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Duben 2007

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 21.3.2007 proběhlo 102.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) zprávu starosty o
pokračujících přípravách TEZů
na rozšíření komunikace mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi, na
vybudování centrálních šaten
v Základní škole a DPS. Dále
předložil informace o návštěvě
francouzské delegace v Jehnicích
v r.2007 a o obsahu jednání na
schůzi Svazu měst a obcí v Ústí
nad Labem.
b) písemnou zprávu auditora o
výsledku hospodaření MČ BrnoJehnice za rok 2007. ZMČ žádá
auditora o vysvětlení části textu
závěrečné zprávy na str.2 odst.2
– podíl pohledávek na
rozpočtu… a podíl závazků na
rozpočtu…
-zastupitelstvo souhlasí se
stavbou garáže manželů
Hrotkových, Rozhledová 2,
Brno-Jehnice na pozemku
p.č.948/22 k.ú.Jehnice dle
projektové dokumentace
vypracované firmou IKA Brno
z prosince 2006.
-zastupitelstvo nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č.394
k.ú.Jehnice p.Pavlu Valovi,
bytem Rozhledová 1 a
doporučuje pronájem
předmětného pozemku.
-zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č.1/2007
ze dne 21.3.2007.
b) obsah smlouvy mezi ÚMČ
Brno-Jehnice a ÚMČ BrnoKrálovo Pole ze dne 22.3.2007
na výkon státní správy v souladu
s ustanovením čl.15 Statutu
města Brna.
- zastupitelstvo pověřilo starostu
MČ k oslovení tří projektantů na
vypracování projektu potřebného
k zahájení stavebního řízení na
vybudování školního hřiště.
Stejné pověření pak udělilo
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starostovi v případě projektu na
centrální šatny v ZŠ.
- k předloženému návrhu kulturní
komise na pořádání kulturních
akcí v MČ Jehnice v r. 2007 a
potřebě finančních prostředků na
tyto akce, zastupitelstvo rozhodlo
přijmout usnesení na příštím
zasedání.
- půdní vestavba ZŠ Blanenská
(ubytovna) – na příštím zasedání
zastupitelstva podá starosta MČ a
ředitel ZŠ zprávu o způsobu
financování této investice a
možnostech využití této
ubytovny.
Dne 18.4.2007 proběhlo 103.
zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo souhlasí
a) s návrhem kulturní komise na
pořádání „posezení u cimbálu“ se
skupinou Ondráš a schvaluje
vyčlenění částky 6000,-Kč
z rozpočtu MČ na realizaci akce.
b) s návrhem kulturní komise na
pořádání „Dne dětí“ 3.6.2007 ve
spolupráci MČ Brno-Jehnice se
SRPŠ při ZŠ Blanenská 1 a
schvaluje vyčlenění částky 12000,Kč z rozpočtu MČ na realizaci akce.
V případě poskytnutí sponzorských
darů na tuto akci se částka
poskytnutá městskou částí adekvátně
sníží.
- zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o přípravě TEZu
na vybudování centrálních šaten při
ZŠ Blanenská a přípravě TEZu na
vybudování školního hřiště. Obě
technicko-ekonomická zadání budou
v nejbližší době zařazena do
programu jednání zastupitelstva
města Brna.
b) zprávu starosty o přípravě TEZu
na rozšíření komunikace mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi, o
odkupu objektu bývalé samoobsluhy
a informaci o nelegální stavbě
v prostoru v polích nad ulicí Plástky.
c) vyjádření a vysvětlení firmy
TOP Auditing ke zprávě o
hospodaření za rok 2007.

d) vyjádření firmy KORDIS
k možnosti přímého spojení z Jehnic
do Globusu a jelikož je
nedostačující, pověřuje tajemníka
k dalšímu jednání s firmou
KORDIS.
e) vyjádření odboru dopravy MMB
k instalaci značky „Průjezd zakázán“
na ulici Sousední a ukládá
tajemníkovi seznámit s obsahem
dopisu občany bydlící na ulici
Sousední.
- zastupitelstvo schvaluje
a) nákup 1 ks měřiče rychlosti po
provedení výběrového řízení na
dodavatele měřičů rychlosti. Jako
dodavatele vybralo a schválilo firmu
GEMOS CZ a model GEM CDU
2605 Light za celkovou cenu
49000,-Kč bez DPH.
Výběr byl proveden ze tří
dodavatelů: GEMOS CZ
Čelákovice, RAMET a.s. Kunovice
a AŽD Praha s.r.o. na základě jejich
nabídek a prospektů.
b) navýšení kapacity MŠ
Blanenská 1 z 57 dětí na 60 dětí.
- zastupitelstvo projednalo
a) stížnost rodiny Stehlíkových na
rušení nočního klidu s tím, že
doporučuje v případě opakování
rušení nočního klidu obrátit se na
městskou policii a případně předat
celý případ k řešení přestupkové
komisi při ÚMČ Brno-Královo Pole.
b) žádost firmy DISKOS
zastupující firmu T-Mobil o
rozšíření a úpravu stanice na střeše
ZŠ Blanenská s tímto výsledkem:
1.žádost doplnit o zplnomocnění
firmy DISKOS firmou T-Mobil
k předmětnému jednání.
2. ZMČ Brno-Jehnice požaduje při
realizaci tohoto rozšíření celkem za
pronájem 140000,-Kč/rok.
- k návrhu obecně závazné
vyhlášky města Brna č.17/2005 o
regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních včetně
restauračních zahrádek, za účelem
zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, v platném znění,
ZMČ Brno-Jehnice nestanovuje

v MČ Brno-Jehnice žádnou
restauraci.
- byl přednesen příspěvek p.Pernici
o počínající stavební závadě na
mostku na konci Jehnic na ulici
Ořešínské. ZMČ uložilo tajemníkovi
projednat tuto záležitost s f. BKOM
za účelem opravy tohoto mostku.
- vzhledem k tomu, že se návštěva
francouzské delegace letos
neuskuteční, pověřuje zastupitelstvo
starostu k projednání navázání
družebních vztahů a výměn občanů
mezi MČ Brno-Jehnice a některou
z městských částí města Kaunasu
v Litevské republice.
- projednání prodloužení smlouvy
mezi MČ Brno-Jehnice a SDH BrnoJehnice se překládá na příští
zasedání zastupitelstva. SDH BrnoJehnice předloží na příštím zasedání
ZMČ zprávu o vyhodnocení přínosů
této smlouvy.
- projednání prodloužení smlouvy
mezi MČ Brno-Jehnice a TJ Sokol
Brno-Jehnice se překládá na příští
zasedání zastupitelstva. TJ Sokol
Brno-Jehnice předloží na příštím
zasedání ZMČ zprávu o
vyhodnocení přínosů této
smlouvy.ZMČ schvaluje
prodloužení této smlouvy do doby
rozhodnutí o jejím prodloužení.
- půdní vestavba ZŠ Blanenská
(ubytovna) se překládá na příští
jednání zastupitelstva.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
23.5.2007 v 18:30 hodin.

ÚMČ Brno-Jehnice
hledá stárky na letošní
jehnické hody, které se
konají 8. září 2007.
Zájemci se mohou hlásit
v místní prodejně potravin,
nebo na tel.č. 736 686 588.

Gratulujeme
7. dubna oslavila své narozeniny
paní Veronika Ambrusová.
11. dubna oslavila své
narozeniny paní Vlasta
Kuchařová.
28. dubna oslavil své narozeniny
také pan Jaroslav Hudec.
Jménem celé obce všem srdečně
blahopřejeme k životním
jubileům a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Pálení zahradního
odpadu
Žádáme všechny občany, aby
k pálení zahradního odpadu
důsledně využívali stanovenou
dobu a to čtvrtek od 16 do 19
hodin. Zahradní odpad a klestí
musí být dostatečně vyschlé, aby
při jeho pálení vznikalo co
nejméně dýmu. Je zakázáno pálit
jiný domovní odpad, ať už na
otevřených ohništích nebo
v kamnech či kotlích. Jelikož
mezi námi žijí lidé
s astmatickými potížemy,
s alergiemi a děti, dodržujte tyto
zásady, aby zastupitelstvo
nemuselo přistoupit k úplnému
zákazu tohoto pálení.

UPOZORNĚNÍ
Dne 8. března 2007 v ranních
hodinách a dne 12. března 2007
ve večerních hodinách byl na
komunikaci mezi Mokrou Horou
a Jehnicemi sražen motorovým
vozidlem srnec. V prvním
případě byl srnec usmrcen, ve
druhém případě, na základě
způsobených zranění, musel být
utracen. Jelikož se nejedná o
první případy, žádáme řidiče, aby
zejména v tomto úseku věnovali
řízení vozidla zvýšenou
pozornost.
Obě události byly řešeny
přivolanou Policií ČR, protože
také vznikly materiální škody na
vozidlech.
Děkujeme – myslivci

BESEDA V KNIHOVNĚ
V úterý 20. března jsme se
vypravili do jehnické pobočky
Knihovny Jiřího Mahena na
besedu o Velikonocích. Přivítala
nás velice milá paní knihovnice,
která dovedla nejen poutavě
vyprávět, ale i zaujmout 19
zvídavých dětí ze čtvrté třídy,
které už přece jen něco o těchto
svátcích jara vědí. Nicméně
velice příjemným a netradičním
způsobem jsme si rozšířili
vědomosti, dozvěděli nové
velikonoční obyčeje, naučili
nové říkanky a v neposlední řadě
i zjistili, kolik zajímavých knih
naše pobočka má. Na závěr děti
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přislíbili pomoc i při velikonoční
výzdobě knihovny.
Soňa Marešová, tř. uč.

A zde jsou dojmy některých
žáků:
V úterý 20.3.2007 jsme byli
na besedě v knihovně. Beseda
byla o Velikonocích. Paní
knihovnice, která to vyprávěla,
byla moc příjemná a do svého
vyprávění přidala i něco ze své
vlastní zkušenosti. Moc se mi
tam líbilo a líbilo se mi také to,
že na nás paní knihovnice byla
příjemná. Dávala nám různé
otázky. Třeba kluků se zeptala,
jaké znají koledy. Nabídla nám i
možnost navštěvování knihovny
a nabídku internetu. Během
povídání nám nechala kolovat
knížku lidových zvyků a
obyčejů. V knížce byly také
pranostiky, např. o popeleční
středě. A také se nás ptala, co
děláme o Velikonocích. Jestli
maminky nebo babičky pečou
beránka, atd...Moc se mi tam
líbilo!!!
Katka Vonášková

Dnes jsme navštívili
knihovnu v Jehnicích. Hned na
začátku nás paní knihovnice
usadila a začala vyprávět o
Velikonocích. Líbilo se mi, že
nám poslala knížku o tom, jak se
dají ozdobit velikonoční vajíčka,
jak se dá vyrobit barva na
velikonoční vajíčka a podobně.
Mezitím nám paní knihovnice
vykládala o velikonočních
zvycích, o velikonočních
koledách jako třeba o té, kterou
určitě všichni známe:
Hody hody doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Pak mě ale zaujalo, že těch
velikonočních koled je tak
hrozně moc. V knihovně se mi to
moc líbilo, protože paní
knihovnice nemluvila jenom o
Velikonocích ale i o svých
zážitcích z Velikonoc.
Tereza Halačková

V úterý dopoledne jsme šli na
besedu o Velikonocích do
knihovny na Nám.3.května. Paní
knihovnice byla vlídná a
popovídala nám něco i z

vlastních zkušeností. Seznámila
nás dokonale s Velikonocemi,
řekla nám mnoho lidových
obyčejů a přečetla nám i velmi
neznámé velikonoční koledy.
Ptala se i nás na různé otázky
týkající se Velikonoc a
odpovídala na naše dotazy.
Půjčila nám na kolování knihu,
ve které bylo o Velikonocích
také velmi napsáno. Na konci
besedy nám dovolila, abychom
se porozhlédli po knihovně a
prohlídli si nějaké knihy.
Petr Vodička

Základní škola
Brno, Horácké nám. 13
pořádá 11. 5. 2007
od 8.00 do 12.00 hod.
Den otevřených dveří
na pracovištích
Horácké nám. 13 i Úprkova 1a

Brněnská muzejní noc

Chtěli byste vědět, jak vypadají muzea
po setmění? Láká vás noční prohlídka
obrazáren a dalších muzejních sbírek?
Zajímá vás, jestli dokáže tematický
koncert či zajímavý výklad umocnit váš
dojem z výstavy? To vše budete mít
příležitost zjistit během letošní Brněnské
muzejní noci, která se koná v sobotu 19.
května. Ten den bude až do půlnoci
zdarma otevřeno celkem třináct
výstavních institucí.
Muzejní noc se koná v souvislosti
s Mezinárodním dnem muzeí, který
připadá na 18. května, a slaví se vždy o
nejbližším víkendu. Letos budeme mít
v Brně třetí společnou Muzejní noc,
tentokrát ve stejný den jako například
v Paříži. Návštěvníci při ní mohou spatřit
nejenom stálé expozice a aktuální

výstavy, ale také se zúčastnit bohatého
doprovodného programu, který úzce
charakterizuje tu kterou instituci.
Připraveny jsou nejrůznější koncerty,
komentované prohlídky, divadelní
představení, ochutnávky a další akce.
Přesný program je uveden na
www.brnenskamuzejninoc.cz.
Na hladkém průběhu nočních procházek
za historií a uměním se podílí Dopravní
podnik města Brna, který zajišťuje
bezplatně dopravu účastníků i do těch
nejvzdálenějších muzeí. Hlavní dopravní
uzel bude stejně jako minulý rok na
Moravském náměstí. Abyste si mohli
naplánovat cestu po brněnských
výstavních institucích s dostatečným
předstihem a zjistit vše důležité o
jednotlivých akcích, navštivte již od
středy 16. května informační stánek na
náměstí Svobody.
Brněnská muzejní noc je noc plná
zážitků. To potvrzuje nejen obrovský
počet účastníků loňského ročníku, ale i
skutečnost, že výstavních zařízení, které
se akce účastní, stále přibývá.
Myšlenka svátku muzeí a galerií je
prostá – otevřít brány výstavních budov
zdarma a všem, tedy i návštěvníkům,
kteří obvykle na výstavy nechodí, a
přesvědčit je, že galerie a muzea nejsou
mrtvými institucemi, ale místem, které je
tu pro ně a dokáže opravdu potěšit.
Muzejní noc může pomoci překonat
neviditelnou, ale často hmatatelnou
bariéru mezi honosným muzeem a
obyčejným světem.
Brněnská muzejní noc se koná pod
záštitou Stanislava Juránka, hejtmana
Jihomoravského kraje, Romana
Onderky, primátora statutárního města
Brna a Vojtěcha Cikrleho, biskupa
brněnského. Projekt se uskutečňuje za
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podpory statutárního města Brna a
Jihomoravského kraje, je součástí
festivalu Brno – město uprostřed Evropy
a Festivalu muzejních nocí, pořádaného
Asociací muzeí a galerií ČR. Na akci se
výrazně podílí Dopravní podnik města
Brna.

Instituce, ve kterých můžete zažít
kouzelnou noc:
Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Dům umění města Brna
Mendelovo muzeum – Muzeum
genetiky
Knihovna Jiřího Mahena
Muzeum sakrálního umění
Národní památkový ústav – ú.o.p.
Brno
Galerie HaDivadlo
Brněnské kulturní centrum
Mgr. Michaela Budíková
propagace
Muzeum města Brna

Brno - město uprostřed
Evropy ... FESTIVAL
ZÁBAVY POD HRADY
ŠPILBERK A VEVEŘÍ
se společností SKANSKA

18. KVĚTNA – 3.
ČERVNA 2007

IGNIS BRUNENSIS –
MEZINÁRODNÍ
PŘEHLÍDKA
OHŇOSTROJŮ
18. 5. – 1. 6. 2007
HLAVNÍ PROGRAMY
FESTIVALU ZÁBAVY BMUE
2007
• IGNIS BRUNENSIS –
mezinárodní
přehlídka
ohňostrojů 18. 5. - 1. 6.
pátek 18. 5. • prelude •
Denisovy sady • THEATRUM
PYROBOLI (Česká republika)
čtvrtek 24. 5. • 1. soutěž •
Brněnská přehrada – FLASH
BARRANDOV SFX (Česká
republika)
sobota 26. 5. • 2. soutěž •
Brněnská přehrada – PANZERA
(Itálie)
pondělí 28. 5. • 3. soutěž •
Brněnská přehrada –
FIREWORKS FOR AFRICA
(Jižní Afrika)
středa 30. 5. • 4. soutěž •
Brněnská přehrada –
MACEDO´S PIROTECNIA
(Portugalsko)
čtvrtek 31. 5. • slavnostní
vyhlášení výsledků přehlídky •
Nová radnice v Brně
pátek 1. 6. • grandfinále •
hrad Špilberk - FLASH
BARRANDOV SFX (Česká
republika)
• NOC
KEJKLÍŘŮ
–
divadlo na rynku 18.5.
• MUZEJNÍ NOC – noční
návštěva muzeí 19.5.
• ZÁBAVA
POD
HRADBAMI – festival
pro každého 1. - 3. 6.
• DIVADLO BEZ OPONY
– představení brněnských
divadel 2.6.
• DOPRAVNÍ
NOSTALGIE – přehlídka
historie dopravy 1. - 3. 6.
• LIDOVÁ
HRADNÍ
SLAVNOST – zábava na
Špilberku 3. 6.

• DĚTSKÝ
DEN
UPROSTŘED EVROPY
– zábava pro děti 3. 6.
veletržní, sportovní,
doprovodné a přidružené
akce
• RIO DE RIVIERA –
multižánrový
hudební
festival 19.5.
• EKOL TRIATHLON
SUPERPRESTIGE 2007
– mezinárodní závod
v triatlonu 19. 5.
• GRAND PRIX BRNO GITY CUP 2007 – světový
pohár moderních
gymnastek 26. - 27. 5.
• ČESKÝ POHÁR
DRAČÍCH LODÍ 2007 –
závod speciálních lodí
26.5.
• VELETRŽNÍ BĚH
BRNEM – Český pohár
2007 26.5.
• BALLOON JAM – svátek
balónového létání 31.5. 3. 6.
• IN-LINE ALPIN
SLALOM - závod českého
a evropského poháru na
kolečkových bruslích 2. 3.6.
• AUTOSALON BRNO
2007 – mezinárodní
veletrh osobních
automobilů 9. - 14. 6.
Změny programu i termínu vyhrazeny.

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. •
e-mail: akce@snip-brno.cz •
www.ignisbrunensis.cz

Akce ZOO města Brna
Květen 2007:
1. MÁJ V ZOO BRNO
country kapely v Zoo Brno,
Novoveská štístka – předtančení,
prezentace projektu „Chraňme
Madagaskar“ pro veřejnost,
soutěžní stezka, vyhlášení
výsledků soutěže pro školy
k projektu Chraňme Madagaskar
datum:
1. 5. 2007
místo konání:
ZOO Brno
DEN DĚTÍ S CENTREM PRO
RODINU A PRO PĚSTOUNSKÉ
RODINY

kulturní a soutěžní program pro
návštěvníky ZOO
datum:
13. 5. 2007
místo konání:
ZOO Brno
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ –
BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO
kulturní a vzdělávací program pro
návštěvníky,
datum: 26. 5. 2007
místo konání:
ZOO Brno
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO
datum: 26. 5. 2007
DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO
kulturní a soutěžní program pro
malé návštěvníky a rodiče
datum: 27. 5. 2007
místo konání:
ZOO Brno
Časové upřesnění akcí bude
aktuálně uvedeno na
www.zoobrno.cz

Nový ceník vstupného do Zoo

Dítě do 3 let, ZTP/P
zdarma
Dítě 3-15 let, student, senior,
držitel ZTP
40,- Kč
Dospělý
70,- Kč
Rodina( 2 dospělí + 2-3 děti ve
věku 3-15 let)
180,- Kč
Fotoaparát
10,- Kč
Videokamera
20,- Kč
Pes
20,- Kč

Ceník permanentek
1.typ: přenosná v příslušné
kategorii, platí 1 rok od data
prodeje 5 vstupů
10 vstupů
dítě 3-15 let, student, senior, ZTP
120,- Kč
200,- Kč
dospělý
210,- Kč
350,- Kč
rodina(2 dosp. + 2-3 děti 3-15
let)
540,- Kč
900,- Kč
2.typ: nepřenosná, platí 1 rok od
data prodeje, neomezený počet
vstupů
dítě 3-15 let, student, senior, ZTP
300,- Kč
dospělý
600,- Kč
rodina(2 dosp. + 2-3 děti 3-15
let)
1.200,- Kč
Ing. Jiřina Kubínová
Ved. útvaru styku s veřejností Zoo
Brno 546 43 23 61

Koupím rodinný dům v lokalitě
Brno-Jehnice a okolí. Platba
hotově. Přímý zájemce. Za
nabídku předem děkuji. Tel.
776206702.

Vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), Bc. Petr Cech, Ing. Jan Černohlávek, PhDr. Miroslava
Menšíková , Prof. Karel Stránský, Václav Šicha. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.:541 237
425, fax.:541 237 157 IČO 00225983. Vychází 4x ročně. Příloha 12 x ročně. Číslo 4 vydáno dne 30.4.2007 v Brně. Sazba a tisk redakce.
Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

4

