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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 24.5.2006 proběhlo 93.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu starosty o své činnosti za
období mezi posledním a tímto
zasedáním týkající se hlavně
pokračujících jednání o územním
plánu města Brna a jeho změnách a
pokračujících přípravách na
vybudování DPS.
-zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření
č.RO/2/2006 ze dne
24.5.2006.
b) nabídku firmy R.Ellinger,
Slavkovská 11, 627 00 Brno
ze dne 24.4.2006 a vybralo
tuto firmu jako dodavatele
výměny střešních oken
VELUX na objektu MČ BrnoJehnice. Při výběru dodavatele
mělo ZMČ Brno-Jehnice
k dispozici tři nabídky od tří
firem.
c) odkup nového počítače HP dx
6120MT včetně příslušenství
od firmy ALWIL (počítač je
dosud zapůjčen pro potřeby
voleb do PS PČR ve dnech
2.a3.6.2006) s tím, že 1 ks
staršího počítače bude
převeden do majetku ZŠ
Blanenská 1.
d) poskytnutí částky 100 000.-Kč
z rozpočtu MČ pro TJ Sokol
Jehnice oddíl badmintonu na
dokončení a zprovoznění haly
na badminton v MČ BrnoJehnice.
-na ÚMČ Brno-Jehnice byla
předložena petice občanů
bydlících na ulici Cikánkově.
ZMČ bylo s obsahem petice
seznámeno a projednalo
provedení opatření směřujících
k řešení problému, který je
předmětem obsahu petice.

Číslo 5

Běžné č. 25

Ukládá tajemníkovi ÚMČ
v zákonné lhůtě odpovědět a
v odpovědi popsat způsob řešení
vzniklého problému.
-v souvislosti s připravovanou
novelizací a změnami ve
vyhlášce města Brna o výběru
poplatků ze vstupného navrhuje
ZMČ Brno-Jehnice nevybírat
poplatek ze vstupného ze
sportovních, společenských a
kulturních akcí.
-ZMČ stanovuje a schvaluje
počet členů zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice na volební období
2006-2010 na 7 (slovy sedm).
-ZMČ doporučuje pronájem
pozemku v majetku města Brna
p.č.190 k.ú.Jehnice paní
Jaroslavě Mahrové, bytem
Ořešínská 22 za účelem využití
jako předzahrádky.
-na základě žádosti MUDr.
Kamila a MUDr. Oty
Rinchenbachových byla znovu
projednána změna územního
plánu na pozemcích p.č.798/1 a
784 k.ú.Jehnice s následujícím
výsledkem: ZMČ Brno-Jehnice
souhlasí se změnou Územního
plánu města Brna takto: pozemek
p.č.798/1 z původní plochy OV –
plochy pro veřejnou vybavenost
(školství) na plochu čistého
bydlení BC a pozemek p.č.784
z původní plochy ZPF –
zemědělský půdní fond na
plochu pro veřejnou vybavenost
OV (školství). Tímto usnesením
se ruší usnesení ZMČ BrnoJehnice z 92. zasedání ze dne
19.4.2006 odst.III.bod 3 písm.c).
Příští zasedání zastupitelstva se koná

21.6.2006 v18:30 hodin.

Gratulujeme
14. května oslavila své 80.
narozeniny paní Věra
Navrátilová.
15. května se dožil 102 let náš
nejstarší spoluobčan pan
Antonín Pernica.
31. května oslavil 80. narozeniny
pan Alois Prokeš.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme všem jmenovaným
k životním jubileům a přejeme
hodně štěstí a zdraví do dalších
let.
Redakce

Úspěch žáků 5.třídy
jehnické školy
24.dubna 2006 se konaly
přijímací zkoušky na střední
školy a osmiletá gymnázia. Ze 17
žáků páté třídy naší školy se jich
na osmileté Gymnázium Terezy
Novákové přihlásilo osm.
Náročné testy z českého jazyka,
matematiky a všeobecných
znalostí zvládly naše děti
výborně. Ze 156 přihlášených
žáků obsadila Kateřina
Vaverková 3.místo, Marek Vávra
7.místo, Zuzka Jimramovská
16.místo, Vašek Boleloucký 34 a
Yveta Jarošíková 37.místo.
Blahopřeji a přeji jim hodně
úspěchů při studiu na prestižním
brněnském gymnáziu!
Současně si dovoluji poděkovat i
třídní učitelce paní Mileně
Pišlové, která v rámci doučování
připravovala děti z českého
jazyka a paní učitelce Renátě
Kovářové, která vedla přípravu
dětí z matematiky.
Mgr.Petr Kotyza, ředitel Základní školy a
mateřské školy Brno, Blanenská 1

Program oslav
Ořešínské léto
24.červen 2006
Sobota 9.00 – 12.00
Ořešínský vánek.
Cyklistické závody pro malé i
velké o pohár starosty Ořešína
11.00 – 16.00
Udělej si sám.
Rukodělné aktivity pod
odborným dohledem pro malé i
velké
12.30 – 13.30
Ukázka práce našich
hasičů malých i velkých
13.30 – 18.00
Řízená ochutnávka
moravských vín s komentářem
odborníka
13.30 – 15.30
Řízená ochutnávka
výrobků našich hospodyň
z ořechů a jejich hodnocení
13.30 – 15.00
Semifinále a finále
nohejbalového turnaje o
Ořešínský pohár
13.00 – 15.00
Soutěže pro naše děti na
celé ulici Klimešova
13.30 – 15.30
Ranch CH povozí malé i
větší na koních
15.30 – 16.30
Ukázky práce s koňmi u
Ranče CH
19.00 – 02.00
Společné veselení
v areálu restaurace U Pelikána
K tanci bude hrát
populární skupina “Vikýř”
21.00
Vyhlášení
nejchutnějšího výrobku z ořechů
a ocenění jeho tvůrce
Ivana Hrušková
tajemnice
Úřad městské části města Brna BrnoOřešín

ENCYKLOPEDIE
DĚJIN BRNA
- dva roky na internetu
Před dvěma lety byly
veřejnosti
zpřístupněny
internetové stránky Encyklopedie
dějin Brna, která je společným
dílem odborných pracovníků
několika brněnských kulturních
institucí.
Tento informační portál tvoří
několik hlavních tématických
okruhů, které představují
brněnské osobnosti, události,
ulice, školy, pamětní desky apod.
Zobrazení konkrétní informace
umožňují vyhledávače, které
nabízí i zadání určitých kritérií,
upravených přímo na jednotlivé
tématické oblasti. Například
událost lze vyhledat nejen dle
chronologicky seřazeného
seznamu, ale také pomocí zadání
klíčového slova, její specifikace,
či roku, v němž se uskutečnila.
Jednotlivé karty jsou mezi
sebou propojeny, což umožňuje
plynulý přechod např. ze stránky
dané osobnosti přímo k ulici,
která je po ní pojmenována (a v
této sekci je zase možné
dozvědět se nejen o původu
názvu ulice, ale i to, jaká starší
pojmenování se pro ni kdy
užívala, případně si ji zobrazit
přímo na mapě). Z karty ulice lze
dále přejít třeba k pamětním
deskám, které se v ní nacházejí, k
událostem, které se zde odehrály
a
postupně
tak
k dalším
zajímavostem.
Informace ve všech
tématických okruzích doplňuje
stále narůstající počet záběrů
nejen ze současnosti, ale i těch,
z nichž lze nasát atmosféru doby
nám již hodně vzdálené. Třebas
nejznámější brněnské náměstí –
náměstí Svobody můžeme
sledovat v jeho proměnách již
od poloviny 18. století až do
současnosti. Některé ulice jsou
zachyceny ze stejného místa,
ovšem od pořízení téhož záběru

uplynulo více než sto let.
Encyklopedie dějin Brna
zdaleka
není
určena
jen
odborníkům, potvrzuje to i počet
evidovaných přístupů. Ke konci
letošního dubna prostřednictvím
internetové
adresy
www.encyklopedie.brna.cz
nahlédlo do brněnské historie
335 000 návštěvníků.
Který tématický okruh je tím
“nejžádanějším” lze jen stěží
odhadnout. Zcela jistě je na
těchto stránkách řada údajů, které
zaujmou každého. Snad nejen
Brňané se rádi dozvědí, kdy bylo
zahájeno číslování všech domů
na území Brna, kdy se tu konala
poslední veřejná poprava, kdy se
v Brně uskutečnily první dostihy,
kdy byla otevřena Nová radnice,
nebo třebas - který z brněnských
běžců poprvé vyhrál maratón.
Návrat do období školních let
umožňuje samostatný okruh,
který prezentuje brněnské školy
(od mateřských až po vyšší
odborné). Vzhledem k rozsahu
dat, není toto téma ještě zcela
zpracováno, avšak již v současné
době – společně s průběžným
přiřazováním dat – probíhá
příprava zajímavé obrazové
dokumentace.
O tom, že současná podoba
internetových stránek
Encyklopedie dějin Brna zdaleka
není konečná, svědčí stále
narůstající počet záznamů
v jednotlivých sekcích. Jen
samotný seznam významných
osobností, které měly něco
společného s Brnem, zahrnuje
téměř 1500 jmen a třeba říci, že
tento tématický okruh zdaleka
nepatří k těm nejrozsáhlejším.
Autoři nadále doplňují i údaje o
brněnských událostech,
pomnících a pamětních deskách,
školách a dalších stavbách.
Stránky Encyklopedie dějin Brna
jsou také místem, které nabízí
zcela aktuální výčet všech
brněnských ulic a náměstí. Nově
vzniklé názvy jsou do této
databáze zařazovány
bezprostředně po schválení
Pracovní skupinou pro
názvosloví města Brna.

V uplynulých dvou letech se
také rozšířil autorský kolektiv.
Jeho členové se věnovali
především zařazování údajů do
jednotlivých tématických okruhů.
Podařilo se však zrealizovat i
několik
výraznějších
změn.
Pozornosti
pravidelných
uživatelů jistě neušlo propojení
brněnských ulic a náměstí na
mapový server www.mapy.cz.
Doplněno bylo i několik
seznamů, mezi nimiž nechybí
rektoři brněnských univerzit,
osobnosti, jimž byly uděleny
čestné doktoráty nebo třebas
starostové,
předsedové
a
primátoři města Brna. V několika
okruzích byla rozšířena zadávací
kritéria
pro
vyhledávaní
informací a využity byly i
možnosti
dalšího
propojení
informací mezi jednotlivými
okruhy.
Poměrně
velký
časový
prostor byl věnován i doplňování
obrazového
materiálu.
V současné době je na stránkách
Encyklopedie
dějin
Brna
prezentováno
přes
4000
vyobrazení. Od konce roku 2004
autorský kolektiv pořizuje i
vlastní
fotodokumentaci,
ta
zahrnuje více než 3000 záběrů,
které
jsou
do
našeho
informačního
portálu
také
postupně zařazovány. Zejména
v případě brněnských ulic a
náměstí, které v této části
obrazové databáze převažují, se
široké
veřejnosti
nabízí
neobvyklá možnost nahlédnout
do stejných
míst
s různým
časovým odstupem.
S Encyklopedií dějin Brna se
lidé mohou setkat i na besedách i
odborných seminářích, na nichž
její autoři prezentují nejen plány
do budoucna, ale také dovolí
nahlédnout i do zákulisí celého
projektu, tedy i do jeho
samotných počátků. Autoři se
rozhodně nevyhýbají ani
pravidelné spolupráci
s brněnskými médii, pro některá
z nich připravují krátké
medajlony k osobnostem a
zajímavostem z brněnské
historie, jejichž výročí připadá na
daný den. Rozsáhlá elektronická

obrazová dokumentace, kterou
autorský kolektiv neustále
rozšiřuje, je využívána i ze strany
Magistrátu města Brna, například
v seriálu Brněnská náměstí,
prezentovaném na stránkách
Brněnského Metropolitanu na
počátku letošního roku.
Internetová podoba tohoto
projektu umožňuje i úzký
kontakt s veřejností - z každé
stránky je totiž možné zaslat
zprávu,
dotaz,
či doplnění
informace přímo autorovi dané
karty. Díky této možnosti lidé
přispěli a nadále přispívají
k doplnění obrazového materiálu
a cenných údajů, které by
mnohdy
zůstaly
ukryty
v rodinných
archívech.
Za
uplynulé
dva
roky
nás
kontaktovala i řada uživatelů ze
zahraničí, například z Německa,
Austrálie, Španělska, Japonska a
dokonce i jeden bývalý student
brněnské techniky z Iráku.
A na co mohou být pyšní
samotní Brňané? Těšit je může
nejen skutečnost, že v roce 2005
internetová Encyklopedie dějin
Brna získala Cenu Českého
výboru ICOM, ale zejména to,
že Brno je jediným městem
v České republice, které má svou
vlastní
internetovou
encyklopedii.
A ti, kteří by jakkoli rádi
přispěli k rozšíření a dalším
vylepšením tohoto informačního
portálu, budou vždy vítáni.
Jitka Šibíčková
za autorský kolektiv

FILHARMONIE BRNO
ČERVEN 2006
1. a 2. 6. Besední dům v 19.30
hodin
6. ab. koncert Netradičního
cyklu
Večer s cimbálem
VIKLICKÝ, LAPČÍKOVÁ,
JANÁČEK, RŮŽIČKA
ZUZANA LAPČÍKOVÁ –
cimbál, zpěv PETR RŮŽIČKA
– housle, EMIL VIKLICKÝ –
klavír JOSEF FEČO –
kontrabas, KAMIL SLEZÁK –
bicí nástroje KVINTET

FILHARMONIE BRNO
dirigent ALEŠ PODAŘIL
Netradiční cyklus uzavře
atraktivní pořad s vynikajícími
sólisty v čele se skvělou
cimbalistkou a zpěvačkou
Zuzanou Lapčíkovou. Přítomnost
jazzového pianisty a skladatele
Emila Viklického a dalších
muzikantů naznačuje, že se
můžeme těšit na večer spojující
prvky jazzu a folkloru.
Filharmonii Brno povede umělec
s bohatou zkušeností
z podobných projektů Aleš
Podařil.
8. a 9. 6. Besední dům v 19.30
hodin
6. ab. koncert Komorně
orchestrálního cyklu
ČAJKOVSKIJ Mozartiana
HOFFMEISTER Kontrabasový
koncert č. 3 D dur
MOZART Serenáda
“S poštovním rohem”
ARŤOM ČIRKOV – kontrabas
FILHARMONIE BRNO
dirigent CHRISTOPH
CAMPESTRINI
V Komorně orchestrálním cyklu
opět zazní významné dílo
jubilujícího Wolfganga Amadea
Mozarta, tentokrát slavná
Serenáda s poštovním rohem.
Mozartovskou tematiku
připomene i známá Čajkovského
Mozartiana, která má jméno
rakouského génia už ve svém
názvu. Kontrabas je poněkud
neobvyklým, ale o to
přitažlivějším sólovým
nástrojem. V Hoffmeisterově
Koncertu zazáří loňský vítěz
Mezinárodní kontrabasové
soutěže, Arťom Čirkov.
Filharmonii bude řídit její stálý
spolupracovník, oblíbený
rakouský dirigent Christoph
Campestrini.
22. a 23. 6. Besední dům v 19.30
hodin
7. ab. koncert Komorně
orchestrálního cyklu
MOZART Šest německých
tanců, Klavírní koncert c moll
ŘEHOŘ Vábení pro cimbál a
smyčce
RESPIGHI Ptáci

PAOLO VERGARI – klavír,
DALIBOR ŠTRUNC – cimbál
FILHARMONIE BRNO
dirigent PETR ALTRICHTER
Na závěr abonentní sezony zazní
v Besedním domě ještě jednou
cimbál. Tentokrát v Řehořově
skladbě Vábení, na níž tematicky
navazuje Respighiho půvabná
suita Ptáci. Mozarta reprezentuje
vedle Šesti německých tanců
především Klavírní koncert c
moll. Toto dramatické a efektní
dílo přijede zahrát italský
pianista Paolo Vergari. Řízení
posledního koncertu abonentní
sezony se ujme šéfdirigent Petr
Altrichter.
Ing. Dagmar Plíhalová
Manažerka marketingu

Program v ZOO červen
2006
1. 6. 2006 DEN DĚTÍ,
OTVÍRÁNÍ DĚTSKÉ ZOO
9.00 – 14.00 hod
Soutěže pro děti na několika
stanovištích v areálu zoo. Na
pódiu U Velblouda vystoupí
folkový zpěvák Jaroslav Samson

Lenk – autor písniček
k večerníčkovým seriálům
(Méďové, Vydrísek, Bažantí
kluci…) a Divadelní studio Lídy
Trnkové. Během dopoledne bude
areál slavnostně otevřen
primátorem města Brna PhDr.
Richardem Svobodou.
V době od 9.00 do 14.00 hod
mají kolektivy z MŠ a ZŠ vstup
do zoo zdarma.
2. 6. 2006 NOC SNŮ
19.00 – 22.00 hod
Noc splněných přání pro pozvané
postižené a chronicky nemocné
děti. O možnosti případné účasti
se informujte na telefonním čísle
546 432 328, 546 432 360,
546 432 361.
3. 6. 2006 AFRICKÝ DEN
V ZOO BRNO
Kulturní a soutěžní program pro
malé návštěvníky a rodiče.
Vystoupení skupiny TUBABU,
ukázka břišních tanců, pro děti
soutěž v malování afrických
zvířátek. Vítězové převezmou
cenu od afrických studentů.

4. 6. 2006 ZA POHÁDKOU
DO ZOO
Kulturní program pro děti na
pódiu U Velblouda.
17. 6. 2006 CO MEDVĚDI
NEVĚDÍ
10.00 –
17.00 hod
Den plný hrátek a soutěží v zoo
Brno.
Pořadatelé: Zoo Brno,
Dobrovolnické centrum Motýlek,
o.s., Nadační fond dětské
onkologie Krtek, Debra ČR,
Sdružení na pomoc popáleným
dětem.
18. 6. 2006 DIVOKÝ ZÁPAD
V ZOO
11.00 – 17.00 hod
Kulturní a soutěžní program pro
malé návštěvníky a rodiče,
připravený ve spolupráci
s westernovým městečkem Wild
West Boskovice.
Aktuální info na
www.zoobrno.cz, odkaz “Co se
děje v zoo”
Ing. Jiřina Kubínová
Útvar pro styk s veřejností
546 432 361
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