
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21.3.2012 proběhlo 152. zasedání 
zastupitelstva 
 
-na podkladě připomínek občanů 
provede jednotka SDH odstranění 
starých pneumatik z Jehnického 
potoka v prostoru pod kurty. 
 
-zastupitelstvo schvaluje 
a)závěrečný účet a výsledek 
hospodaření MČ Brno-Jehnice za rok 
2011. 
b)rozpočtové opatření č.1/2012 ze dne 
21.3.2012. 
c)obsah dodatku č.2 smlouvy o dílo 
č.11118 o provedení stavebních prací a 
realizaci „Venkovního schodiště a 
navazujícího chodníku na ulici 
Plástky“. 
d)vyčlenění finanční částky 270 tis. Kč 
z rozpočtu roku 2012 na zajištění 
pobytu 30 občanů z Kaunasu na 
oslavách 720-letého výročí Jehnic. 
Jedná se o náklady na ubytování a 
stravování po dobu čtyř dnů. Dále 
schvaluje vyčlenění finanční částky 30 
tis. Kč z rozpočtu roku 2012 na 
zajištění pobytu dvou čestných hostů 
z Francie - Rennes na oslavách 720-
letého výročí Jehnic. 
 
-zastupitelstvo odkládá na příští 
zasedání projednání bodu – nabídka 
firmy IDOS na tvorbu webových 
stránek. Firma IDOS provede doplnění 
ceny za údržbu a aktualizaci 
webových stránek. 
 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a)změnu ve složení jednotky požární 
ochrany MČ Brno-Jehnice – místo 
Tomáše Beránka je navržen Jiří Hoder. 
b)nabídku firmy Technické sítě Brno 
a.s. na rozšíření spolupráce v oblastech 
veřejného osvětlení. Výměny sloupů, 
květinové výzdoby, umístění reklam 
atd. 
c)změnu složení Školské rady při ZŠ a 
MŠ Blanenská 1 v souvislosti 
s odstoupením Ing, Jiřího Hudce a za 
nového člena rady navrhuje MUDr. 
Oto Rinchenbacha.  
 
-zastupitelstvo nesouhlasí 
a)s návrhem nových smluvních 
podmínek nájemní smlouvy mezi MČ 
Brno-Jehnice a firmou Telefonica O2 
na umístění vysílacího zařízení na 
objektu Základní školy, Blanenská 1. 

b)s poskytnutím finančního příspěvku 
pro Brněnskou společnost příznivců 
RAF Emila Bočka. 
 
-zastupitelstvo projednalo výsledek 
ankety o případném vybudování 
retardéru na ulici Sousední a přijalo 
toto usnesení: zastupitelstvo 
nesouhlasí s vybudováním dalšího 
retardéru na ulici Sousední, neboť 
z celkového počtu obyvatel ve 22 
rodinných domech se pro vybudování 
kladně vyjádřilo jen 7. 
 
-zastupitelstvo souhlasí se zněním 
textu nájemní smlouvy mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-
Jehnice, zastoupené starostou městské 
části, a VSK Univerzita Brno, 
zastoupenou Mgr. Petrem Kotyzou a 
Tělovýchovnou jednotou Sokol 
Jehnice, o pronájmu části budovy na 
pozemku p.č.4, k.ú. Jehnice v majetku 
města Brna a svěřené městské části 
Brno-Jehnice (prostor šaten a půdy u 
tělocvičny). 
 
-zastupitelstvo nevydalo žádné 
usnesení 
a)k záměru výstavby rodinné farmy na 
chov koz a koní na pozemku p.č.1037, 
k.ú. Jehnice. 
b)k předběžnému rozpočtu oslav 
720-letého výročí Jehnic. 
 
-zastupitelstvo nepožaduje vyhlášení 
konkurzního řízení na místo ředitele 
ZŠ a MŠ Blanenská 1 a současně 
žádá Radu města Brna, aby potvrdila 
stávajícího ředitele od 1.8.2012 ve 
funkci na dobu dalších šesti let. 
Další zasedání se koná 25.4.2012 v 18.30 
hodin na ÚMČ. 

Gratulujeme 
V dubnu oslavili své narozeniny 
paní Vlasta Kuchařová a pan 
Jaroslav Hudec. 
Jménem celé obce oběma srdečně 
blahopřejeme k životním jubileím a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
Připomínáme povinnost uhradit 
poplatek za komunální odpad 
500 Kč na osobu za rok se 
splatností do 31.5.2012. 

Upozornění majitelům psů 
Tak jako každý rok se po zimním 
období objeví „zbytky“ po našich 
čtyřnohých přátelích na okrajích 
chodníků a trávníků kolem nich. 
Opět proto upozorňujeme chovatele 
psů na povinnost okamžitého 

odstranění těchto výkalů při 
procházkách se svými pejsky. Může 
se stát, že bude nutné zvýšit poplatek 
za psy, abychom pokryli náklady na 
úklid. 
Tímto zároveň upozorňujeme 
majitele psů na povinnost uhradit 
poplatek za psa na letošní rok. Proto 
kdo tak ještě neučinil, vyrovnejte co 
nejdříve svůj dluh. Poplatek je ve 
stejné výši jako v předchozích letech 
tj. 100 Kč za jednoho psa a 1000Kč 
za každého dalšího. Zaplatit můžete 
osobně v úředních hodinách na 
úřadě naší městské část nebo 
bankovním převodem na číslo účtu 
19-19225621/0100, variabilní 
symbol 1341, do zprávy pro 
příjemce uveďte pes + jméno a 
adresu majitele. 

SENIOR AKADEMIE NA 
PRAHU DALŠÍHO 
ROČNÍKU 
Dokážou čelit nástrahám 
každodenního života, vědí jak 
pomoci člověku, který se ocitne ve 
svízelné situaci, zajímají se o dění ve 
svém okolí, nenechají se zaskočit 
nečekaným problémem. Řeč je o 
absolventech Senior akademie, která 
letos v dubnu slavnostním 
ceremoniálem ve Sněmovním sále 
Nové radnice uzavřela šest 
mimořádně úspěšných ročníků a 
zájem o ni neustává.   
Velký nápor přihlášek do tohoto 
preventivního projektu se očekává i 
letos, a tak zájemci o Senior 
akademii pořádanou Městskou 
policií Brno by neměli dlouho váhat. 
Studijní program orientovaný 
především na problematiku „Jak se 
nestát obětí“ začne 24. 9. 2012 a 
potrvá 6 měsíců; přihlášky je možno 
začít podávat od května. Přednášky 
probíhají ve tříhodinových blocích a 
konají se každé pondělí dopoledne v 
centru Brna. Součástí studia budou i 
speciální odborné kurzy a exkurze 
(nepravidelně vždy v úterý či čtvrtek 
dopoledne). Noví účastníci Senior 
akademie si budou moci bezplatně 
půjčovat odborné publikace v tzv. 
Knihovničce bezpečí, navštěvovat 
„Diskusní klubové večery“, odebírat 
čtvrtletník „Absolventské listy“ nebo 
se účastnit „Branně vzdělávacího 
semináře“. Jaké vzdělání a jaký věk 
je požadován? „Maturita ani střední 
škola není podmínkou, spodní 
věkovou hranici nemáme. Průměrný 
věk studentů se pohybuje kolem 65 
let, zatím nejstarší účastníce měla 
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úctyhodných 90 let!“, konstatuje 
Luboslav Fiala z Odboru prevence 
MP Brno a dodává: „Typickými 
studenty našich programů jsou 
aktivní senioři, někdy i manželé. 
Navštěvují univerzitu třetího věku, 
pracují v klubech důchodců, 
zahrádkářů a v dalších spolcích.“ 
Ani zdravotní stav nerozhoduje. 
„Chodí k nám lidé o berlích, po 
infarktech a mozkových příhodách, 
lidé, kteří se potýkají s těžkými 
depresemi a měli jsme i studentku, 
která bojovala se zákeřnou nemocí“, 
dodává L. Fiala. Program, je pro 
seniory BEZPLATNÝ a je dotován 
Statutárním městem Brnem, 
Jihomoravským krajem a 
samozřejmě i MP Brno. 
Senior akademie je zajímavě 
koncipovaný preventivní program, 
který zaujme každého, kdo bez 
ohledu na přibývající roky chce 
zůstat aktivní a nepoddat se 
problémům, které stárnutí přináší. 
Přínos Senior akademie ocenilo i 
Ministerstvo vnitra ČR, které jí v 
loňském roce udělilo cenu prevence 
kriminality krajů, měst a obcí. 
Do základního studijního programu 
Senior akademie na školní rok 
2012/13 je možno přihlásit se od 2. 
5. 2012 v Poradenském centru 
Městské policie Brno, na ulici 
Křenová č. 4, kde zájemci obdrží 
formulář. Přihlášky budou přijímány 
až do vyčerpání volných míst. Bližší 
informace lze získat na 
www.mpb.cz, telefonicky na čísle 
544 252 617, na e-mailu 
poradenskecentrum@mpb.cz nebo 
osobně v Poradenském centru na 
ulici Křenová č. 4, které je pro 
veřejnost otevřeno od pondělí do 
čtvrtka vždy od 7,30 h do 17 hodin, 
v pátek do 14,30 hodin. 

Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno 

Oslavy 100 let českého 
skautingu v Řečkovicích 

Posláním naší skautské 
organizace je podporovat osobní 
rozvoj  mladých lidí v oblasti 
sociální, mravní, duchovní, 
intelektuální i tělesné. Děje se tak 
prostřednictvím her, praktických 
činností v přírodě, týmové práce, 
podpory osobním příkladem 
dospělých, dobrodružství a 
zážitkového programu, postupného 
přijímání zodpovědnosti. 

Naše středisko má téměř 
200 členů a skládá se z 6 oddílů, 
z nichž 5 sídlí v Řečkovicích a jeden 
oddíl v Moravských Knínicích. 
Řečkovické oddíly mají mnoho 
členů i z Jehnic a dalších městských 

částí. Každý oddíl je rozdělen do 
několika družin, které se pravidelně 
každý týden schází pod vedením 
svého rádce v klubovně. Celý oddíl 
pořádá obvykle jednou za měsíc 
společnou, různě tematicky 
zaměřenou akci. I přes náročnost na 
organizaci a přípravu, bývá během 
roku několik akcí, které jsou určeny 
pro celé středisko. 

Na školní rok 2011/2012 
Junák plánuje oslavy 100 let českého 
skautingu. Právě před sto lety 
v tomto jarním období chystal 
zakladatel českého skautingu 
Antonín Benjamin Svojsík první 
skautský tábor. 

Je mi ctí pozvat Vás – 
bývalé členy střediska, přátele 
skautingu a další spoluobčany, kteří 
mají zájem se dovědět něco více o 
naší činnosti na Oslavy 100 let 
českého skautingu v Řečkovicích. 
Takto jsme nazvali den 12. 5. 2012, 
který bude od rána do večera nabit 
programem pro všechny věkové 
kategorie. Akce odstartuje v devět 
hodin ráno slavnostním nástupem v 
areálu bývalého pivovaru. Od této 
chvíle bude možno navštívit 
klubovnu na adrese Prumperk 3, kde 
budou k vidění kroniky a fotografie 
z naší činnosti. Další část programu 
se odehrává v prostorách farní 
herny, kde od devíti hodin budou k 
vidění prezentace z letošní činnosti 
oddílů. Pro všechny návštěvníky 
rovněž platí pozvání do areálu 
pivovaru, kde proběhne Dětský den. 
Mimo něj zde bude možno shlédnout 
různé z netradičních aktivit z naší 
činnosti, které si pro Vás připravili 
rádci družin. 

Za všechny řečkovické skauty Vás 
srdečně zve Ing. Jiří Libus 

Patnáctá mezinárodní 
ohňostrojná přehlídka 
v Brně. Letos 
v olympijském rytmu. 
Již 15. ročník festivalů zábavy Brno 
– město uprostřed Evropy se 
uskuteční od 25. května do 10. 
června 2012. Tradičně největším 
diváckým magnetem je mezinárodní 
soutěžní přehlídka ohňostrojů 
s hudbou STAROBRNO-IGNIS 
BRUNENSIS. Soutěžní části na 
Brněnské přehradě se letos účastní 
světové společnosti ze Španělska, 
Austrálie, Číny a Česka. V rámci 
celého programu ohňostrojné 
přehlídky se spolu s českými 
ohňostrůjci představí také tým 
z Rakouska. Brno v letošním roce 
patří s účastí ohňostrojných týmu ze 
tří kontinentů k nejprestižnějším 

přehlídkám ohňostrojů nejen 
v Evropě. Více informací a 
podrobnější programy festivalů 
najdete průběžně na 
www.ignisbrunensis.cz.  

Program ZOO Brno  
květen 2012: 
8.5.2012 od 13.00 hod. – Křtiny 
medvíďat 
Slavnostní křest mláďat medvědů 
kamčatských se uskuteční 8. května 
2012 v 15:00! Předcházet mu bude 
zábavný program pro širokou 
veřejnost, který se ponese v duchu 
„medvědů“.  
Medvědí sourozenci za kmotry 
získají zpěvačku Ilonu Csákovou a 
primátora města Brna Romana 
Onderku. 
 12.05.2012 - Kurz 
fotografování zvířat v Zoo 
Brno 
 V sobotu 12. 5. 2012 od 9.00 hodin 
pořádá společnost NICOM ve 
spolupráci s naší zoologickou 
zahradou praktický kurz 
fotografování zvířat, který povede 
zkušený fotograf. Součástí je úvodní 
přednáška a především praxe. 
Fotografovat se bude jak u výběhů, 
tak v pavilonech a také při 
komentovaném krmení zvířat. Náš 
fotograf vám poradí ověřené tipy a 
triky. Podrobnější informace najdete 
na webu Zoo Brno nebo 
www.nicom.cz. 
 27.05.2012 od 10.00 - Canon 
ZOOM 2012 
 V neděli 27. 5. 2012 od 10.00 hodin 
pořádá společnost Canon ve 
spolupráci s naší zoologickou 
zahradou další ročník oblíbené akce 
Canon ZOOM, při které si 
registrovaní návštěvníci mohou 
zdarma vyzkoušet profitechniku, 
kompaktní fotoaparáty a další 
fototechniku Canon. Nebudou 
chybět ani přednášky a soutěž o 
nejzajímavější snímek pořízený v 
den konání akce - soutěžit se bude 
například o digitální zrcadlovku 
Canon nebo kompakty PowerShot. 
Bezplatnou registraci na akci a 
podrobnější informace najdete na 
webu ecanon.cz/akce/zoom. 

 Ing. Pavel Hruška 
propagačně vzdělávací úsek 
e-mail: hruska@zoobrno.cz 

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, 
aj. Tel: 606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz ,Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč ! 
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