
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 6.2.2008 proběhlo 111. 
zasedání zastupitelstva: 
-připomínky občanů 
1.občané tří rodinných domů na 
ulici Tumaňanova požadují zasílání 
Jehnických listů. 
2.pan Volec, Blanenská 34, 
požaduje snížení obrubníků při 
vjezdu před svým RD. 
-zastupitelstvo bere na vědomí: 
a) zprávu starosty o své činnosti za 
období mezi tímto a posledním 
zasedáním, týkající se: 
-informací z jednání o opravě 
mostu na spodním konci ulice 
Tumaňanovy v souvislosti se 
špatným technickým stavem tohoto 
mostu; 
-jednáními o realizaci investice – 
rekonstrukce víceúčelového 
venkovního hřiště na pozemku 
p.č.7/1 u ZŠ Blanenská; 
b) informaci tajemníka o výsledku 
hospodaření MČ Brno-Jehnice za 
rok 2007, který skončil 
s přebytkem 188 tis.Kč. Tyto 
finanční prostředky budou zahrnuty 
do rozpočtu MČ na rok 2008. 
c) zprávu tajemníka o dílčím 
přezkoumání hospodaření MČ 
Brno-Jehnice za období 1-9/2007 
auditorskou firmou AZ Praha s.r.o. 
-zastupitelstvo nesouhlasí 
s odstraněním studní v majetku 
města Brna tak, jak bylo 
předloženo na tomto zasedání. 
Jedná se o studny na náměstí 
3.května 4, na ulici Lelekovická 9  
a na ulici Sousední 1. 
-zastupitelstvo na základě tří 
poptávek na dodavatele a 
zpracovatele projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
venkovního víceúčelového hřiště 
na pozemku p.č.7/1 k.ú.Jehnice a 
jejich tří nabídek vybralo v rámci 
výběrového řízení firmu Atelier 
dap s.r.o. Ing.arch. Bronislava 
Sedláčka, B.Martinů č.55, 602 00 
Brno, za cenu 149 500,-Kč bez 
DPH jako nabídku nejnižší. Další 
dvě zúčastněné firmy byly 

Ing.arch. Ivo Brandštetr, Tomešova 
1, 602 00 Brno a IKA Brno s.r.o. 
Antonínská 2, 602 00 Brno. 
-zastupitelstvo projednalo žádost 
ředitele ZŠ Blanenská 1 o pomoc 
při zajištění přestavby sociálního 
zařízení mateřské školy při ZŠ 
Blanenská. Důvodem této 
přestavby je dle stávajících 
hygienických norem 
nevyhovující zázemí pro 
celkovou kapacitu MŠ, a to 65 
dětí. Zastupitelstvo bere tuto 
skutečnost na vědomí a bude 
usilovat o realizaci takových 
opatření, aby bylo vyhověno 
hygienickým předpisům pro 
stávající kapacitu, tzn. 65 dětí. 
V současné době se zpracovává 
studie, která řeší rekonstrukci 
sociálního zařízení MŠ 
Blanenská 1.  
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
19.3.2008 v 18:30 hodin. 

 

Pozvánka 
 na setkání rodáků, 
pamětníků a všech přátel Jehnic  
v sobotu dne 12. dubna ve 13 
hodin v salonku restaurace 
Obecní dům v Jehnicích. 
Hlavním tématem je vydání 
knihy Antonína Gally - U nás na 
Horce.  
Za organizátory: Honza Černohlávek, 
 
Výbor Sdružení rodičů a přátel školy 
při Základní škole v Brně-Jehnicích 
Vás srdečně zve na 
Ples Základní školy v 
Jehnicích, 
dne 8. března 2008 od 19.00 hodin 
v prostorách tělocvičny ZŠ 
Jehnice. 
Večerem Vás provede KAREL 
HEGNER 
K tanci a poslechu zahraje skupina 
NOTA BENE 
Uvidíte vystoupení taneční skupiny 
La Quadrilla. 
Opět ochutnáte míchané nápoje 
barmana Aleše Dvořáčka. 
Těšit se můžete na tradičně bohatou 
tombolu, výborné jídlo a pití. 
Vstupenky v hodnotě 200,- Kč a 
místenky za 10,- nebo 20,- Kč jsou 
v prodeji v kanceláři školy. 

Rezervace možná na tel. č.:  
541 237 285. 
Výtěžek akce je plně věnován na 
mimoškolní činnost žáků ZŠ Jehnice. 

Dětský 
maškarní karneval 
Výbor Sdružení rodičů a přátel školy 
při Základní škole v Brně-Jehnicích 
zve všechny děti na maškarní rej plný 
soutěží, písniček a her 
dne 9. března 2008 od 14.30 do 
17.00 hodin 
v prostorách tělocvičny ZŠ 
Jehnice. 
Se zábavným programem pro malé i 
velké vystoupí Divadlo Koráb. 
Vstupné je dobrovolné. Bohatá 
tombola. 
Občerstvení zajištěno. 
Zároveň prosíme všechny o 
poskytnutí věcných darů do tomboly 
na ples i dětský maškarní karneval. 
Dary můžete přinést do sborovny 
školy do 5. března 2008. 
Dále zdvořile žádáme zejména 
tatínky o pomoc při přípravě sálu v 
pátek 7. března od 17.00 hod. 

 

Falešní králové 
V průběhu pořádání Tříkrálové 
sbírky v neděli 6.1.2008 se vyskytli 
v naší obci falešní tři králové. Jejich 
působiště bylo v nové zástavbě za 
školou. Naši mladí hasiči, kteří 
prováděli tuto sbírku oficiálně, 
informovali telefonicky Městskou 
policii. Strážníkům se podařilo tyto 
tři muže zajistit i přesto, že na kraji 
jedné z ulic měli další dvě osoby 
v automobilu na hlídce. Ukázalo se, 
že už vybrali do své pokladničky 
několik stovek korun. Díky našim 
mladým hasičům byly jistě 
uchráněny peněženky dalších, nejen 
jehnických občanů.   

 
Ostatkový průvod masek 
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Akce ochránců přírody 
► Březen 2008 ◄ 

 
4. března – Setkání přátel přírodní 
zahrady 
Předpěstování sadby teplomilných 
zelenin a novinky o melounech s dr. 
Slabým z MZLU a Helenou 
Vlašínovou v Literární kavárně 
knihkupectví Academia od 16.45h. 
Kde: Literární kavárna knihkupectví 
Academia, nám. Svobody 13, Brno; 
 
17. března – 10. dubna – 
Zajímavosti Brněnského stromu 
roku 
aneb Co se nedostalo do finále i něco 
navíc. Výstava, na níž uvidíte 
stromy, jež mají zajímavý příběh, 
zvláštní růst, zaslouží si obdiv pro to, 
čemu odolávají ve svém okolí nebo, 
je jen krásné se na ně dívat.  
Kde: Knihovna Jiřího Mahena, 
Kobližná 4;  
 
26. března – Exkurze do parku 
Lužánky 
Zveme vás na exkurzi s odborným 
doprovodem po rozličných druzích 
stromů i jiných zajímavostech parku 
Lužánky, který má již více jak 
220letou historii. Čas a místo srazu 
sledujte na www.veronica.cz nebo se 
stavte v naší poradně. 
Kde: Park Lužánky;  
 
27. března – Péče o brněnské 
parky 
Panelová diskuse pro širokou 
veřejnost o územních systémech 
ekologické stability v Brně, tj. 
soubory center a cest přírodního 
prostředí ve městě. Začátek v 17 h. 
Kde: Kulturní a komunitní centrum 
Slévárna Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, 
Brno; 
 
29. března – Sázení vánočních 
jedliček 
Tradiční společná výsadba vánočních 
jedliček z květináče do lesa. Sraz 
hostitelů stromků na zastávce Lesní 
školka (Soběšice, autobus č. 43). Od 
zastávky na místo výsadby povedou 
šipky. Pro účastníky bude připraveno 
občerstvení. Slavnostní výsadba se 
koná v lesích Školního lesního 
podniku Masarykův les Křtiny 
MZLU v Brně. 
Kde: Brno – Soběšice;  
Více informací k akcím najdete na 
www.veronica.cz 

 

Pohádkové krajinky ze 
sukulentních rostlin. 
Výstava se koná v Brně - Bystrci, 
v zahradním centru Čtyřlístek, 
(vedle OBI), 
tramvajemi 1, 3 a 11 do zastávky 
Kamenolom, 
v okolí lze snadno parkovat, třeba 
i autobusem. 
Otevřeno bude: 
od 14. do 30. 3. 2008, 
denně od 10 do 18 hodin. 
Sukulenty jsou ty rostliny, které 
se naučily ve svých listech nebo 
stoncích shromažďovat vodu, aby 
přežily sucho. Jsou to nenáročné 
a krásně bizarní kytičky z 
polopouští. 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. 

Jaroslav Honc 
 

Program ZOO Brno  
Březen 2008: 
Velikonoce v ZOO 
22.3.2008    10.00 - 16.00 hodin 
velikonoční dílna ( pletení 
pomlázek, techniky zdobení 
vajíček), velikonoční mláďata  
( ukázka mláďat spojená s 
krmením); 
24.3.2008    13.00 - 16.00 hodin 
soutěžní stezka, kulturní program 
na pódiu; 
Místo konání: ZOO Brno, 
změna programu vyhrazena. 

Ing. Jiřina Kubínová 
Zoologická zahrada města Brna,  

Tel.: 546 432 361 
E-mail: kubinova@zoobrno.cz 

Festival 
dokumentárních filmů o 
lidských právech 
 Ve dnech 10. – 15. března 
2008 se v kině Art, sále 
Břetislava Bakaly a KC Starý 
Pivovar uskuteční již 10. 
ročník Mezinárodního 
festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech 
Jeden svět. Během své 
existence se festival, 

organizovaný společností 
Člověk v tísni, vyvinul 
v největší lidskoprávní 
filmový festival v Evropě a 
stal se jednou 
z nejvýznamnějších 
kulturních akcí v ČR. V roce 
2007 získal Čestné uznání 
Organizace Spojených národů 
pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO) za výchovu k 
lidským právům. 
Na festivalu bude uvedeno 
kolem 50 dokumentů 
z celého světa. Jeden svět 
bude speciální programovou 
sekcí nazvanou „Zaostřeno 
na diktatury“ připomínat, že 
přestože v řadě zemí světa 
(včetně dnešní České i 
Slovenské republiky) 
v posledních desetiletích 
diktátorské režimy padly, 
v mnoha dalších jsou stále 
pojmy jako svoboda nebo 
lidská práva tabu. Vedle 
diktatur, kterých si média 
alespoň občas všímají, jako 
jsou Kuba, Bělorusko, Barma, 
Súdán nebo Severní Korea, 
se to týká také zemí 
opomíjených, např. 
Uzbekistánu či 
Turkmenistánu. Součástí 
festivalu jsou i výstavy 
fotografií, diskuse k filmům a 
koncerty. 
Bližší informace: 
jedensvet.brno@seznam.cz, 
www.jedensvet.cz/brno 

Inzerce 
KOUPÍM RODINNÝ DŮM 

V BRNĚ K BYDLENÍ 
(větší i menší i ve špatném stavu). 

Jen solidně. 
Platím hotově. Jsem přímý kupec. 

Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj. 
KOUPÍM GARÁŽ kdekoli v Brně i 

v horším stavu. 
Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213. 
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ 
pokud možno stavební (menší i 

větší). Prosím nabídněte. 
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839. 

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV 
V BRNĚ, 

ve vlastnictví možno i s chatou. 
Finance mám. Tel.: 776 637 839. 
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