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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 14. 11. 2018 proběhlo ustavující
zasedání zastupitelstva
-tajemník Úřadu městské části
Brno-Jehnice předal všem zvoleným
zastupitelům Osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva městské části
Brno-Jehnice.
-starosta městské části BrnoJehnice přečetl nahlas slib člena
zastupitelstva městské části statutárního města Brna. Jednotliví zastupitelé povstali a slovem SLIBUJI,
stvrdili tento slib, který následně
všichni členové zastupitelstva městské části Brno-Jehnice vlastnoručně
podepsali.
-pan Václav Šicha podal návrh
na zřízení funkcí 1. místostarosty
a 2. místostarosty
-Bc. Krinčev podal návrh na funkce
jednoho místostarosty
-zastupitelstvo schvaluje návrh, aby
byly v městské části Brno-Jehnice
zřízeny funkce 1. místostarosty a 2.
místostarosty, čímž došlo k naplnění
§ 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích.
-pan Dr. Oto Rinchenbach podal
návrh, aby jediným dlouhodobě
uvolněným členem zastupitelstva ve
volebním období 2018–2022 byl
starosta městské části Brno-Jehnice.
-Ing. Milena Otavová podala návrh,
aby nebyl nikdo dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice ve volebním období
2018–2022.
-zastupitelstvo schvaluje návrh, aby
jediným uvolněným členem zastupitelstva ve volebním období 2018–
2022 byl starosta městské části Brno-Jehnice, čímž došlo k naplnění
§ 84 odst. 2 písm. k) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích.
-zastupitelstvo schvaluje volební
řád pro volbu starosty a místostarosty městské části Brno-Jehnice
s opravou data schválení na 14. 11.
2018.
-pan Václav Šicha navrhl složení
mandátové komise pro volbu staros-
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ty a místostarosty, předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru ve
složení: Ing. Hudec. Dr. Rychnovský, Ing. Holešinský, zastupitelstvo
tento návrh schvaluje.
-pan Václav Šicha navrhl složení
návrhové komise pro volbu starosty,
místostarosty městské části BrnoJehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru: Ing. Fráňa,
Ing. Otavová, Dr. Rinchenbach,
zastupitelstvo tento návrh schvaluje.
-pan Václav Šicha navrhl složení
volební komise pro volbu starosty,
místostarosty městské části BrnoJehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru: Mgr. Michal Jedlička, paní Eva Hájková,
paní Anna Hubinská, zastupitelstvo
tento návrh schvaluje.
-na základě tajné volby byl do
funkce starosty MČ Brno-Jehnice
jako funkce uvolněná pro volební
období 2018–2022 zvolen pan
Václav Šicha.
-na základě tajné volby byl do
funkce 1. místostarosty MČ BrnoJehnice jako funkce neuvolněná pro
volební období 2018–2022 zvolen
pan MUDr. Oto Rinchenbach.
-na základě tajné volby byl do
funkce 2. místostarosty MČ BrnoJehnice jako funkce neuvolněná pro
volební období 2018–2022 zvolen
pan MUDr. Daniel Rychnovský.
-zastupitelstvo zřizuje Finanční
a Kontrolní výbor při MČ BrnoJehnice.
-zastupitelstvo schvaluje počet
členů Finančního výboru 3 a počet
členů Kontrolního výboru 3.
-zastupitelstvo zvolilo předsedou
Kontrolního výboru MČ BrnoJehnice pro volební období 2018–
2022 Ing. Jiřího Hudce.
-členy Kontrolního výboru MČ
Brno-Jehnice pro volební období
2018–2022 byli zvoleni Ing. Ivo
Pekař a pan Miroslav Vávra.
- zastupitelstvo zvolilo předsedkyní Finančního výboru MČ BrnoJehnice pro volební období 2018–
2022 Ing. Milenu Otavovou.
-členy Finančního výboru MČ
Brno-Jehnice pro volební období

2018–2022 byli zvoleni pan Miroslav Padyšák a Ing. Pavel Svirák.
-zastupitelstvo schvaluje návrh
Dr. Rinchenbacha , aby neuvolnění
členové zastupitelstva MČ nepobírali ve volebním období 2018–2022
žádné odměny za svoje působení
v ZMČ Brno-Jehnice a ve výborech
při MČ Brno-Jehnice.
-zastupitelstvo schvaluje návrh
Ing. Otavové za Finanční výbor
a Ing. Hudce za Kontrolní výbor,
aby předsedové a členové Finančního a Kontrolního výboru při MČ
Brno-Jehnice nepobírali ve volebním
období 2018–2022 žádné odměny za
svoje působení ve výborech při MČ
Brno-Jehnice.
-zastupitelstvo projednalo výši
odměn předsedy a členů redakční
rady Jehnických listů a přesunulo
tento bod na příští jednání zastupitelstva.
Zastupitel prof. Svoboda vyzval
k širšímu zapojení do práce komisí,
např. v oblasti kultury, sportu,
podílu na obsahu Jehnických listů
apod. Vyzval jehnické občany,
zejména ty mladší, aby se do
následujícího zasedání zastupitelstva
ke spolupráci přihlásili. Na příštím
zasedání zastupitelstva (uskuteční se
5. 12. 2018) bude alespoň z čeho
vybírat. Máme zájem spolupracovat
s každým, kdo chce ve prospěch naší
městské části něco udělat. (Ke
komunikaci používejte e-mail: info@brnojehnice.cz. Pozn. redakce).

-tajemník ÚMČ Brno-Jehnice
seznámil všechny zvolené
zastupitele s „Poučením zastupitelů
MČ Brno-Jehnice o povinnostech při
nakládání s osobními údaji – tzv.
„GDPR“. Toto poučení všichni
zvolení zastupitelé obdrželi do svých
schránek týden před konáním
ustavujícího zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice. Zastupitelé toto
poučení podepsali.
Příští zasedání Zastupitelstva se koná dne
5.12.2018 v 18:30 hod. v prostorách ÚMČ.

Zveme všechny občany na slav-

nostní rozsvěcení vánočního
stromu s kulturním programem,
které se koná na náměstí 3. května
v úterý 4. 12. 2018 v 17:00 hodin
pod záštitou zastupitelstva městské
části Brno-Jehnice a Základní školy
Blanenská 1.

Asistenti zlepšují život ve
vyloučených oblastech
Konkrétní pozitivní výsledky přináší práce asistentů prevence kriminality, kteří v Brně působí již několikátým rokem. Problémy, jež se vyskytují
v sociálně vyloučených oblastech,
znají totiž přímo zevnitř. Z asistentů se
díky řadě odborných kurzů stali proškolení profesionálové a dokážou tak
zprostředkovat pomoc lidem v dluhové
tísni, drogově závislým nebo ohroženým domácím násilím.
Významnou roli hraje důvěra, které se, často jako členové komunity,
těší mezi místními. Díky tomu jsou
výbornými prostředníky pro strážníky
městské policie a poskytují jim vhled
do jinak skrytých a spletitých souvislostí. Mnohdy rozpoznají problém
v samotném počátku a k jeho řešení
přispějí třeba už jen pouhým zprostředkováním užitečné informace
o možnostech asistence nebo poskytnutím kontaktu na instituci, která se
daným typem životní situace zabývá.
S obyvateli vyloučených lokalit
jsou doslova v každodenním kontaktu,
takže se při rozhovorech s nimi dozvídají o potížích jednotlivců nebo
i celých rodin. Příčinou potíží někdy
bývají špatné životní návyky, neznalost zákonů či zanedbané vzdělání.
„Drobná chyba přitom může spustit
řetězec osudových problémů. Proto je
vhled asistentů společně s včasnou
intervencí tak důležitý,“ vysvětluje
Petra Kubišová z preventivně informačního oddělení městské policie.
Asistenti prevence kriminality pravidelně docházejí do zaměstnání a plní
zadané úkoly. Už jen tím se stávají pro
komunitu pozitivním vzorem. Mimo
jiné se zapojují do kontrol veřejného
pořádku, starají se o bezpečnou likvidaci odhozených injekčních stříkaček a přenášejí i ve školách. Na příkladech z nejbližšího okolí zdůrazňují
dětem rizika a nepříznivé následky
užívání návykových látek. Záslužnou

práci odvádějí asistenti i před školami,
kde dbají na bezpečnost žáků směřujících do lavic.
U brněnské městské policie momentálně působí osm asistentů prevence kriminality. Uspěli ve výběrovém
řízení, absolvovali psychologické testy
i zdravotní prohlídku a prošli několika
školeními. Museli tedy prokázat
všechny nezbytné předpoklady pro
tuto práci. Veřejnost je pozná podle
pracovního oblečení s nápisem APK.
Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Dárky z Lipky
Dumáte nad tím, jak do vašeho domova přinést i mezi svátky trochu víc
přírody? I díky Lipce to půjde snadno.
Nadělte svým blízkým jedinečné dárky
– publikace z Edičního centra Lipky či
poukazy na naše akce.
Pro zvídavé předškoláky i mladší
školáky jsme připravili omalovánky se
samolepkami Pomocníci v zahradě.
Mladí výtvarníci se v nich dozvědí,
kde žije červenka, chrostík, ježek,
stínka či babočka a také jakým způsobem nám na zahradě tato zvířátka
pomáhají. Podrobné a hravé prozkoumání život zvířat nabízí nápadité pětivrstvé puzzle o vývoji rosničky,
mravence, vážky a včely.
Chcete vyrazit s dětmi poznávat přírodu? Pak se vám budou hodit určovací
klíče a atlasy do kapsy. Naučíte se
s nimi rozeznávat například Stromy
a keře v našich lesích, parcích
a zahradách, Motýly a housenky
v přírodní zahradě nebo naše Ptačí
sousedy.
Stolní a karetní hry jsou ideálním
dárkem pro celou rodinu. Když tato
zábava slouží i k důkladnějšímu porozumění přírodě, máte vyhráno dvakrát!
Vašimi pravidelnými společníky pro
dlouhé zimní večery se tak mohou stát
Půdní kvarteto aneb Kdo, co a jak
vytváří půdu nebo Žeru tě! O potravních vztazích v přírodě. Didaktická hra Opuštěná pole aneb Přirozenou cestou k lesu všem připomene
význam rozmanitosti druhů v přírodě,
zvláště u bohaté sváteční tabule.
Dospělým čtenářům se zájmem
o životní prostředí nabízíme mimo jiné
knihy Jak léčí zahrada, Od Noemovy
archy k Titaniku a zase zpátky nebo
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
Celou pestrou nabídku Edičního centra
najdete na stránce

www.lipka.cz/e-shop.
Raději obdarováváte zážitky? Vyberte
z našich kurzů na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci
a napište si o dárkový poukaz.
Pohodové Vánoce blízké přírodě vám
přeje Lipka
Amálka Čípková, Lipka

Zoo Brno nabízí nové
zážitkové programy
Neobvyklý dárek mohou pořídit
svým blízkým příznivci Zoo Brno.
Od listopadu nabídneme zbrusu
nové zážitkové programy, které jsou
zaměřené na severskou faunu.
„V zimní sezóně mohou zájemci
absolvovat setkání se zvířaty, konkrétně s liškou polární, se sobem polárním
nebo s rosomákem sibiřským. Celým
zážitkem bude provázet zkušená animátorka, která zajistí odborný výklad.
Lidé se tak dozví nejen spoustu zajímavostí z zvířecí říše, ale také podrobnosti o konkrétních zvířatech
v brněnské zoo,“ uvedla Dominika
Zavadilová, která má v Zoo Brno
zážitkové programy a adopce na starosti.
Zimní setkání se zvířaty trvá asi
hodinu a je možné se ho zúčastnit od
listopadu do března. Přijít může kdokoliv starší 18 let, a to vždy ve všední
dny. Po skončení programu je čas na
individuální prohlídku zoo, takže je
možné na Mniší hoře klidně strávit
celý den.
Cena je u všech zážitků stanovena
na 1452 korun za jednu osobu. Je ale
možné dorazit i ve dvojici, v tom
případě je ale potřeba připlatit ještě
242 korun. Na každý zážitek je nutné
se přihlásit na e-mailu
zavadilova@zoobrno.cz
vždy alespoň tři týdny předem.
Pokud by někdo preferoval poznat
blíže jiné druhy zvířat, může se podívat na další zážitky a stát se ošetřovatelem šelem či kopytníků. V brněnské
zoo lze také uspořádat narozeninovou
oslavu, rozlučku se svobodou nebo si
projít Mniší horu s průvodcem.
Všechny programy jsou popsané na
https://www.zoobrno.cz/pronavstevniky/zazitkove-programy.
Michal Vaňáč
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