
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 19.3.2008 proběhlo 112. 
zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo schvaluje  
a) převedení následujících studní 
v majetku města Brna do správy 
městské části Brno-Jehnice: 
1.studna na pozemku p.č.290, 
k.ú.Jehnice, ulice Sousední 
2.studna na pozemku p.č.486, 
k.ú.Jehnice, ulice Lelekovická 
3.studna na pozemku p.č.69/3, 
k.ú.Jehnice, Náměstí 3.května. 
b) čerpání ZŠ Blanenská z rozpočtu 
MČ na pořízení následujících 
investic v roce 2007: 
1.keramická pec v ceně 73972,-Kč 
2.kotel pro školní kuchyň v ceně 
94010,-Kč. 
c) celkový počet účastníků zájezdu 
do Kaunasu – Litvy ve dnech 
21.5.2008 – 28.5.2008 na 37 osob a 
následující kriteria pro jejich 
výběr:  
1.členové zastupitelstva 4 osoby 
2.stárci 8 osob + 2 osoby doprovod 
3.členové mysliveckého sdružení 6 
osob 
4.další účastníci zájezdu 17 osob 
bude vzhledem k velkému zájmu 
vybráno losem na mimořádném 
zasedání ZMČ. 
d) převzetí záštity starostou a 
zastupitelstvem MČ nad 
slavnostním uvedením knihy 
Antonín Galla „U nás na Horce“ 
v sobotu dne 12.4.2008 v 15:00 
hodin. Dále schvaluje uvolnění 
částky 3000,-Kč z rozpočtu MČ na 
občerstvení při tomto slavnostním 
uvedení knihy. 
e) uvolnění částky 18 tis. Kč na 
pořízení propagačních materiálů – 
50 ks vlaječek a 200 ks odznaků 
MČ Brno-Jehnice - od firmy 
Alerion pro potřeby MČ dle jejich 
návrhu ze dne 18.3.2008 tak, jak 
byl předložen na tomto zasedání. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a) zprávu starosty o své činnosti za 
období mezi tímto a posledním 
zasedáním týkající se informací o 
znovuzařazení pozemků 

v lokalitách Plástky, areál pivovaru 
a pozemku naproti Základní škole 
do projednávání změn územního 
plánu města Brna v roce2008. Dále 
o pokračujícím jednání a přípravě 
podkladů pro vydání stavebního 
rozhodnutí na rekonstrukci 
venkovního sportoviště za ZŠ a 
přípravě zájezdu do Litvy. 
b) informaci předsedy redakční 
rady Jehnických listů Ing. Pekaře o 
blížícím se 720-letém výročí Jehnic 
s tím, že je vhodné záhy začít 
s přípravou na vydání brožury 
k tomuto výročí.  
c) informaci tajemníka o obsahu 
zákona č159/2006 Sb., o střetu 
zájmů a povinnostech předmětných 
veřejných funkcionářů a 
zaměstnanců úřadu, které upravuje 
tento zákon. 
-zastupitelstvo pověřuje tajemníka 
k provedení poptávky a oslovením 
dalších dvou interních auditorů na 
provedení veřejnoprávních kontrol 
v ZŠ a interního auditu na ÚMČ a 
předložení písemné nabídky včetně 
ceny. Výběr auditora bude 
proveden na jednom z příštích 
zasedání. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
23.4.2008 v 18:30 hodin. 
 

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

Redakce 
 

5.-6.4. proběhlo v hale v Jehnicích 
finálové kolo play-off 1. 
ligy v badmintonu 
 smíšených družstev.  
V prvním sobotním semifinálovém 
utkání se představil loňský mistr 
Deltacar Benátky nad Jizerou a 
družstvo Sokola Dobruška. Utkání 
skončilo nerozhodně a o 
postupujícím do nedělního finále 
rozhodl jeden vyhraný set Dobrušky.  
V druhém semifinálovém utkání 
nastoupilo družstvo pořádajícího 
oddílu Sokola Jehnice proti Meteoru 

Praha. I přes vynikající výsledky 
našich hráčů a dramatické koncovky 
některých zápasů prohrálo naše 
družstvo smolně 3:5. Body pro naše 
družstvo vybojoval Vlado Závada, 
který porazil Pavla Drančáka, dále 
Milan Ludík, který suverénním 
výkonem smetl o generaci staršího 
Michala Severu a naše děvčata 
Kristína Ludíková a Martina 
Vacková ve čtyřhře. 
V nedělním utkání našeho družstva o  
3. místo předznamenal zápas 
mužských jedniček vývoj utkání, kdy 
o vítězství Petra Jelínka proti 
Vladovi Závadovi rozhodli dva míče. 
Vlado prohrál v koncovce třetího 
setu 19:21. Zápas skončil 5:3 ve 
prospěch soupeře z Benátek. O body 
našeho družstva se zasloužila 
Kristína Ludíková ve dvouhře, 
Martina Vacková a Martina Novotná 
ve čtyřhře a ve vyrovnaném zápase 
zvítězil Milan Ludík. Celkově tedy 
po loňském třetím místě skončili 
Jehnice na místě čtvrtém.  
Ve finálovém zápase velmi 
překvapivě zvítězilo družstvo Sokola 
Dobruška, které přehrálo Sokol 
Meteor Praha 5:2 a získalo poprvé v 
historii mistrovský titul. 
GRATULUJEME  
 

Poplatek za komunální 
odpad 

 Pro úhradu místního poplatku v 
hotovosti jsou v provozu 
pokladny v přízemí budovy 
Magistrátu města Brna na 
Malinovského náměstí č. 3 a na 
Šumavské 33. Otevřeny jsou: 
pondělí            od 8:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 17:00 hod 
úterý                od 8:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 14:30 hod 
středa              od 8:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 17:00 hod 
čtvrtek             od 8:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 14:00 hod 
pátek          od 8:00 do 12:00 hod. 
  
Na jednoho poplatníka (osoba s 
trvalým pobytem v Brně) a 
kalendářní rok činí poplatek 500,- 
Kč, možnost bezhotovostní 
úhrady je převodem na účet č. 
156304/5400, poštovní poukázky 
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Charakteristika pobočky Knihovny Jiřího Mahena v naší městské části 
Pobočka Jehnice, nám.3.května 5 
Kontakty Jana Mazochová, jehnice@kjm.cz 
Počet čtenářů za r. 2007 61, z toho 37 dětí 
Počet návštěvníků 690, z toho 94 internetu 
Počet výpůjček 2943 
Stav knihovního fondu 1655 + 1293 VF (výměnný fond) 
Počet nových knih za r. 2007 1 + 255 VF 
Kulturně-výchovné pořady 3, zúčastnilo se jich 57 návštěvníků 
Půjčovní doba týdně 5 hodin 
Internetové služby a přístup do 
online katalogu KJM 

Knihovna služby poskytuje 

Dotace ÚMČ v r. 2007 0,-Kč 
Pronajímatel ÚMČ Brno-Jehnice, hradí nájemné a provozní 

náklady 
Plocha pobočky 25 m2 

Charakteristika činnosti Knihovna patří k nejmenším pobočkám KJM, 
poskytuje základní výpůjční služby, umožňuje 
přístup do internetové sítě, využívá výměnný 
fond, který nabízí novinkové tituly. VF je 
budován z prostředků finanční dotace, udílené 
na výkon regionálních funkcí v KJM. 

jsou k dispozici na podatelnách 
Úřadů městských částí a na 
kontaktních místech Magistrátu. 
Při těchto způsobech platby je 
nezbytné uvést jako variabilní 
symbol rodné číslo poplatníka, 
při společných platbách je nutno 
oznámit jména a data narození 
osob, za něž je úhrada pod tímto 
variabilním symbolem 
provedena. 
Rodiče tří a více nezaopatřených 
dětí mohou opět uplatnit 
osvobození od poplatkové 
povinnosti nejmladšího dítěte, 
když podpisem Čestného 
prohlášení potvrdí splnění 
zákonných podmínek. 
Splatnost místního poplatku je 
stanovena k 31. květnu daného 
roku bez vyměření. Není-li lhůta 
dodržena, správce poplatku může 
vyměřit platebním výměrem 
navýšení dluhu až na jeho 
trojnásobek. 
Informace o poplatku za 
komunální odpad jsou uvedeny 
na stránce www.brno.cz/odpady. 

 Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Brna 

U nás na Horce 
Městská část Brno – Jehnice pod 
záštitou starosty Václava Šichy 
na tradičním setkání rodáků a 
přátel Jehnic v dubnu 2008 
slavnostně představila veřejnosti 
knihu Antonína Gally „U nás na 
Horce“. 
Již jen starší brněnští občané a 
milovníci hudby si vzpomenou, 
že na Mečové ulici číslo 4 před 
lety procházeli kolem obchodu a 
dílny houslaře Antonína Gally. A 
pouze úzký okruh přátel věděl, že 
mistr houslař se věnoval i 
literární tvorbě, psal novinové 
články, divadelní hry a básně. 
Především však napsal tři 
rozsáhlé práce vzpomínkové, „U 
nás na Horce“, „Osmáci“ (s 
vylíčením osudů příslušníků 8. 
pěšího pluku v 1. světové válce) a 
„Švejk po dvaceti letech“ (podle 
autora „humoresku“ z doby 2. 
světové války). 
Nejzajímavější a nejpůsobivější 
jsou vzpomínky „U nás na 
Horce“, které Antonín Galla sice 
sepsal až v dospělosti, ale psal je 
očima dítěte, vzpomínajícího na 

dětství v Lelekovicích, Brně a 
hlavně v Jehnicích, kde rodina 
pivovarského dělníka Jana Gally 
žila v místní části Horka, a kde 
malý „Tonda Galůj“ prožíval své 
dětské radosti a starosti. Dětským 
pohledem vidíme nejen běžné 
události života dětí, hry, svátky, 
návštěvu obecné školy atd., ale 
dětskýma očima nahlédneme i do 
světa dospělých. Získáme 
informace o práci dělníků 
v pivovaře v Jehnicích, 
hasičském cvičení, dělnickém 
výletu, oslavách narozenin císaře, 
či o známém Volkstágu v Brně 
v roce 1905 a mnohé další. Je to 
bezprostřední pohled na život 
v Brně a okolí na přelomu 19. a 
20. století, psaný vytříbeným 
jazykem, ale užívající také nářečí, 
přísloví a pořekadla. Čtenář získá 
zajímavý obraz doby, živý a 
plastický, který nenajde v žádné 
odborné publikaci. 
Antonín Galla se narodil 2. ledna 
1897 v Lelekovicích, část dětství 
prožil také v Brně a poté 
v Jehnicích, kde zachytil období 
od roku 1903 do roku 1911. 
V den svých čtrnáctých 
narozenin nastoupil do učení 
houslařem u firmy Josef Lídl, po 
vyučení pracoval jako tovaryš 
krátce ve Stuttgartu a v Praze. 
Jako osmnáctiletý narukoval do 
rakouské armády a později byl 

zasazen na bojiště první světové 
války, nejdříve proti Rusku a 
v roce 1917 na italskou frontu. 
Zde, za těžkých bojů v horách 
Monte Grappa, se rozhodl vojnu 
ukončit za každou cenu a 
prostřelil si pravou ruku, která 
zůstala trvale poškozená. Po 
návratu z války pokračoval 
v práci u firmy Lídl, v roce 1922 
se stal mistrem, později se 
osamostatnil a působil v Přerově, 
Košicích a od roku 1938 až do 
své smrti 7. července 1972 
v Brně. Jako houslař byl velmi 
pilný a rychlý pracovník a uvádí 
se, že za svůj život postavil 1 375 
houslí, 90 violoncell a 40 
kontrabasů. Účastnil se i několika 
mezinárodních houslařských 
soutěží. 
Knihu „U nás na Horce“ vydalo, 
díky laskavému přispění 
sponzorů,  pečlivě a s řadou 
zajímavých fotografií brněnské 
nakladatelství „Littera“. 
Literaturu o Brně tak obohatila 
vzpomínková publikace, která 
oživuje období přelomu 19. a 20. 
století netradičním způsobem, 
živě, poutavě a velmi působivě. 
Zájemci si ji mohou zakoupit 
v úředních hodinách na Úřadu 
městské části Brno – Jehnice, 
náměstí 3. května číslo 5, za cenu 
150 Kč. 
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 Kompostování v 
domácnosti 
Každý člověk vyprodukuje za rok asi 
400 kg komunálního odpadu. Z toho 
asi 100 kg tvoří organický odpad 
využitelný pro zpracování 
kompostováním. I v kuchyních, 
kancelářích či třídách škol můžeme 
vytříděný bioodpad (slupky a zbytky 
zeleniny či ovoce, skořápky 
z vajíček, čajové sáčky, kávové 
sedliny, zvadlé řezané květiny apod.) 
kompostovat, a to za pomoci žížal. 
Nejvhodnější jsou žížaly hnojní, 
které se při teplotě 18 až 25 °C cítí 
lépe než známější žížala dešťovka. 
Potřebné množství žížal závisí na 
objemu organického odpadu 
z domácnosti. Máme-li denně 0,25 
kg vhodného odpadu, potřebujeme 
asi 0,5 kg žížal. Žížaly se v období 
dostatku potravy rychle rozmnožují, 
nemají-li ji, samy sníží svou 
početnost. Vhodnou nádobou je 
bedna z pevného neprůhledného 
materiálu s přiléhavým víkem (chrání 
před vysycháním a octovými 
muškami), s provzdušňovacími 
otvory ve stěnách a s drenážními 
otvory ve dně. Jako podestýlku, která 
udržuje vlhkost a ve které se žížaly 
zabydlí, lze použít hlínu, staré listí, 
trávu, slámu, navlhčený roztrhaný 
novinový papír. Pozor - žížaly jsou 
velmi citlivé na dostatečnou vlhkost. 
Kuchyňské zbytky zahrabáváme 
střídavě na různá místa do 
podestýlky tak, aby byly vždy 
zakryté. Nezahrabaný odpad může 
začít zapáchat či plesnivět. Vzniklý 
kompost je vhodný k použití na 
hnojení. Zcela nevhodné je dávat do 
kompostu masné a mlékárenské 

výrobky, kosti či cokoliv tučného, či 
zbytky vařených jídel. 

Věra Pospíšilíková 
Ekologická poradna Veronica 

 
Akce ochránců přírody 

► Květen 2008 ◄ 
 

6. května 2008, 16:45 – 18:30 
Setkání přátel přírodní zahrady 
popis akce: Všechno zlé je k něčemu 
dobré – zamyšlení nad plži a jinými 
obtížnými návštěvníky zahrady 
s Helenou Vlašínovou. 
místo: Brno, Literární kavárna 
knihkupectví Academia, nám. 
Svobody 13 
 
18. května 2008, 14:00 
Nedělní procházka po finalistech 
Brněnského stromu roku 2008 
popis akce: Zveme vás na prohlídku 
stromů-finalistů (alespoň některých) 
s odborným výkladem pár dní před 
ukončením hlasování o vítěze. Sraz 
ve 14 h před Domem ochránců 
přírody (Panská 9). 
 
22. dubna – 22. května 2008 
Hlasování o Brněnský strom roku 
2008 - výstava 
popis akce: Zveme vás na přehlídku 
finalistů a zajímavostí 9. ročníku 
ankety Brněnský strom roku. Bude 
zde možnost hlasovat, dozvědět se 
podrobné informace o stromech, 
zhlédnout je na velkých fotografiích, 
zeptat se na to, co vás o stromech či 
zeleni zajímá. Vernisáž k zahájení 
výstavy se koná 22. dubna na Den 
Země od 15:30. Přístupná bude 
výstava denně: po-pá 8-16:30, so 
a ne 13-17. Hlasovat o Brněnsky 

strom roku 2008 můžete také 
prostřednictvím internetu, sms 
zpráv a anketními lístky. 
místo: Brno, Špilberk 2 (objekt 
bývalé vodárny – sídlo správy 
Veřejné zeleně města Brna) 
 
31. května 2008 
Kosení biocentra Na Loukách 
popis akce: Chcete se naučit kosit 
kosou? Chcete se dozvědět 
zajímavosti ze života projektantů 
biocenter? Chcete pomoci přírodě? 
Přijďte v sobotu do Řečkovic! Je 
možné připojit se i během dne. Oběd 
a občerstvení zajištěno (prosíme 
o nahlášení účasti předem). Sraz v 9h 
na autobusové zastávce Mokrá Hora 
linky č. 70. 
místo: Brno - Řečkovice 
Více informací k akcím najdete na 
www.veronica.cz 
 
Kloboukový klub a Mamma 
HELP, sdružení pacientek 
s nádorovým onemocněním prsu 
zvou srdečně všechny, kdo rádi nosí 
klobouky (či si je chtějí teprve 
pořídit, a nevědí,  jak na to) na  
1. brněnské Vítání jara 
v klobouku v Denisových 
sadech (pod Petrovem) v neděli 18. 
května, začátek ve 14.00 hodin 
Přijďte spolu s  námi obnovit tradici 
kolonády s kloboukem (ale i bez něj) 
do krásného prostředí Denisových 
sadů a spojte tuto rodinnou nedělní 
procházku s užitečnou akcí pro 
podporu MAMMA HELP CENTRA 
Brno. Pro ženy z Mamma HELPU je 
klobouk symbolem, neboť jim v době 
onkologické léčby pomůže zajistit 
případnou anonymitu, ale také jim 
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11. ROČNÍK FESTIVALOVÝCH AKCÍ 
BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY 

…festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří 
23. 5. – 8. 6. 2008 

 
23. 5. – 6. 6. 2008 

HLAVNÍ PROGRAMY FESTIVALU ZÁBAVY BMUE 2008 změny programu vyhrazeny 
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – přehlídka ohňostrojů 23.5. - 6.6. 

NOC KEJKLÍŘŮ – divadlo na rynku  23.5. 
MUZEJNÍ NOC – noční návštěva brněnských a jihomoravských muzeí 24.5. (17.5. - 1.6.) 

DĚTSKÉ DNY UPROSTŘED EVROPY – zábava pro děti  1.6. 
ZÁBAVA POD HRADBAMI – festival pro každého  6. - 8.6. 
DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy  6. - 8.6. 

LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST – zábava na Špilberku  8.6. 
veletržní, sportovním, doprovodné a přidružené akce 

• SUPERPRESTIGE 2008 – mezinárodní závod v triatlonu .............................................................18.5. 
• BALLOON JAM – svátek balónového létání .......................................................................... 22. - 25.5. 
• SOCHY V ULICÍCH – Brno Art Open 2008 ........................................................................23.5. - 27.6. 
• VÝSTAVIŠTĚ OPEN 80 LET – den otevřených dveří ................................................................... 24.5. 
• VELETRŽNÍ BĚH BRNEM – mezinárodní závod Českého poháru 2008.................................... 24.5. 
• 50 LET LETIŠTĚ BRNO – den otevřených dveří ........................................................................... 25.5. 
• ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ 2008 – závod speciálních lodí ........................................31.5. - 1.6. 
• AUTOTEC 2008 – mezinárodní veletrh užitkových vozidel, dílů a servisní techniky .............. 4. - 8.6. 
• VESELÉ SPORTOVÁNÍ NA VESELÉ – sport v centru Brna ................................................. 5. - 8.6. 
• HIP HOP NA VESELÉ – hudba a skate park v centru Brna .......................................................... 7. 6. 
• IN-LINE ALPIN SLALOM - závod na kolečkových bruslích .................................................... 7. - 8.6. 
• SAMSUNG RUNNING FESTIVAL – charitativní běh pro širokou veřejnost ............................... 8.6.

nabízí příležitost vrátit se do 
společnosti bez ztráty ženského 
sebevědomí. 
Bohatý kloboukový program pro 
celou rodinu na nedělní odpoledne: 
14.00    Zahájení ing. Milanem 
Venclíkem, 1. náměstkem hejtmana 
Jihomoravského kraje 
            Mamma HELP - představení 
občanského sdružení, přehlídka 
klobouků Umíme žít naplno!  
           Kloboukový klub - 
představení a přehlídka modelových 
klobouků 
           Vyhlášení výtvarné soutěže na 
téma klobouk   
15.00   Mamma HELP -  poradenské 
centrum v Brně, aktivity pro ženy a 
jejich rodiny 
            Kloboukový klub -  přehlídka 
klobouků 
            Nejznámější muzikálové 
písně 
16.00  Mamma HELP – význam 
prevence v boji proti nádorovému 
onemocnění (samovyšetření a 
preventivní prohlídky na mamografu, 
poukázky v hodnotě 200 Kč na 
odborné vyšetření) 

           Přehlídka  designérských 
klobouků  
           Vystoupení skupiny 
scénického šermu  Calix a Temporis   
17.00  Mamma HELP – proč si dávat 
pozor na sluneční paprsky (poradna 
dermatologa) 
           Kloboukový klub  - přehlídka 
klobouků  
           Vyhlášení výsledků a předání 
cen výhercům výtvarné soutěže 
           Představení městské policie 
Brno            
          Nejznámější muzikálové písně  
 
Doprovodný program: výtvarná 
soutěž na téma Klobouk, focení 
s kloboukem, portréty v klobouku od 
rychlomalíře, 6 ran do klobouku a 
jiné soutěže pro děti i dospělé o ceny, 
ukázky květinové vazby na klobouk, 
občerstvení na kolonádě - lázeňské 
oplatky a zmrzlina. 
Akce se nekoná jen v případě 
krupobití, májový deštík nás 
neodradí. 
A nezapomeňte si klobouk!  

 
 

Program ZOO Brno  
Květen 2008: 
1. MÁJ V ZOO BRNO 
specifikace:country kapela Bobři a 
další program v areálu   
místo konání: ZOO Brno 
kontakt:  Mgr. Vitulová tel. 
546 432 360 
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ – 
BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO 
specifikace:kulturní a vzdělávací 
program pro návštěvníky,  
datum: 24. 5. 2008   
místo konání: ZOO Brno 
kontakt:  Mgr. Vitulová tel. 
546 432 360 

Ing. Jiřina Kubínová 
Zoologická zahrada města Brna,  

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

Inzerce 
Doktorka hledá RD v Jehnicích. 
Ćástečná hotovost. 
Pozdější stěhování nevadí. Prosím 
nabídněte i sms. 
Mobil: 775674572, 
 E-mail: dolson@email.cz  
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