
  
Informace Zastupitelstva 

MČ Brno-Jehnice 
Dne 19.7.2006 proběhlo 94. 

zasedání zastupitelstva  
-zastupitelstvo vzalo na vědomí  
a) zprávu starosty o své činnosti 

za období mezi posledním a 
tímto zasedáním týkající se 
hlavně pokračujících jednání o 
přípravách na vybudování 
DPS. 

b) zprávu o odpovědi na petici 
občanů. Na silnici pod ZŠ 
proběhlo několikrát měření 
rychlosti vozidel policií. 

c) zprávu komise životního 
prostředí ( Ing. Vysloužil) o 
provedení úprav zeleně před 
školou. 

d) zamítnutí změny územního 
plánu schváleného 
zastupitelstvem na minulém 
zasedání. 

-zastupitelstvo schvaluje  
a) rozpočtové opatření 

č.RO/3/2006 ze dne 
19.7.2006. 

b) prodloužení smlouvy mezi 
městskou částí a TJ Sokol 
Jehnice do 30.4.2007. 

c) pokračování navázaných 
družebních vztahů s Rennes. 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 
dle aktuální situace. 

Zastupitelstvo MČ Brno-
Jehnice pořádá v sobotu 

23.9.2006  
PODZIMNÍ ZÁBAVU.  
Od 14:00 budou hrát na 

Náměstí 3.května k poslechu 
HORNOBOJANÉ, následovat 

bude od 19:00 taneční zábava dle 
počasí buď na náměstí nebo 

v tělocvičně ZŠ. 
 
Gratulujeme 
15. července oslavil své 75. 
narozeniny pan Vlastimil Prokeš. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu 
jubileu a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

 Redakce 

 
Rekonstrukce kanalizace 
na Palackého náměstí 
 
V centru Řečkovic probíhá 
rekonstrukce kanalizace na 
Palackého náměstí a částečně 
ulicích Hapalova, Ovčírna, 
Veselka a Vážného. Vybraným 
zhotovitelem díla je společnost 
DIS, a.s.  
3.7.2006 byly započaty práce 
jednak na prvním úseku vedeném 
od křižovatky ulice Hapalovy s 
ul. M. Hübnerové po Palackého 
náměstí, objekt "ZASIS", jednak 
na druhém úseku z Palackého 
náměstí ke křižovatce ulice 
Vážného u Sokolovny. Úsek o 
délce cca 255 m od ul. Hapalovy 
bude prováděn klasickou raženou 
štolou, zbytek otevřeným 
výkopem. Otevřený výkop 
druhého úseku neumožňuje ani 
částečnou průjezdnost, proto až 
do konce srpna bude úplná 
uzavírka zmíněného úseku pro 
veškerou dopravu mimo 
dopravní obsluhu. Zastávka na 
Palackého náměstí je dočasně 
zrušena a MHD jezdí objízdnou 
trasou po ulici M. Hübnerové, 
kde zúžený úsek u knihovnické 
školy je jednosměrný, opatřený 
semafory.  
Se začátkem školního roku by 
úplná uzavírka Palackého 
náměstí měla být nahrazena 
částečnou uzavírkou, která bude 
v různých obměnách trvat až do 
předpokládaného konce prací v 
červnu příštího roku. 
  
Internetové stránky MČ Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora 
 

 
TAKESHI 2006 
 
Ve čtvrtek 22.června 2006 se děti 
Základní školy a mateřské školy 
Brno, Blanenská 1 zúčastnily na 
pozvání sportovního klubu SVS 
Schwechat sportovních soutěží 

TAKESHI 2006. Jde o soutěže 
dovednostního i sportovního 
charakteru, které se konaly 
v areálu plaveckého areálu ve 
Schwechatu. Záštitu nad 
reprezentací základní školy 
převzal hejtman Jihomoravského 
kraje ing.Stanislav Juránek a 
finančně se na zabezpečení akce 
podíleli Jihomoravský kraj, VSK 
Univerzita Brno a SVS 
Schwechat. Děti v průběhu 
mnoha soutěží měli možnost 
ukázat na suchu i ve vodě svoji 
zdatnost a um v porovnání 
s dětmi ze škol ve Schwechatu a 
české škole J.A.Komenského z 
Vídně. Odměnou jim pak byla 
sladká odměna a možnost dalšího 
sportování a využití atrakcí 
celého areálu. 

Současně sportovní oddíl VSK 
Univerzita Brno, který s dětmi 
pracuje na místní základní škole, 
obdržel pozvání na prázdninový 
týdenní sportovní pobyt pro 
skupinku dětí. Náplní budou 
sportovní aktivity různých 
odvětví a v rámci relaxace 
poznávání okolí Schwechatu a 
Vídně spojené s návštěvou 
plaveckého areálu v krásném 
prostředí. 
Přejeme dětem pěkné prázdniny. 
 
 
Mgr.Petr Kotyza, ředitel Základní školy a 

mateřské školy Brno, Blanenská 1 
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Částečná uzavírka ulice 
Tumaňanovy na Mokré 

Hoře 
 
 Zdá se, že pro letošní 
stavební sezónu budou typické 
velké dopravní uzavírky právě 
v naší městské části. Střed 
Řečkovic trpí rekonstrukcí 
kanalizace v úseku Hapalova, 
Palackého náměstí, Vážného, 
na Mokré Hoře je omezena 
doprava v ulici Tumaňanově. 

 Vzhledem k tomu, že 
Odbor dopravy Magistrátu 
města Brna opomněl městskou 
část o uzavírce včas informovat 
a investor prací Brněnské 
vodovody a kanalizace, a.s. to 
nemá ve zvyku vůbec, nebylo 
možné informaci publikovat 
v prázdninovém čísle 
zpravodaje Řeč.  
 Na Tumaňanově ulici 
bude prováděna oprava 
vodovodního řádu vnitřní 
vystýlkou, spojená 

s výkopovými pracemi. Akce je 
rozdělena do dvou etap, 
započato je s etapou v úseku 
Skrejš – Boženy Antonínové, 
navazovat bude etapa v úseku 
Boženy Antonínové – 
Jandáskova. Doprava bude 
v jednotlivých úsecích řízena 
semafory, práce mají trvat až 
do 15. listopadu tohoto roku. 
 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta MČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

 
 

Výsledky dotazníků pro rodiče dětí v mateřské škole : 
 

  ANO  %         NE     % 
Jste dostatečně informováni o práci a činnostech na škole, vzhledem k Vašemu dítěti ? 95 5
Jste spokojeni s výchovným působením školy? 100 0
Jste spokojeni s úrovní výchovně vzdělávací práce MŠ, která se týká přípravy na školu ? 92 8
Jste spokojeni s nabídkou kroužků na škole ? 73 27
Máte zájem o keramický kroužek ? 68 32
Jste spokojeni s činnostmi na škole,akce pro děti  /divadla, besídky, oslava masopustu, 
výlety, apod. / ?                                                                                               

85 15

Jste spokojeni s režimem mateřské školy ? 90 10
Jste spokojeni se stravováním, skladbou jídelníčků ? 98 2
Jste spokojeni s prostředím školy  -    vaše třída ? 98 2
Jste spokojeni s prostředím MŠ -  další prostory MŠ 79 21
Jste spokojeni s chováním pedagoga k Vašemu dítěti ? 100 0
Považujete za dostatečnou pomoc pedagoga dítěti v jeho problémech? 92 8
Jste spokojeni s přístupem a jednáním pedagoga k Vám ? 98 2
Doporučili byste naši mateřskou školu ostatním ? 100 0

 
Mateřskou školu rodiče vnímají :         
1/ jako službu – hlídání dítěte                        :        31 % 
2/ jako partnera ve výchově dítěte                 :        37 % 
3/ jako vzdělávací instituci                            :        32 %    
 
Dotazník byl vracen anonymně do schránky, umístěné u hlavního vchodu do MŠ. 
 
Závěrem : 
Jsme si vědomi toho, že takto dobrý výsledek by nebyl myslitelný bez cílevědomé a pečlivé  práce všech 
zaměstnanců mateřské školy v minulých letech.   
Celý kolektiv se bude i nadále snažit, aby se děti do mateřské školy těšily a jejich rodiče byli spokojení. 
 

Alena Mašterová, vedoucí učitelka mateřské školy. 
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