiště na 
pozemku p.č.7/1 k.ú. Jehnice za 
svoji prioritní akci v roce 2008. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
21.11.2007 v 18:30 hodin. 
 

Veřejné shromáždění 
Zastupitelstvo MČ zve 
všechny občany městské části 
Brno-Jehnice na veřejné 
shromáždění, které se bude konat 
12.12.2007 v jídelně Základní 
školy na Blanenské ul.č.1 v 18:00 
hodin. 
 

Zveme všechny občany na 
slavnostní rozsvěcení 

vánočního stromu 
s kulturním programem, které se 
koná na Náměstí 3.května v úterý 

4.12.2007 v 17:00 hodin pod 
záštitou zastupitelstva městské 
části Brno-Jehnice a Základní 

školy Blanenská 1. 
 

Výzva 
Zastupitelstvo městské části 
Brno-Jehnice hledá nového 
kronikáře naší MČ. Má-li někdo 
zájem o tuto čestnou funkci, 
může se přihlásit na úřadě naší 
městské části. 
 
Oznamujeme občanům, že 
sběrné středisko odpadů 
na ulici Plástky bude po dobu 
vánočních svátků tj. od 
24.12.2007 do 1.1.2008 
uzavřeno. 

VSK Univerzita Brno – oddíl 
atletiky, ATLETIKA UNI CZ 
s.r.o., Základní škola v Jehnicích a 
Fakulta sportovních studií MU 
v Brně pořádá v sobotu 1.12.2007 
pod záštitou podnikatelů a 
představitelů Jehnic a Ořešína a 
ředitele Základní školy v Jehnicích 
BĚH O POHÁR JEHNIC 
Závod je vyhlášen jako Přebor 
Brna. 
Časový harmonogram: 
 9:00 přípravka dívky (97-98)
    600m 
 9:10 přípravka hoši (97-98)
    600m 
 9:20 přípravka mladší dívky (99-
00)    300m 
 9:25 přípravka mladší hoši (99-
00)    300m 
 9:30 přípravka nejmladší dívky 
(01 a mladší)   300m 
 9:35 přípravka nejmladší hoši 
(01 a mladší)   300m 
 9:40 speciální kat. mentálně 
postižení začátečníci  200m 
 9:45 speciální kat. mentálně 
postižení dívky   300m 
 9:55 speciální kat. mentálně 
postižení hoši   600m 
10:00 BLOK VYHLAŠOVÁNÍ 
MLÁDEŽE 
10:15 dorost (91-92) junioři (89-
90) ženy  6060m 
11:00 muži  
  10160m 
12:00 mladší žákyně (95-96)
  1000m 
12:10 mladší žáci (95-96) 
  1000m 
12:20 starší žákyně (93-94)
  1000m 
12:30 starší žáci (93-94) 
  1500m 
13:00 BLOK VYHLAŠOVÁNÍ 
 
Start a cíl všech běhů je situován 
na silnici u parkoviště naproti 
Základní škole, tratě běhů pak na 
ulici Havláskova. Žádáme tímto 
spoluobčany z této a přilehlých 
ulic o pochopení a dodržování 
dopravních omezení po celou 
dobu trvání akce. 

JEHNICKÉ LISTYJEHNICKÉ LISTY
Příloha Informačního zpravodaje

Městské části Brno-Jehnice

Listopad 

2007 

Listopad 2007 Ročník 5 Číslo 11 Běžné č. 43  



 2

Návrh rozpočtu ÚMČ Brno-Jehnice na rok 2008 
 Opravy a údržba komunikací /letní,zimní/ 260.000,-
 Neinvestiční dotace - myslivecké sdružení 10.000,-

 Neinvestiční dotace - tělovýchovná činnost /Sokol Jehnice/ 100.000,-
 Neinvestiční dotace volný čas dětí a mládeže – mladí hasiči 30.000,-
 Neinvestiční dotace - Brontosaurus 10.000,-
 Neinvestiční dotace - chovatelé 15.000,-

 Příspěvek na činnost klubu důchodců 35.000,-
 Příspěvek na obědy pro důchodce 10.000,-
 Opravy a údržba ZŠ Blanenská 80.000,-
 Dotace ZŠ Blanenská /provoz/ 1,500.000,-
 Jehnické listy 60.000,-
 Kultura - hody 100.000,-
 Dary k životnímu jubileu 10.000,-
 Sběr a svoz komunálního odpadu 3.000,-
 Likvidace černých skládek 20.000,-
 Údržba veřejné zeleně 70.000,-
 Dotace na PO /účelová – provoz zásahové jednotky/ 60.000,-
 Mzdy zastupitelstvo 490.000,-
 Sociální pojištění zastupitelstvo 135.000,-
 Zdravotní pojištění zastupitelstvo 55.000,-
 Mzdy pracovníci ÚMČ 700.000,-
 Dohody - externí práce 150.000,-
 Sociální pojištění 235.000,-
 Zdravotní pojištění 75.000,-

 Zákonné úrazové pojištění 5.000,-
 Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové zákony/ 15.000,-
 Nákup DHDM 15.000,-

 Nákup materiálu - kancelářský materiál 40.000,-
 Vodné, stočné 30.000,-
 Plyn 55.000,-
 Elektrická energie 50.000,-
 Poštovné 4.000,-
 Telefony, internet, e-mail, služeb. mobily 80.000,-
 Pojištění budovy ÚMČ 35.000,-
 Školení a vzdělávání 10.000,-
 Nákup ostatních služeb 120.000,-
 Opravy a údržba majetku ÚMČ 15.000,-
 Programové vybavení 6.000,-
 Cestovné 15.000,-
 Občerstvení 6.000,-
 Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole 100.000,-
 Kolky, ceniny 8.000,-
 Bankovní poplatky 15.000,-
 Ochrana obyvatelstva 20.000,-
 Projektová dokumentace 100.000,-
 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15.000,-

   
   

   
   
   

 V
ýd

aj
e 

 

 CELKEM 4,972.000,-
1. Účelová dotace ze státního rozpočtu 536.000,-
2. Neúčelová dotace z rozpočtu MMB 4,046.000,-
3. Účelová dotace na činnost PO 55.000,-
4. Vlastní příjmy ÚMČ 335.000,-Př

íjm
y 

 CELKEM 4,972.000,-
Tento návrh je zveřejněn od 22.11.2007 na úřední desce ÚMČ. 
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Strom 

splněných 
přání 2007 

 
V době adventu  
bude již tradičně 

v Obchodní Galerii Orlí, Orlí 
ulice 3, Brno vystaven vánoční 
strom, který bude plnit přání 
mentálně postižených z denního 
stacionáře Effeta a Chráněného 
bydlení sv. Michaela, zařízení 
Oblastní charity Brno.  
Na vánočním stromu budou 
zavěšeny desítky přáníček, které 
sami vyrobili mentálně postižení 
klienti. Přáníčka obsahují prosby 
o věci veskrze obyčejné, ale vždy 
se objeví i velká přání. Nikdo 
není při výrobě přáníček 
omezován ve své fantazii.  
Pokud zajdete v době od 3.12. - 
19.12.2007 do Obchodní 
Galerie Orlí, Orlí ulice 3, Brno,  
vyberete si přáníčko, koupíte 
dáreček a přinesete ho zpět pod 
vánoční strom, splní se určitě 
jedno z velkých přání. Ti, kteří 
nemohou věnovat shánění 
dárečků více času, budou moci 
přispět finančně do úředně 
zapečetěné pokladničky.  
Děkujeme za podporu a možnost 
uspořádat sbírku v prostorách 
Obchodní Galerie Orlí 
společnosti ODcz brno, s.r.o. 
Děkujeme všem dárcům! 
Veškeré informace o Oblastní 
charitě Brno a veřejné 
charitativní sbírce Strom 
splněných přání můžete nalézt na 
www.brno.caritas.cz , na hlavní 
straně v odkazu sbírky. 
Michaela Koválová, asistent PR, 
dobrovolnictví, Žižkova 3, 602 00  Brno, 
e-mail: michaela.kovalova@caritas.cz, 
tel.: 545 210 672, mob.: 604 243 104 
 
 
 

Učebna chemie po 
30.letech 

 
 Už jste viděli novou 
učebnu chemie na ZŠ Horácké 
náměstí?“To je „bomba“!“. 
Sdělovaly si děti po první hodině 
chemie. Slova nadšení se ozývala 
i z řad učitelů. Však je také  s čím 

pracovat!!! Dataprojekce, 
vizualizér, počítače s 
internetovým připojením, 
digestoř, DVD přehrávač, stoly 
pro skupinovou práci v podobě 
benzenových jader, ….. Všechny 
tyto „vymoženosti“ usnadňují 
zařazení moderních  
pedagogických metod do výuky. 
Bezpečnostní vybavení učebny 
dává mnohem větší prostor pro 
pokusy ve výuce. Učebnu mohou 
využívat všichni vyučující, neboť 
je rozdělena na část pro chemické 
pokusy  a  část pro skupinovou 
práci. 
 Rádi Vás přivítáme v 
učebně u příležitosti dne 
otevřených dveří, který se 
uskuteční 13.12. 2007. 

 Mgr. Lenka Rovná 
 
 
 

Podpora talentovaných 
žáků na ZŠ Horácké nám. 

v Brně. 
 
Na naší škole -ZŠ Horácké 
náměstí- věnujeme pozornost 
vedle základních cílů výuky i 
žákům, u nichž se projevuje 
talent v některé oblasti jejich 
školní činnosti. Jednou 
z příležitostí prezentace jejich 
nadání je i účast v různých 
soutěžích. 
V rámci českého  jazyka byla 
touto příležitostí celostátní 
literární soutěž „Každý jednou 
začíná,“ do níž zaslalo svoje 
příspěvky 2014 dětí z celé ČR. 
Mezi nimi bylo i 28 prací žáků 
naší školy. Po prvním výběru 
poroty  postoupilo do dalšího 
kola 599 příspěvků, mezi kterými 
bylo i 8 prací našich žáků. 
Největšího úspěchu dosáhl  
Ambrož Dvořáček, žák IX.A, 
jehož práce byla zařazena mezi 
nejlepší a postoupila do finále. 
Ambrož Dvořáček tímto prokázal 
svůj talent v oblasti tvůrčího 
psaní a po zásluze obdržel diplom 
za 2. místo v celostátní literární 
soutěži, včetně ocenění poroty 
cenou „Mladý spisovatel.“  

Mgr. Dagmar Charvátová, učitelka ČJ 
 
 
 

 

Vánoce šetrné k přírodě 
(životnímu prostředí) 
Ani vánoce nemusí být svátky 
přepychu a plýtvání. Pohoda a 
radost jistě nejsou závislé na 
množství a cenách dárků či 
množství spořádaného jídla. Je to 
však otázka rodinných zvyklostí a 
ochoty je měnit. Přinášíme vám 
několik tipů na vánoce šetrnější, 
jak k přírodě, tak k vám samotným.  
Řezaný vánoční stromek na jedno 
použití můžete nahradit živým 
stromkem v květináči, který lze na 
jaře vysadit. Ozdoby jsou 
nejvhodnější z přírodních 
materiálů – ořechy, sušené ovoce, 
perníky, sláma. I při nákupu dárků 
lze zároveň pořídit věci pěkné i 
ekologické. U materiálních věcí 
jsou ideální dárky místní – 
regionální výrobky, které se 
nemusí dovážet z dálky a podpoří 
místní výrobce, věci 
z obnovitelných materiálů – ze 
dřeva, rostlin (konopí, sláma), ovčí 
vlny apod., výrobky z chráněných 
dílen, dárky z benefičních aukcí, a 
nejlépe dárky vlastnoručně 
vyrobené. Naopak co nejméně věcí 
z umělých hmot, vybrat kosmetiku, 
kterou výrobce netestuje na 
zvířatech nebo dárky nemateriální, 
např. předplatné časopisu či 
vstupenky do divadla. Balení 
dárků je půvabné i do plátěných 
pytlíků, balících papírů 
z recyklovaného papíru, vázané 
provázky z juty s jmenovkami 
vlastnoručně vyrobenými např. ze 
starých pohlednic. Stravovací 
vánoční „hody“, pokud se bez nich 
neobejdeme, lze pořádat i 
z biopotravin a z místních 
produktů nebo ty, co se u nás 
nepěstují (kakao, káva), nakoupit 
ve „férovém obchodě“ (Fair 
Trade). Stále platí, že největším 
dárkem je vlastní čas, pozornost 
pro druhé a společný prožitek.  
Podrobněji, jak mít i vánoce 
ekologické na 
www.veronica.cz/vanoce. 

Ekologický institut Veronica 
Panská 9, Brno 602 00 

tel. 542 422 750 
veronica@veronica.cz 

www.veronica.cz 
kontaktní osoba: Lucie Nováková, 
lucie.novakova@veronica.cz, tel. 

774 216 934 
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JAK SE CHOVAT PŘI 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  
IX. 
Devátý díl série článků o  
problematice chování při různých 
mimořádných situacích, které mohou 
v životě nastat. 
NÁLEZ PODEZŘELÉHO 
ZAVAZADLA 
 Pokud to je možné, zachovej 

v co nejvyšší míře klid, 
 s podezřelým předmětem 

nehýbej, neotvírej ho a 
nedotýkej se ho, 

 neodbornou manipulací by 
mohlo dojít k výbuchu, šíření 
nebezpečných látek nebo ke 
ztrátě kriminalistických stop 
(otisky prstů,stopy DNA), 

 obrať se na tísňovou linku 
112 nebo 158 a řiď se pokyny 
operátora, 

 předmět operátorovi tísňové 
linky co nejlépe popiš 
(vzhled, nápisy, chemické 
značky či číslice na obalu), 

 na podezřelý předmět 
upozorni i ostatní v okolí 
nálezu. 
Z materiálů Ministerstva vnitra České 
republiky a Hasičského záchranného 

sboru České republiky 
 

Výstava sukulentních 
kytiček 
 v kamenných miskách. 
Dominantou této výstavy 
jsou kvetoucí tlustice, zejména 
pak "PRAMÁTI TLUSTIC" v 
plném květu právě v prosinci. 
Tato kytička má věk 71 let, váhu 
asi 2 metráky a výšku 180 cm, 
parametry pro dámu lidskou nic 
moc, u tlustice však úctyhodné. 
Sukulenty jsou nenáročné a 
krásně bizardní kytičky z pouští, 
které se naučily skladovat ve 
svých listech či stoncích vodu. 
Výborně se jim proto daří i v 
našich suchých bytech. Další 
výhodou sukulentů je jejich 

barevnost a bizarnost tvarů. 
Kromě toho vás nevystěhují z 
bytu, neb jsou to kytičky drobné 
a skromné. 
Výstava se koná v Brně, v 
Kulturním centru Líšeň 
"Kotlanka", 
sídliště Líšeň, Kotlanova 7 
těsně u zast. Kotlanova šalinky 
č. 8 
v okolí lze snadno parkovati. 
Otevřeno bude: 
od 7. do 16. prosince 2007, 
denně od 10 do 18 hod. 

Jaroslav Honc 
 

Program ZOO Brno  
Prosinec 2007: 
1. 12. 2007 13.00 hod,   
přednáškový sál správní budovy 
zoo 
MUIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
s představením Čert a Káča v 
podání divadla Genus. Mikuláš, 

anděl a čertík se těší na děti 
zaměstnanců a přátel zoo.  
Příchod přes pokladny, platí se 
pouze vstupné do zoo.  
 
24. 12. 2007  9.00 - 12.00 hod 
ŠTĚDRODOPOLEDNÍ 
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK 
Návštěvníci obdrží před 
restaurací U Tygra  letáček s 
mapkou, vyznačeným časem a 
místem, kde bude probíhat 
komentované krmení. 
 
kontakt: Ing. Jiřina Kubínová,  
vedoucí útvaru pro styk s veřejností 
propagačně vzdělávací úsek 
tel. 546 432 361, 
kubinova@zoobrno.cz 
Inzerce 
Správa a zabezpečení počítačů a 
počítačových sítí, odvirování počítačů, PC 
sestavy, zálohování dat. Tel.: 728 041 247  
www.ICTservis.eu 
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