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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 26. 9. 2018 proběhlo 229. zasedání zastupitelstva
-Ing. Hudec – černá skládka
u lesa za vodárnou na ul. Blanenská
ve směru z Mokré hory do Jehnic.
-Dr. Rychnovský – upravit
vegetaci na křižovatce Aloise Havla
– Pod Vrškem.
-starosta seznámil zastupitele
s pokračováním převodu účelových
komunikací p.č. 724/1 a p.č. 728/1
oba k.ú. Jehnice na město Brno
a svěření MČ Brno-Jehnice.
-zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru ze dne
11. 9. 2018 a finančního výboru ze
dne 10. 09. 2018.
-zastupitelstvo projednalo
nabídky na zimní údržbu chodníků
a komunikací v MČ Jehnice
a schvaluje nabídku společnosti
DVOŘÁK Comte, a.s. na zimní
údržbu chodníků v paušální měsíční
částce 59.400,-Kč bez DPH
a komunikací za paušální měsíční
částku 41.040,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smluv.
-na ÚMČ Brno-Jehnice byly
v termínu dodány tři nabídky na
zhotovitele podlimitní zakázky na
dodavatele stavby „ZŠ Blanenská 1
– oprava střechy“. Místostarosta
MUDr. Rinchenbach otevřel obálky
s nabídkami a hlasitě do zápisu
uvedl nabídkovou cenu včetně DPH
a záruční doby na provedenou
stavbu. Nabídky jsou seřazeny od
nejvyšší po nejnižší:
a) FALTON, spol. s r.o.
7,593.561,-Kč záruka 60 měsíců
b) Tocháček spol. s r.o.
7,179.533,-Kč záruka 60 měsíců
c) ROMEX s.r.o.
7,137.775,-Kč záruka 60 měsíců
Zastupitelstvo zkontrolovalo
přiložené návrhy smlouvy o dílo
a všechny smlouvy splňují
náležitosti a ustanovení, které byly
uvedeny v zadávací dokumentaci,
a vybírá zhotovitele stavby na akci
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„ZŠ Blanenská 1 – oprava střechy“
společnost ROMEX s.r.o. za
celkovou částku 7,137.775,-Kč
včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
-na zastupitelstvo se dostavil
Ing. arch. Gustav Křivinka
a předložil zastupitelstvu
poupravený návrh na podobu nové
budovy ÚMČ Brno-Jehnice
a společenského centra. Zastupitelé
vzali jeho návrh na vědomí
a pověřili starostu dalším jednáním
s architektem na zapracování
drobných připomínek a jednáním
s příslušnými dotčenými orgány na
konečné podobě studie.
-zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2018.
-zastupitelstvo schvaluje
žádost na pronájem tělocvičny panu
Pavlu Tišnovskému v termínu od
1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 a to
každou sobotu od 19.00–20.00 hod.
za částku 500,-Kč/hod. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
-zastupitelstvo souhlasí
s umístěním sběrného kontejneru na
textil, obuv apod. společnosti
TextilEco a.s. na křižovatce ulic
Lelekovická, Plástky a Rozhledová.
-zastupitelstvo souhlasí
s opravou rozvaděče u terasy
hospody Na Staré za částku
3.682,-Kč včetně DPH.
-starosta oznámil zastupitelstvu
před projednáním tohoto bodu střet
zájmů, jelikož pozemek p.č. 796/53
k.ú. Jehnice je jeho majetkem
a oznámil, že nezúčastní hlasování
o tomto bodu. Zastupitelstvo
souhlasí se směnou p.č. 796/53 za
část pozemku 796/1 oba k.ú.
Jehnice.

Jak jsme volili
Volby do zastupitelstva
městské části Brno-Jehnice

Ve volbách do zastupitelstva městské části Brno-Jehnice konaných ve
dnech 5. 10.–6.10.2018 byly podle
výsledků převzatých od okrskové

volební komise zjištěny tyto výsledky voleb:
Celkový počet osob zapsaných ve
výpisech ze seznamu voličů a jejich
dodatků
869
Celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky
547
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
547
Volební účast
62,95 %
Počet platných hlasů
3518
Jména a příjmení zvolených členů
zastupitelstva:
Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátu č.1
1. Miroslav Svoboda
202 hlasů
2. Václav Šicha
191 hlasů
Volební strana č. 2 – Klidné Jehnice
1. Kamil Krinčev
190 hlasů
Volební strana č. 3 – Občanská demokratická strana
1. Milena Otavová
130 hlasů
Volební strana č. 4 – Křesťanská
a demokratická unie - Československá strana lidová
1. Jiří Hudec
162 hlasů
2. Daniel Rychnovský 159 hlasů
Volební strana č. 5 - Sdružení nezávislých kandidátu č.2
1. Oto Rinchenbach
169 hlasů

Volby do zastupitelstva
města Brna v městské části
Brno-Jehnice

Celkový počet osob zapsaných ve
výpisech ze seznamu voličů a jejich
dodatků
869
Celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky
547
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
547
Volební účast
62,95 %
Počet platných hlasů
27042
Pořadí stran dle obdržených hlasů:
1. ODS s podporou Svobodných
7086 hlasů – 26,20 %
2. ANO 2011 5990 hlasů – 22,15 %
3. Česká pirátská strana 2874 hlasů
– 10,63 %

4. Křesťanská demokratická unieČs. strana lidová 1816 hlasů –
6,72 %
5. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1797 hlasů – 6,65 %
6. TOP 09 1319 hlasů – 4,88 %
7. Česká strana sociálně demokratická 1024 hlasů – 3,79 %
8. Zelení 982 hlasů - 3,63 %
9. Svob. a př. dem.-T. Okamura
(SPD) 955 hlasů - 3,53 %
10. Komunistická strana Čech
a Moravy 779 hlasů – 2,88 %
11. „Slušní lidé a Soukromníci“ 728
hlasů – 2,69 %
12. „Žít Brno“ 717 hlasů – 2,65 %
13. Brno Plus 478 hlasů – 1,77 %
14. NK společně pro město BRNO
216 hlasů – 0,80 %
15. SMART MORAVSKÁ
METROPOLE 80 hlasů – 0,30 %
16. SPORTOVCI 69 hlasů – 0,26 %
17. Moravané 57 hlasů – 0,21 %
18. Maffie.cz 54 hlasů – 0,20 %
19. ZVÍŘATA JSOU MŮJ ŽIVOT
8 hlasů – 0,03 %
20. Brněnští senioři 8 hlasů – 0,03 %
21. Romská demokratická strana 5
hlasů – 0,02 %
VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o., základní škola v Jehnicích a Fakulta
sportovních studií MU v Brně
a ÚMČ Brno-Jehnice pořádá v sobotu 17. 11. 2018

BĚH O POHÁR JEHNIC
– BĚH 17. LISTOPADU

1. závod Brněnského běžeckého
poháru 2018/2019
Časový rozvrh:
Prezentace od 8:00 v budově základní školy.
Běhy od 9:00 do cca 13:00 hodin.
Start a cíl všech běhů je situován na silnici u parkoviště naproti
základní škole, tratě běhů pak na
ulici Havláskova. Žádáme tímto
spoluobčany z této a přilehlých ulic
o pochopení a dodržování dopravních
omezení po celou dobu trvání akce.

Odbor sociální péče
Magistrátu města Brna
upozorňuje

Upozorňujeme občany, že je stále
volná kapacita pro zájemce o službu
Tísňového volání. Tísňové volání je
projekt určený seniorům a osobám
se zdravotním postižením, zejména

osaměle žijícím. Hlavním cílem je
zvýšení bezpečnosti těchto osob
a snížení jejich obav, že v případě
zdravotní indispozice či kolapsu
nedosáhnou na telefon a nedovolají
se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání
SOS tlačítka a zároveň místo, kde
obdržíte veškeré informace, je Odbor sociální péče MMB (Socio-info
point), Koliště 19, Brno 601 67.
Formulář uživatel obdrží na místě
nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek
www.css.brno.cz.
pondělí a středa 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek
8:00 – 12:00
Tel.:
542 173 820 nebo
542 173 830
E-mail: socioinfopoint@brno.cz

Mikuláš – ten je náš
Rodina chlapce s postižením zraku
píše o své zkušenosti s ranou péčí,
která jí pomohla v těžké situaci.
Mikuláš si na svět trochu pospíšil – narodil se téměř o čtyři týdny dříve, a to v lednu roku 2016.
Dmuli jsme se pýchou, když všichni
obdivovali jeho úplně světlounké
vlásky. Radost z prvního miminka
byla obrovská.
První dva měsíce byly téměř
idylické. Kojení se dařilo, Mikuláš
krásně spal, nádherně voněl a my
jsme se do něj všichni zamilovali.
Občas jsem si říkala, proč pořád
těmi očky bloudí sem a tam ze strany na stranu? Taky mu ta hlavička
pořád nějak padá a ne a ne ji pořádně
udržet. Bylo nám jasné, že tady něco
nehraje…
V nemocnici jsme se dostali
k paní doktorce, která se na předčasně narozená miminka specializuje.
Po vyšetření, plném řevu a pláče,
nám oznámila, že Mikuláš má albinotický syndrom, že bude hodně
špatně vidět a že je to nevratné
a trvalé. Odkázala nás na nějakou
ranou péči – a to bylo všechno. Jako
by měl třeba chřipku. Asi všechny
životní zlomy nastávají takto banálně a na neosobních místech.
Zavolala jsem tedy do brněnské
pobočky Společnosti pro ranou péči.
A jsem tomu ráda, protože bez rané
péče bychom byli opravdu ztraceni.
Doslova. Paní poradkyně Jarmila,
která k nám už více jak dva roky

dochází, je dobrou učitelkou a motivací jak pro Mikuláše, tak oporou
a inspirací pro nás rodiče. Stejně tak
celá raná péče, která pořádá různé
přednášky a kurzy, snaží se spojovat
lidi se společnými problémy a
všechny posouvat vpřed.
Poradkyně nám vysvětlila, že je
potřeba začít malými krůčky, a poradila, ke kterým odborníkům jít, na
co se ptát – a hlavně se nebát. I díky
ní, a vlastně rané péči obecně, jsme
se naučili žít s malým albínkem.
Našemu pokladu budou už za
chvíli tři roky a nové pokroky pozorujeme každou chvíli. Vždy se z nich
raduje celá rodina a snažíme se také
o všem informovat ranou péči, protože tohle všechno se děje i díky ní.
Sociální služba raná péče podporuje rodiny s dětmi s postižením
ve věku od narození do 7 let. Poradkyně dojíždí bezplatně domů do
rodin, odborně pracují s dětmi
a provázejí rodinu těžkou životní
situací. Máte-li pochybnosti o tom,
zda Vaše dítě dobře vidí nebo zda se
správně vyvíjí, kontaktujte ranou
péči a zkonzultujte svou situaci:
www.ranapece.cz.

Nový projekt Poradny
Justýna bojuje s předsudky
a sociálním vyloučením

Oběti trestných činů mohou najít podporu a odbornou pomoc
v Poradně Justýna na Malinovského
náměstí v Brně. Poradna díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu rozšířila od června svůj
tým o nové posily. Kapacita poradny
díky tomu vzrostla a pracovníci
a pracovnice nově vyhledávají
a oslovují osoby ohrožené trestnou
činností a předsudečným násilím
přímo v terénu.
„Díky zákonu o obětech trestných činů mají ti, kterým byla trestným činem způsobena škoda, zranění nebo nemajetková újma v trestním
řízení mnoho práv. Většinou o nich
ale vůbec neví,“ vysvětluje sociální
pracovnice Veronika Pivodová.
Zákon o obětech trestných činů je
účinný už šestým rokem a umožňuje
poškozeným například skrýt své
osobní údaje ve spise, nesetkat se
s pachatelem během soudního řízení
nebo žádat po státu peněžitou pomoc
pro oběti trestných činů.

„Na Poradnu Justýna jsem se
obrátila poté, co jsem byla neznámým mužem napadena na ulici.
Delší dobu jsem byla v pracovní
neschopnosti, měla jsem málo peněz
a navíc jsem se neustále bála, že
útočníka znovu někde potkám. Bylo
to psychicky náročné období, věděla
jsem ale alespoň, že mám podporu
a místo, kde se můžu se vším svěřit.
Díky poradně jsem se dozvěděla
aktuální informace o průběhu řízení
a vyčíslila škodu na zdraví a ušlý
zisk za dobu nemocenské, soud mi
pak tuto částku přiznal jako náhradu
škody,“ popisuje paní Marta situaci,
do níž se dostala před několika měsíci.
Poradna Justýna svým klientům
a klientkám nabízí odborné sociální
poradenství, zprostředkovává psychoterapeutické služby, poskytuje
právní informace, tým sociálních
pracovníků a právníků je schopen
klienta provázet během celého procesu trestního řízení. V některých
případech může být klient také zastupován u soudu.
Poradna Justýna v Brně je provozována obecně prospěšnou společností In IUSTITIA. Poradna pomáhá svým klientům a klientkám už
od roku 2014. Obrátit se na ni mohou zvlášť zranitelné oběti trestných
činů (např. senioři, děti, osoby zranitelné vzhledem k jejich sociální
situaci, zdravotnímu stavu atp.)
a oběti násilí motivovaného předsudky. „Nejčastějším předsudkem
bývá barva pleti, náboženství, národnost nebo například sexuální
orientace napadeného. Často řešíme
slovní útoky, výhružky na internetu,
někdy i fyzická napadení,“ vysvětluje vedoucí brněnské poradny Markéta Dědková.
V rámci nového projektu se brněnský tým rozrostl o sociální pracovnici, právničku a dva terénní
pracovníky, jejichž hlavním cílem je
oslovovat lidi ohrožené předsudečným násilím v terénu. „Každý týden
chodím do terénu, zejména do sociálně vyloučených lokalit. Venku je
mnohem snazší navázat komunikaci
s lidmi, kteří jsou předsudky ohrožení a často neví, jak se proti nim bránit,“ popisuje Veronika Pivodová.
Poradna je bezplatná, její činnost se zakládá na individuálním

přístupu a klientům a klientkám
nabízí možnost dlouhodobé spolupráce. „Vždy respektujeme přání
klientů a klientek a společně hledáme takový postup, který jim bude
nejvíce vyhovovat,“ dodává Pivodová.
Poradna, která sídlí na Malinovském náměstí 4, je otevřena
každé pondělí od 12:00 do 19:00
hodin a v úterý od 9:00 do 16:00
hodin. Ostatní dny se mohou zájemci o službu objednat na telefonu
773 177 104 nebo emailem:
poradna.brno@in-ius.cz.

Jak prožít Vánoce šetrněji?
Na našich adventních akcích
načerpáte inspiraci, jak slavit advent
i Vánoce ohleduplněji k přírodě.
Přijďte zakusit pravou vánoční atmosféru bez stresu a shonu, vyrobit
si dárky bez nakupování a vzpomenout na tradice našich předků.
Nejen pečená husa patří ke
svátku svatého Martina, v Jundrově
je s tímto svátkem spojená tradiční
Martinská slavnost, která letos
proběhne v podvečer 9. listopadu.
Nejprve si vyrobíme působivé lampiony a potom s nimi společně rozzáříme Jundrov. Náš lampionový
průvod začne v 18. hodin před budovou Rozmarýnku.
Na dobu adventu i Vánoc se
stylově naladíte na Vánoční Lipce
na Lipové. Odpoledne 29. a 30.
listopadu se bude celým domem
linout vůně jedlového chvojí a včelího vosku, která všechny nakazí tou

správnou adventní atmosférou. Společně se ale i ztišíme a zamyslíme
nad poselstvím adventu. Na děti
i dospělé budou čekat dílničky, na
kterých si vyrobí ozdoby i originální
adventní kalendáře. Ochutnáme
vlastnoručně připravené vánoční
pečivo a všechno to spláchneme
hrnkem dětského punče, který se pro
nás bude ohřívat v kotlíku nad ohněm!
Na Jezírku u Soběšic vás první
prosincový den přivítá vůně perníčků i bečení našich oveček. Na oblíbené akci Od Martina do Tří králů
si připomeneme tradice patřící
k tomuto období. Nebudou chybět
tvořivá stanoviště rozmístěná po
Jezírku a jeho okolí ani vaření
v zimní přírodě.
V pátek 7. prosince zveme
všechny dospělé a děti od 10 let na
praktický kurz Dárečky bez nakupování. Ze semínek a vloček vyrobíme lahodné domácí müsli, které
potěší každého labužníka. Ulehčíme
vám i přípravu drobných dárků pro
milovníky bylinek, čajů a šití, kterým vyrobíme netradiční dárkové
sady. Nakonec hotové dárky zabalíme a opatříme je vyráběnými dřevěnými jmenovkami.
Všechny podrobné informace
nejen o adventních akcích najdete na
stránce www.lipka.cz/kalendar-akci.
Prožijte příjemný advent
s Lipkou!
Amálka Čípková, Lipka
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