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Ročník 4

Číslo 2

Běžné č. 22

a)

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 15.2.2006 proběhlo 90.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty o své
činnosti za období mezi tímto
a posledním zasedáním:
- jednání o financování a
vybudování chodníku při
komunikaci mezi Mokrou
Horou a Jehnicemi
- jednání o vybudování DPS –
podána žádost o zahájení
územního a stavebního řízení
- jednání s f. KORDIS o změně
trasování autobusu MHD
linky č.70.
b) zprávu tajemníka ÚMČ o
čerpání rozpočtu ÚMČ za
období 1-12/2005 a ukládá
tajemníkovi předložit na
příštím zasedání písemnou
zprávu o příjmech MČ za rok
2005.
c) zprávu finančního výboru o
kontrole účetních dokladů
ÚMČ Brno-Jehnice za rok
2005 a ukládá starostovi a
tajemníkovi vypracovat do
příštího zasedání rozbor k této
zprávě.
d) zprávu o hospodaření ZŠ
Blanenská za rok 2005 a
souhlasí s ponecháním
hospodářského výsledku ve
výši 8165,37 Kč na účtě ZŠ.
e) zprávu místostarosty o
provedené inventarizaci
majetku MČ Brno-Jehnice k
31.12.2005.
f) nabídku kompostárny Brno
a.s. na spolupráci s MČ BrnoJehnice.
g) zprávu f. Top Auditing s.r.o. o
výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2005 a
ověření účetní uzávěrky k
31.12.2005 MČ Brno-Jehnice.
Zpráva je uložena na ÚMČ.
-zastupitelstvo schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 10
tis. Kč na činnost oddílu Vlčí
stopa.
b) navýšení limitu materiálu pro
evidenci v rámci inventarizace
materiálu z 200,- Kč na 1000,Kč.
c) zrušení smlouvy o dílo mezi
MČ Brno-Jehnice a f.
Modestav na vybudování
chodníku a veřejného
osvětlení v prostoru pod
Základní školou.
d) obsah smlouvy o výkonu
státní správy na rok 2006 mezi
ÚMČ Brno-Královo Pole a
ÚMČ Brno-Jehnice tak, jak
byla na tomto zasedání
předložena
e) dotaci ve výši 100 tis. Kč na
činnost TJ Sokol Jehnice.
-členové zastupitelstva si na
příští zasedání připraví svoje
náměty a předloží každý svůj
návrh na koncepci rozvoje
městské části Brno-Jehnice.

Příští zasedání zastupitelstva se koná
15.3.2006 v18:30 hodin.

Školní ples
SRPŠ při Základní škole
Blanenská 1 pořádá v sobotu 25.
března v tělocvičně naší školy
školní ples.

MHD – autobusová linka
70
Dne 3.2.2006 proběhlo jednání
starosty naší MČ s firmou
KORDIS. Na podkladě tohoto
jednání byla vznesena žádost o
písemné vyjádření ke změně
trasování a jízdního řádu
autobusu linky MHD č. 70 do
Jehnic. Přetiskujeme odpověď
pana Horského, vedoucího
dopravního oddělení z 9.2.2006.
Ke změně organizace dopravy
v Jehnicích, která platí od
11.12.2005 došlo z několika
důvodů:

1) Na přelomu roku 2004/2005
to byl požadavek městských
částí Řečkovice a Mokrá
Hora, Jehnice, Ořešín, aby
linka 41 byla vedena přes
sídliště v Řečkovicích. Byla
to reakce na situaci, kdy po
dobu uzavírky mostu na ulici
Hradecké v druhé polovině
roku 2004 byla změněna
trasa autobusů linky 41. Ta
byla vedena při jízdě
z Ořešína do Ivanovic přes
Řečkovice. Mnohým
občanům Ořešína, Jehnic a
Mokré Hory se tak
zjednodušilo cestování na
úřady a jiné instituce,
nacházející se v městské
části Řečkovice.
2) Vedením linky z Ořešína
přes sídliště Řečkovice došlo
ke zefektivnění dopravy
v této oblasti. Vzhledem ke
snižujícímu se počtu
cestujících směřujících k OD
Globus a tím se i
snižujícímu počtu cestujících
jezdících linkou 42 přes
sídliště Řečkovice a
vzhledem k tomu, že i
autobusy linky 41 do
Ořešína nebyly vždy
optimálně využité, došlo ke
sloučení těchto dvou
přepravních proudů do jedné
linky vedené z Ořešína přes
sídliště Řečkovice. Tímto
zefektivněním dopravy
mohlo dojít ke zvýšení
četnosti dopravy jak pro
sídliště Řečkovice, tak se
zvýšil počet spojů do
Ořešína. Zejména v dobách
delších intervalů došlo ke
zlepšení návaznosti na
tramvaje. Ušetřené výkony
tímto zefektivněním dopravy
byly rovněž investovány do
rozvojových lokalit města
Brna, kde narůstají přepravní
proudy a požadavky na
přepravu.
3) Rozdělením linky 41
v původní trase Ořešín-
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Semilasso-Ivanovice a zpět
na dvě linky (41 a 70)
vznikla u obou linek lepší
návaznost na tramvajové
radiály, která nemohla být
dříve zajištěna, neboť
dřívější vedení jedné
společné linky jak pro
Ivanovice a Medlánky, tak
pro Ořešín, Jehnice a
Řečkovice nemohlo zajistit
návaznosti na tramvajové
radiály ve všech
požadovaných bodech, tj.
návaznosti na tramvaje
v Řečkovicích u konečné
tramvaje pro autobusy ve
směru do Ivanovic a
z Ivanovic, návaznosti na
tramvaje na Hudcově na
autobusy ve směru do a
z Medlánek, návaznosti na
tramvaje u nádraží v Králově
Poli na autobusy ve směru
do a z Ořešína a na
návaznosti u Semilassa na
ostatní autobusové linky.
Zejména v dobách delších
intervalů tak docházelo
k systémovému a
pravidelnému ujíždění si
spojů, což bylo některými
cestujícími kritizováno.
4) Rozdělením linky 41 do
dvou samostatných linek
Ivanovice-Královo Pole a
Ořešín-Královo Pole došlo
k odstranění provozních
problémů ve smyčce Ořešín,
neboť tím, že linka z Ořešína
byla zkrácena a autobusy
tedy nemusí mít tak dlouhé
vyrovnávací a bezpečnostní
časy na konečné se snížil
počet autobusů stojících
v blízkosti smyčky. Zatímco
dříve v této smyčce stály až
tři autobusy, které bránily
bezpečnému průjezdu
okolím smyčky, nyní již
k této situaci nedochází.

zvláště po zlatém úspěchu
Kateřiny Neumannové! Ale
ouha! Noviny nikde! Tento
měsíc již potřetí. Patrně si je
někdo půjčuje!?, aby měl co číst
v autobuse.
Až zjistím, kdo nám krade
noviny, veřejně ho zostudím.
Pavla Pekařová

Upozornění pro občany
o změně poskytovatele
stomatologické LSPP
28. 2. 2006 bude ukončena
stomatologická pohotovost pro
dospělé i děti v Úrazové
nemocnici Brno, Ponávka 6.
Od 1. 3. 2006 bude
stomatologickou lékařskou
službu první pomoci pro dospělé
i děti zajišťovat Fakultní
nemocnice u sv. Anny, Pekařská
53, Brno, tel. 543183459.
Pondělí – čtvrtek od 19.00 do
7.00 hod.
Pátek – pondělí od 14.30 do 7.00
hod.
Víkendy a státní svátky
nepřetržitě.

tloustnoucí kmeny. Díky tomu lze
z mnoha sukulentů vytvářet
nádherné bonsaje, a to nikoliv za
mnoho desítek let, ale již za pár
roků. Na výstavě se návštěvníci
přesvědčí, že to jde a pokud se do
pěstování sukulentních bonsají
budou chtít pustit, seženou tu vše
potřebné: rostliny na bonsaje
vhodné, keramické nádoby přímo
pro sukulenty dělané a literaturu “jak
na to”. Sukulenty jsou nenáročné a
krásně bizardní kytičky z pouští,
proto dobře snášejí suchý vzduch
našich bytů.

Další informace o
sukulentech a mnoho obrázků
získáte na www.sukulent.cz
Výstava se koná v
Brně, v Základní škole na
Náměstí 28. října č. 22,
vedle výjezdu sanitek (prosím
zdůrazniti tento pro Brňáky
veledůležitý orientační bod).
(Tramvají neboli šalinkou č. 3, 5
a 11 dvě zastávky z České směr
Dětská nemocnice do zast. Nám.
28. října.)
Otevřeno bude:
od 14. do 25. března 2006, denně
od 1000 do 1800.
Jaroslav Honc

Výstavu: “Pohádkové krajinky
ze sukulentních rostlin”
pořádá Základní škola na
Náměstí 28. října č. 22.
Netradiční výstava
sukulentních kytiček v kamenných
miskách a v keramických objektech
roztodivných tvarů.

Stalo se

Tato výstava bude
zaměřena na sukulentní bonsaje.
Samozřejmostí bude několik bonsají
z tlustic (Crassula portulacea),
včetně monstrózních a miniaturních
forem. Také další krasulky “umí
dělat” bonsaje. Ale nejzvláštnější je
exponát “Dračí strom”, což jest sice
obyčejná léčivá aloe (Aloe
arborescens), ale neobyčejně
vytvarovaná do podoby prastarého
velikána, čili bonsaje. Věk pouhých
14 let, výška ¾ m, ovšem průměr
kmene 10 cm.

Je sobotní ráno, po snídani,
člověk si chce přečíst noviny,

Mnohé sukulenty včetně
veleznámé tlustice mají rychle

Program v ZOO březen
2006
V březnu 2006 pořádá zoo pouze
jednu akci:
JOSEFSKÁ STEZKA –
S JOSEFEM PO ZOO
přírodovědná stezka v areálu
Zoo, zájemci o stezku nechť si
vezmou s sebou tužku na
vyplnění soutěžního listu
Datum: 19. 3. 2006, 10.00 –
14.00 hod
Místo konání: areál zoo
Kontakt: Bc. Jana Hadová, 546
43 23 28, hadova@zoobrno.cz
Pozor: v březnu je ZOO otevřena
od 9.00 do 17.00 hod. Pokladny
se zavírají v 16.00 hod.
Ing. Jiřina Kubínová
546 43 23 61
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