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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 25. 4. 2018 proběhlo 224. zasedání
zastupitelstva
- Ing. Hudec připomínky občanů
– černá skládka na ul. Blanenská směrem na Lelekovice; zvážení možnosti
dát „retardér“ na náměstí 3. května
u výjezdu z ulice Meziboří a od ÚMČ
(tajemník tento požadavek projedná se
společností BKOM); nátěr oplocení
dětského hřiště (vystaví se objednávka, ve které bude specifikována značka
barev od výrobce a požadavek na
obroušení plotu)
- pan Krinčev – navrhl vysadit
lípu k výročí na roh ul. Blanenská a ul.
Aloise Havla. Zastupitelstvo konstatuje, že se jednak jedná o soukromý
pozemek, a jednak v daném místě se
nachází ochranné pásmo vodáren.
Místostarosta navrhuje, aby si pan
Krinčev, s ohledem na polohu zahrady
u svého domu, zasadil lípu na svém
pozemku, kdy tuto lípu budou vidět
z dálky všichni přijíždějící do MČ
Brno-Jehnice.
- odprodej křesel – starosta jednal se zájemcem, který dal nejvyšší
nabídku s tím, že požadujeme zvýšit
cenu o cca 2.000,- Kč/ks. Zájemce si
vzal lhůtu na rozmyšlenou, ale do
dnešního jednání ZMČ se nevyjádřil.
Starosta sdělí zastupitelstvu výsledek
jednání na příštím zasedání zastupitelstva.
- „Vize a strategie Brno 2050“ –
starosta zjistí cenu za vypracování
studií na akce vybudování Výstavba
společenského centra včetně kanceláří
ÚMČ Brno-Jehnice, knihovny a ordinace lékařů a vybudování nové požární zbrojnice pro dva automobily včetně zázemí pro hasiče.
- zastupitelstvo souhlasí s provedením zdravotních a redukčních řezů
na stromech na náměstí 3. května
v Brně-Jehnicích od firmy Šarapatka
sdružení FO.
- černé skládky – tajemník předložil zastupitelstvu částky, které MČ
Brno-Jehnice zaplatila za likvidaci
černých skládek na území MČ v letech
2014–2018, a přehled, kolik bylo
vybráno za likvidaci stavebního odpadu
v ekodvoře
v Brně-Jehnicích.
Z těchto dat vyplývá, že zastupitelstvo
nebude hradit kontejner na odpad
v ekodvoře.
- výkup pozemků – tajemník
předložil zastupitelstvu dopis a odpo-
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věď na něj od MO MMB. Úkol trvá,
na příštím jednání zastupitelstva podá
informaci, jak se posunulo jednání
o výkupech pozemků.
- zastupitelstvo souhlasí s vypracováním PENB na novou přístavbu
MŠ v Brně-Jehnicích za částku 5.100,Kč + DPH od společnosti Teplárny
Brno, a.s.
- starosta seznámil zastupitele
s pokračujícím jednáním o výstavbě
1. etapy výstavby chodníku mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi. Vyskytl
se problém se zaústěním dešťové vody
do kanalizace. Tento problém již projektant řeší.
- starosta oznámil zastupitelstvu,
že ZŠ a MŠ Brno-Jehnice dostala
pozvánku
na
zájezd
dětí
s pedagogickým dozorem do Litvy,
Kaunasu v termínu 4.–8. 6. 2018.
Zastupitelstvo
schvaluje
částku
30.000,- Kč na tento zájezd.
- předseda kulturní komise seznámil zastupitele s výsledkem
z jednání kulturní komise. Dle návrhů
zastupitelstvo souhlasí: se zapůjčením
většího podia o rozměrech 6 × 10 m
a zastřešení o rozměrech 7 × 11 m za
částku 31.000,- Kč, s výrobou pěti
párů krojovaných panenek (jehnické
kroje) za 2.700,- Kč/pár tj. 13.500,- Kč
celkem a s nákupem Stromu svobody
a schvaluje nákup 1 ks lípy od Nadace
partnerství za částku 1.500,- Kč.
zastupitelstvo
schvaluje směrnici k ochraně osobních údajů
GDPR
- zastupitelstvo schvaluje montáž

nábytkových zámků v prostorech
ÚMČ Brno-Jehnice s ohledem na
nařízení GDPR za částku 3.200,- Kč
bez DPH.
- zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na montáž nábytkových
zámků a dvířek na stávající skříňky
v prostorech ZŠ a MŠ Blanenská 1,
Jehnice s ohledem na nařízení GDPR –
poskytnutí účelové dotace MŠ a ZŠ
Blanenská 1, Jehnice za částku
78.362,- Kč bez DPH a přesouvá tento
bod na příští jednání zastupitelstva
a pověřuje starostu projednáním úprav
a zabezpečení dokumentů podléhající
GDPR ve škole s ředitelem školy.
- zastupitelstvo projednalo návrh
smlouvy o výkonu funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů pro MČ
Brno-Jehnice (GDPR) a přesouvá
tento bod na příští jednání zastupitelstva a požaduje změnu článku 7
smlouvy na dobu neurčitou trvání
smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
- zastupitelstvo
projednalo
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby na areál bývalého
pivovaru Jehnice a informace o proběhlých jednáních o dostavbě areálu
pivovaru v Jehnicích a nesouhlasí
s dodatečným povolením stavby na
objekty SO 203 – budova A3 a objekt
SO 204 – budova A4 na pozemku
p.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich
připojení a pověřuje starostu zformulováním a podáním námitek v řízení
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby podle § 129 odst.
3 stavebního zákona vedeném na

Odboru územního a stavebního řízení
na
ÚMČ
Brno-Jehnice
pod
č.j. 8421/17/2300/941/Ovek.
zastupitelstvo
nesouhlasí
s návrhem Dohody o vybudování
chodníku na ul. Kleštínek mezi MČ
Brno-Jehnice a společností EMBRA
Correct, a.s.
- zastupitelstvo projednalo návrh
dopisu Námitky místní nepříslušnosti
ÚMČ Brno – Královo Pole, odbor
územního a stavebního řízení, ve věci
dodatečného povolení stavby na objekty SO 203 – budova A3 a objekt
SO 204 – budova A4 na pozemku
p.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich
připojení vedeném na ÚMČ Brno –
Královo Pole, odbor územního a stavebního
řízení
pod
č.j. 8421/17/2300/941/Ovek.
Dopis
s Námitkami místní nepříslušnosti
bude obratem odeslán na ÚMČ Brno –
Královo Pole.
- zastupitelstvo
souhlasí
s nákupem 200 ks stolních vlaječek se
znakem MČ Brno-Jehnice od společnosti Markéta Hortová za cenu
53,40 Kč/ks + DPH. Zakoupení odznaků a odznaku se státním znakem
ČR rozhodlo zastupitelstvo přesunout
na příští jednání a pověřilo tajemníka,
aby zjistil, zda se jedná o jednostranný
odznak (pouze státní znak) nebo oboustranný odznak (státní znak a znak MČ
Brno-Jehnice).
- zastupitelstvo nemá připomínky
k návrhu nařízení statutárního města
Brna, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech

mimo provozovnu.
- zastupitelstvo nemá připomínky
ke „Strategii bydlení města Brna
2018–2030“.
- zastupitelstvo pověřuje starostu, aby v odpovědi na dopis náměstka
primátora pana Richarda Mrázka
týkající se aktuálních připomínek
k organizaci MHD v Brně uvedl požadavek zavedení autobusové linky
z MČ Brno-Jehnice odklonem 1× za
hodinu tam i zpět do nákupního centra
Globus.
- zastupitelstvo
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
- zastupitelstvo
schvaluje Smlouvu o poskytnutí právní pomoci mezi MČ Brno-Jehnice a advokátkou JUDr. Lenkou Štěpánkovou
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
- zastupitelstvo nemá námitky
a souhlasí s žádostí stavebníka Magdaleny Polákové o odstranění rodinného
domu a kůlny na pozemku p.č. 476
k.ú. Jehnice.
Další jednání zastupitelstva se konalo 25. 4.
2018 od 18.30 hod v prostorách ÚMČ.

Jedenadvacátý ročník
STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS v Brně. Světová
soutěž pyromuzikálových show
s ohňostrůjci ze čtyř zemí
připomene stoleté výročí
Československa
V tradičním termínu na konci května
a v první polovině června se v Brně
uskuteční již 21. mezinárodní soutěžní
festival ohňostrojů STAROBRNO
IGNIS BRUNENSIS. Připraveno je
celkem pět show – čtyři ohňostroje na
hladině Brněnské přehrady a závěrečný epilog v centru Brna nad hradem
Špilberk. Festivalu se zúčastní jako
vítězové evropských a světových
ohňostrojných soutěží Francie, Rumunsko, Polsko a také domácí české
týmy.
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
sobota 2. 6. / 22:30
prelude
FLASH BARRANDOV SFX Česko
středa 6. 6. / 22:30
1. soutěž
SUREX Polsko
sobota 9. 6. / 22:30 2. soutěž
PYRO EVENTS Rumunsko
středa 13. 6. / 22:30 3. soutěž
POK 2.0 LUX FACTORY Francie
CENTRUM BRNA –
NAD HRADEM ŠPILBERK
sobota 16. 6. / 22:30
epilog
IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko
Letošní festival provází stoleté výročí Československa. Domácí i zahraniční ohňostrůjci dostávají povinnou
dvouminutovou hudbu pro zapracová-

ní československého motivu do svých
ohňostrojů. Vybrána byla koncertní
předehra Karneval od Antonína Dvořáka v nahrávce pod vedením dirigenta
Jiřího Bělohlávka, kterou pro přehlídku věnovala Česká filharmonie. Epilog
nad Špilberkem bude celý věnovaný
významnému jubileu založení společného státu Čechů a Slováků.
Soutěžní ohňostroje na hladině
přehradního
jezera
potrvají
i s povinnou závaznou dvouminutovou
částí minimálně 17 minut. Epilog je
plánovaný v délce asi 12–13 minut.
Originální hudební doprovod k ohňostrojům vysílá exkluzivně Rádio Krokodýl 103 FM. Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro
diváky zdarma. Na Brněnské přehradě
bude ale jako každoročně vybudována
také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení (předprodej na
www.ticbrno.cz a v infocentru na
Panenské ul. v Brně).
Přehlídka STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS probíhá letos v souběžném termínu s dominantním festivalem RE:PUBLIKA, který v Brně připomíná 100 let Československa a 90
let brněnského výstaviště. Návštěvníci
večerních programů na výstavišti se
mohou například těšit na posílené
dopravní spojení městskou hromadnou
dopravou DPMB do ohňostrojné lokality na přehradě.
Ohňostrojnou část festivalu IGNIS
BRUNENSIS bude doprovázet od 25.
května až do 17. června 2018 řada
tradičních i nových festivalových
zábavních akcí. Například atraktivní
oslavy 100. výročí československého
leteckého průmyslu s exponáty letadel
přímo na nám. Svobody (15.–17. 6.),
jízdy historických vozidel MHD při
Dopravní nostalgii (16.–17. 6.) nebo
více než deset dětských dnů. Připravené jsou i atraktivní akce na Brněnské
přehradě. Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu Impera Master
Flight s létáním mezi pylony nad
hladinou přehrady 1.–2. 6. (v náhradním termínu při nepřízni počasí 8.–9.
6.).
Nově
se
při
festivalu
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
bude na přehradě konat také mistrovství světa motorových surfů MotoSurf
WorldCup (8.–9. 6.). Více na
www.ignisbrunensis.cz
Ondřej Morávek

Opravená Riviéra slavnostně
otevře v půlce června
Desetiměsíční pracovní úsilí brzy
skončí a oblíbené brněnské Koupaliště Riviéra se po nákladné rekonstrukci dočká slavnostního otevření.
Vedení města přestřihne pásku,

která znovu otevře areál, 13. června
v deset hodin dopoledne. Návštěvníci vstoupí na koupaliště poprvé
v sobotu 16. června.
Stavba začala loni v září a společnost
STAREZ-SPORT, a. s, která koupaliště provozuje, jej ke zkušebnímu provozu přebere 11. června. „Každý týden
máme kontrolní dny, na kterých vše
řešíme, a z našeho pohledu je všechno
v pořádku, práce termínově sedí.
Předpokládám, že začátkem června
bude všechno připraveno na vyzkoušení a otevření. Neznám žádný zádrhel, který by bránil tomu, aby se vše
včas stihlo,“ pochvaloval si Martin
Mikš, generální ředitel STAREZSPORT, a. s.
K rozsáhlé rekonstrukci město muselo
přistoupit, protože z původních bazénů
denně unikalo až dvě stě kubíků vody.
Její doplňování stálo statisíce korun.
Původní betonovou a keramickou
dlažbu, která bazénu sloužila patnáct
let, nahradily vany z nerezu, kterého
firma použila sedm tisíc metrů čtverečních. „Práce se dokončují, nejsou
ve finálním stavu, takže to ještě květen
zabere, ale začátkem června má být
všechno hotové,“ uvedl Mikš.
Projekt
tvořila
společnost
CENTROPROJEKT GROUP, a. s.,
celková
investice
vyšla
na
218 490 000 korun. Plánovaný rozpočet výrazně nenavýšily ani některé
původně neplánované práce. „Navíc se
měnila stará dlažba a dělají se nové
rozvody pro zavlažování trávníku
a elektřiny. Využili jsme toho, že se
okolí rozkopalo. Navýšení se pohybuje
maximálně v pěti procentech z celkové
ceny,“ objasnil Mikš.
Zkušební provoz otestuje nejen nepropustnost nerezových van, ale také
kvalitu vody v brněnském koupališti.
„Zjišťuje se, zda fungují technická
zařízení, která slouží k cirkulaci vody,
ale také chemická stránka, zda funguje
čištění vody, chlorace. Než se otevře
koupaliště, máme předem určený
počet dní, v nichž musíme odebrat
vzorky vody, které ověřuje hygiena.
Zjednodušeně řečeno se při zkušebním
provozu testuje funkčnost všech částí
v plném zatížení,“ vysvětlil ředitel
společnosti.
Návštěvníci, kteří dorazí na první
otevření v sobotu 16. června, budou
zároveň svědky pokřtění nového maskota společnosti STAREZ-SPORT,
a. s. Pro novou letní sezonu se mění
také vstupné na koupališti Riviéra,
které provozovatel rozdělil na dopolední a odpolední kvůli zamezení front
u pokladen. Základní vstupné s odchodem do dvou hodin odpoledne stojí 80

korun a po třetí hodině se dostanete do
areálu za 100 korun. Celodenní vstup
vyjde na 180 korun, děti do pěti let ho
mají zdarma.
Koupaliště Riviéra navíc jako každý
rok chystá pohybové příměstské tábory, které jsou určené plavcům i neplavcům od pěti do deseti let, a organizátoři přichystali přes prázdniny
čtyři turnusy.
Proměnou bazénů práce na Riviéře
neskončí,
společnost
STAREZSPORT, a. s., projektuje další dvě
novinky: tři kryté beachvolejbalové
kurty a plochu pro kluziště. „Kryté
kurty včetně zázemí mohou sloužit
podstatně déle než otevřené kurty.
Kluziště plánujeme za budovou zámečku, jedná se o udržitelnost projektu Evropské unie, realizace bude možná nejdřív za dva roky. Beachové
kurty se mohou podařit už příští rok,
záleží na vydání stavebního povolení,
pak začneme shánět finance,“ dodal
ředitel Mikš.
Atrakce na Koupališti Riviéra:
- tobogan: výška 8 metrů, délka 75
metrů
- skluzavka: šířka a výška 4 m, délka
15 m
- lavice a lehátka s provzdušněním:
cca 80 m
- lezecká stěna: výška 3 m
- lanový most s lekníny: délka 36 m
- šplhací síť
- pro nejmenší: vodní děla, chrliče,
vodní hřib, vodní ježek, vodní clona
o délce 6 m, kbelíkový strom, fontánky.
Michaela Radimská

V Brně přibudou nové kontejnery na starý textil. Pomůžou
charitě i životnímu prostředí
„Mít domov není samozřejmostí,
poznal jsem to na vlastní kůži. Bez cizí
pomoci bych se nepostavil opět na
nohy,“ říká pan Luboš, kterému pomohlo oblečení odložené do kontejnerů. Na jaře jich v Brně přibude okolo
180 nových kusů.
Společnost SAKO vymění stávajících
170 kontejnerů na textil za nové
a sběrnou síť v Brně rozšíří o dalších
180 kusů. „Pokud to bude možné, nové
kontejnery budeme rovnoměrně umísťovat vedle nádob na sběr plastu,
papíru a skla, stávající systém doplníme tak, aby třídit odpad bylo pro
Brňany zas o něco snadnější,“ uvedl
Martin Ander, náměstek primátora pro
životní prostředí. Rozšiřování míst,
které umožní upřednostnit další užívá-

ní odloženého textilu před jeho skládkováním nebo energetickým využitím,
plynule navazuje na již fungující projekty re-use managementu. „Aktuálně
provozujeme na čtyřech sběrných
střediscích odpadu projekt Druhý
život, kde lidé mohou odkládat staré
věci, které už doma nechtějí, a někdo
jiný si je může za symbolickou cenu
zase koupit. Jiný projekt se zase věnuje
odkládání starého nábytku, který dále
poskytujeme sociálně potřebným,“
doplnil ředitel společnosti SAKO
Karel Jelínek.
Sesbíraný textil putuje do textilní
banky BALTAZAR na podporu činnosti
Diecézní
charity
Brno.
BALTAZAR provozuje sběrnu, třídírnu, šatník a charitní prodejny. Textilní
banka navíc zaměstnává lidi dlouhodobě nezaměstnané a funguje pouze
z materiálních darů a z výnosu charitních prodejen (tzv. bazarů).
Co se děje s odloženým textilem?
Textil projde tříděním a podle stupně
opotřebení a druhu materiálu je určeno
jeho další použití. Část putuje do charitativních prodejen, větší část potřebným lidem a co nejde využít na nošení,
putuje k materiálové recyklaci na
výrobu koberců, izolačních materiálů
apod.
Co všechno je možné odevzdat?
Do kontejnerů na textil je možné odkládat veškeré oděvy, párovou obuv,
hračky, kabelky a bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy). Vše je
třeba zabalit do igelitových pytlů, aby
nedocházelo k vzájemnému ušpinění.
Martin Drozd

Ukliďme svět, ukliďme Česko,
jaro 2018
V Brně proběhlo 122 úklidových akcí,
při kterých cca 5000 dobrovolníků
sesbíralo 47,9 tun odpadů (z toho
21,42 t komunálního a 26,48 t objemného odpadu).
Společnost SAKO Brno, a.s. poskytla
4041 kusů pracovních rukavic, 5480
pevných pytlů na odpad a zajistila
svoz a likvidaci sesbíraných odpadů.
Radek Janoušek

Lipka myslí i na seniory
Už několik desetiletí jsme tu pro
děti, školy, učitele, rodiny s dětmi.
Tak nás možná znáte. Ale víte, že
u nás i senioři najdou lákavé nabídky pro volné chvíle? Mohou se
k nám vypravit s vnoučaty, nebo
sami do Seniorského klubu BB.
Jako novinku jsme na letošní léto

připravili také letní příměstský
tábor.
Během školního roku se vždy jednou
měsíčně schází prarodiče se svými
vnoučaty na akci Senioři a děti aneb
babi, dědo, pojďte si hrát! Společně
tvoříme, hrajeme si a poznáváme
okolní svět. V letošním roce provází
tato setkání Křemílek a Vochomůrka,
kteří dětem i dospělým ukazují, jak se
mění příroda v jednotlivých ročních
obdobích. Do začátku prázdnin nás
čeká ještě schůzka 14. června – Jak
našli poklad. Pokud máte vnouče ve
věku od 4 do 8 let, přijďte společně
strávit příjemné odpoledne.
Každý měsíc se schází také Seniorský
klub BB, pokaždé na jiné téma. Jednou jsou to třeba řemesla a rukodělné
tvoření, jindy výlety po Brně a okolí či
besedy se zajímavými hosty. Do léta
plánujeme ještě dvě setkání klubu, na
tom v červnovém s datem 7. června
společně navštívíme výrobnu české
ekodrogerie Tierra Verde. Chcete-li se
zúčastnit, je třeba se přihlásit.
V pondělí 18. června na Jezírku
u Soběšic mohou senioři zažít Léto
v zahradě. Obhlédneme bylinkové
záhony v relaxační zahradě, budeme
poznávat a ochutnávat plané rostliny,
tvořit z přírodních materiálů, prozkoumáme prosklený včelí úl a díky
odbornému výkladu se dozvíme více
o životě v něm. A abychom zahnali
hlad, uvaříme si i něco dobrého na
ohni.
K prázdninám patří tábory, a nemusí
se to týkat jen dětí. Pro všechny dospělé, kteří chtějí znovu zažít letní tábor,
nabízíme hned tři možnosti. Pro ty, co
rádi tvoří, připravujeme v termínu 6.–
10. srpna dva příměstské tábory –
Košíkářské léto (na Kamenné)
a Řemeslné léto (na Lipové). Pro
prarodiče s vnoučaty ve věku od 4 do
7 let chystáme společný příměstský
tábor v termínu 2.–4. července nazvaný Babi, dědo, pojďme spolu na
tábor! Tam nás čeká skřítek Hračička
a jeho neobyčejná dobrodružství
v dřevěném, kamenném a hliněném
království.
Přihlášky a podrobné informace ke
všem táborům naleznete na stránce
www.lipka.cz/tabory.
Informace k akcím pro seniory najdete
na stránce www.lipka.cz/seniori.
Amálie Rosíková
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