
Informace 
Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice 
Dne 13.4.2005 proběhlo 82. zasedání 

zastupitelstva  
-zastupitelstvo vzalo na vědomí  
a) informace starosty ze sněmu 

starostů a zprávu o své činnosti 
za období mezi posledním a 
tímto zasedáním. 

b) zprávu finančního výboru 
(předložil Ing. Vysloužil) o 
mvýsledku kontroly 
hospodaření ÚMČ Brno-
Jehnice a ZŠ Brno-Jehnice za 2. 
pololetí roku 2004. Finanční 
výbor konstatuje, že 
hospodaření s finančními 
prostředky ÚMČ Brno-Jehnice 
bylo v souladu se schváleným a 
upraveným rozpočtem pro rok 
2004. Žádné nedostatky také 
nebyly zjištěny, jak vyplývá ze 
zprávy auditu ze dne 9.2.2005. 
Dále finanční výbor konstatuje, 
že hospodaření ZŠ Blanenská 1 
je v souladu s plánovaným 
financováním ZŠ. 

c) zprávu komise ŽP (přednesl 
Ing. Vysloužil) a pověřilo 
tajemníka ÚMČ úkolem 
požádat písemně stavební 
policii a stavební odbor ÚMČ  
Brno-Kr.Pole o stavební dohled 
na nemovitostech nacházejících 
se na pozemcích p.č.692/7 a 
692/1 k.ú.Jehnice, zda jsou 
vybudovány v souladu 
s obsahem příslušného 
stavebního povolení. 

-zastupitelstvo schválilo  
a) rozpočtové opatření č.2/2005 ze 

dne 13.4.2005, kterým se 
snižuje dotace ZŠ Blanenská 1 
na rok 2005 o 251 tis. Kč. 
Důvod: dle nového školského 
zákona platného od 1.1.2005 
vybírá školné MŠ a ŠD namísto 
zřizovatele, který toto školné 
dříve vybíral a Základní škole 
převáděl jako součást dotace, 
přímo Základní škola. 

b) zakoupení nafukovacího bazénu 
pro potřeby MŠ o půměru 3,7 m 
včetně pískové filtrace vody 
v ceně do 15 tis. Kč s tím, že o 
provoz se bude starat Základní 
škola. 

-zastupitelstvo navrhlo svolat 
schůzku kulturní komise za účelem 

sestavení programu a organizačního 
zabezpečení hodů na den 22.4.2005 
v 19:00 hodin na ÚMČ Brno-
Jehnice.  
-zastupitelstvo souhlasí 
a) s peticí občanů o změně 

zastavení zastávky MHD linky 
č. 41 na ulici Ořešínské ze 
“zastávky na znamení” na 
“zastávku na znamení pouze 
v době od 20:00 hodin do 5:00 
hodin” a to v obou směrech. 
Tajemník ÚMČ byl pověřen 
sepsáním písemné žádosti na 
DpMB na provedení předmětné 
změny. 

b) se záměrem soukromého 
investora zainvestovat výstavbu 
dětského hřiště na pozemcích 
p.č. 483 a 484 k.ú.Jehnice na ul. 
Lelekovické. 

-na příští jednání bylo odloženo 
a) projednání žádosti “Sdružení 

pěstounských rodin” o finanční 
dotaci z rozpočtu ÚMČ. 

b) projednání prodeje pozemku 
p.č.828/2 k.ú.Jehnice 
manželům Prokešovým. 

c) posouzení výstavby garáží na 
pozemcích p.č.502 a 489/1 
k.ú.Jehnice na ul. Lelekovické 
až po stanovisku OÚPR MMB. 

d) projednání zakoupení 10 ks 
rehabilitačních míčů (gymbalů) 
a kazet s relaxační hudbou pro 
relaxační cvičení ZRTV Sokol 
Jehnice vedené Mgr. 
Rašovskou. 

-zastupitelstvo pověřuje tajemníka 
ÚMČ výběrem firmy, která by 
vyrobila a instalovala orientační 
plán ulic městské části Brno-
Jehnice. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 
19.5.2005 v18:30 hodin. 

 
Školní ples 

V sobotu 2.4.2005 se 
uskutečnil v tělocvičně naší 
školy tradiční školní ples. 
Myslím, že svou úrovní 
navázal na předchozí ročníky. 
Všichni přítomní, a bylo jich 
více než 250, se dobře bavili a 
domů odcházeli spokojení. 
Také nedělní dětský maškarní 
karneval byl pro naše nejmenší 
radostným zážitkem. 

Chtěl bych tímto poděkovat 
všem sponzorům podílejícím se 
ať už finančně nebo dary do 
tomboly, na úspěšném průběhu 
těchto akcí. Dále pak patří 
velký dík za organizaci a 
přípravu celé akce výboru 
SRPŠ při naší škole, jenž po 
několika letech ve stejném 
složení končí a předá své 
zkušenosti svým 
následovníkům. Věřím, že 
tradice školních plesů nebude 
přerušena a najdou se schopní 
organizátoři, kteří nasazenou 
laťku udrží alespoň na stejné 
výši. 

IvoPekař 
 
Gratulujeme 
4. dubna oslavila své 85. 
narozeniny paní Miroslava 
Střelcová. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu 
jubileu a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

 Redakce 
 

110.výročí založení školy 
v Jehnicích 

V červnovém vydání 
Jehnických listů bychom chtěli 
připomenout 110. výročí 
založení školy v Jehnicích. 
K tomuto tématu bylo již 
ledacos napsáno ve sborníku 
“Jehnice od minulosti 
k dnešku”, přesto bychom Vás 
chtěli požádat o zapůjčení 
různých materiálů k tomuto 
tématu. Materiály je možno 
donést na úřad naší městské 
části do konce měsíce května. 
Po zpracování budou majitelům 
v pořádku vráceny. 

Redakce 
 

Bilingvní škola 
Komenský 

Na podkladě osobních 
kontaktů pana Kotyzy a pana 
ředitele Procházky jsme spolu 
s delegací naší základní školy 
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navštívili v sobotu 16.4.2005 
dvojjazyčnou školu ve Vídni. 
Tato soukromá škola s právem 
veřejnosti, jejímž 
provozovatelem je Školský 
spolek “Komenský”, sídlí 
v budově z 30.let 20.století na 
Sebastianplatz 3, ve 3. 
vídeňském okrese.  

Na místě jsme byli přijati 
starostou Školského spolku 
“Komenský” panem Ing. 
Karlem Hanzlem, který nás 
perfektní češtinou seznámil 
z historií spolku i školy, její 
současností a provedl nás 
celým objektem. 

Nejprve tedy něco 
z historie. Školský spolek 
“Komenský” byl založen 
v roce 1872 a až po desetileté 
přípravě, tedy v roce 1882, 
začal s řádným základním 
provozem školy. V roce 1925 
pak slavil první maturitu. 
v roce 1941 maturoval poslední 
ročník před rozpuštěním 
spolku. Avšak v roce 1945 byla 
oněm čtyřem ročníkům dána 
příležitost maturitu dodatečně 
složit. V roce 2004 se spolku 
podařilo na tradici maturit, 
přerušenou na dobu dvou 
generací, úspěšně navázat. Po 
létech útlumu dnes školní 
budova doslova “praská ve 
švech”, školu totiž navštěvuje 
více než 350 dětí a mládeže od 
dvou do osmnácti let. 

Dnešní systém výuky se řídí 
heslem “ dvojjazyčně od 
školky až po maturitu”. Tomu 
také odpovídá skladba školy:
 mateřská škola – pro 
děti od 2 do 6 let, ve školce se 
hovoří jak česky tak německy. 

 bilingvní obecná škola 
– 1.-4. třída (ročník 1.-4.), 
vyučování probíhá na základě 
rakouských osnov, od 1. třídy 
je výuka dvojjazyčná 
(slovenština je alternativním 
předmětem k češtině). Od 1. 
třídy se vyučuje také angličtina, 

od 3. třídy též nepovinně 
ruština. Při obecné škole 
funguje také školní družina 
s množstvím zájmových 
kroužků. 

 bilingvní sekundární 
škola – 1.-4. třída (ročník 5.-
8.), vyučování probíhá na 
základě osnov reálného 
gymnázia (existuje možnost 
přestupu na jakékoliv 
gymnázium bez přijímacích 
zkoušek. Výuka v němčině a 
češtině (alt. slovenštině), 
ruština volitelná. Jako 
nepovinná cvičení jsou 
nabízeny sportovní hry a ruční 
práce. 

 bilingvní reálné 
gymnázium II. stupně – 5.-8. 
třída (9.-12. ročník), dle § 7 
SchUG se jedná o školský 
pokus. Přijímací zkoušky 
z němčiny, angličtiny, resp. 
češtiny, výuka v němčině a 
češtině (alt. slovenštině), od 6. 
třídy volitelné předměty 
francouština, španělština a 
informatika. 

Celý tento vyučovací 
proces má na svých bedrech 
denně 42 pedagogických 
pracovníků. Se zajištěním 
provozu celé infrastruktury 
školy pak pomáhá dalších 22 
zaměstnanců. 

Kromě školní družiny 
provozuje škola školní kuchyni 
(obědy se dováží) s denním 
výběrem ze tří jídel a 
svačinový bufet. Jsou pořádány 
školy v přírodě, zimní i letní 
sportovní pobyty, výuka 
plavání, intenzivní jazykové 
pobyty v Anglii a na Maltě. 
Součástí objektu je školní 
zahrada s malým hřištěm a 
zařízením pro mateřskou školu. 
V suterénu budovy je divadelní 
sál pro 399 osob, klubovny a 
výceúčelový sál pro 150 osob 
s nejmodernějším světelným i 
akustickým diskotékovým 
vybavením (na smluvním 

základě je tato místnost 
poskytována jako předváděcí 
pro firmu dodávající toto 
vybavení). Nedílnou součástí 
budovy jsou specializované 
učebny infornatiky, biologie, 
fyziky, kreslení, ručních prací a 
tělocvična. Škola vlastní také 
bohatě vybavenou knihovnu 
s čekou literaturou, jejíž 
součástí je i archiv čítající 
mnoho českých knih i 
kompletních neporušených 
ročníků novin od 80. let 19. 
století, kterými se nemůže 
pochlubit snad žádný archiv u 
nás. Ve škole také funguje 
ordinace školního lékaře. 

 Ješte několik slov ke školní 
budově. Jak bylo výše uvedeno 
pochází z 30.let 20. století, 
ovšem můžeme říct že 
architekt, jenž objekt 
navrhoval, opravdu vše 
promyslel do detailu. Např. 
přístup do společenských 
místností a kluboven jak 
budovou tak i zvláštními 
vchody, původní šatní kóje 
v patrech atd. Technickou 
zajímavostí je původní parní 
rozvod ústředního vytápění, 
který měl být vybourán, ale po 
zjištění jeho bezvadného stavu 
byl zanechán, do sklepení byly 
pořízeny dva vyřazené parní 
kotle z lokomotiv a vše funguje 
k všeobecné spokojenosti. 

Vedení spolku uvažuje, pro 
velký zájem žáků, o renovaci a 
zprovoznění další školní 
budovy. Ovšem vše je ve stadiu 
projektů a jednání. 

Naše škola zahájila takto 
spolupráci s touto “českou” 
školou ve Vídni na úrovni 
sportovních aktivit při obou 
školách. Uvidíme, jakým 
směrem se tato spolupráce 
bude ubírat v budoucnu. 

Ivo Pekař 
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