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Informace
Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 5. 12. 2018 proběhlo 231. zasedání zastupitelstva
-připomínky občanů:
Dr. Rinchenbach – na ul. Kleštínek
je ucpaná dešťová kanalizace,
Dr. Svoboda – na ul. Lelekovická
jsou zanesené vpusti dešťové
kanalizace, Bc. Krinčev – navrhuje
kontrolu webu Brno-Jehnice.
-Bc. Krinčev podal písemné
námitky proti zápisu z Ustavujícího
zastupitelstva, zastupitelstvo
projedná námitky na příštím jednání.
-Starosta seznámil zastupitele
s poskytnutými finančními
prostředky na plánované akce v MČ
Brno-Jehnice v roce 2019. Navíc do
rozpočtu na rok 2019 přibydou tyto
částky: oprava střechy na škole –
1,800.000,-Kč, hřbitov – 900.000,Kč, chodník mezi Mokrou Horou
a Jehnicemi – 2,000.000,-Kč, ostatní
komunikace – 195.000,-Kč.
-Zastupitelstvo souhlasí
s převodem silniční zeleně od
společnosti BKOM do správy
městské části Brno-Jehnice na
základě ust. čl. 22 odst. 1 písm. o)
OZV č. 14/2018, kterou se mění
a doplňuje OZV statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává
statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek. Na tuto činnost
bude poskytnuta dotace od města
Brna ve výši 39.000,-Kč.
-Starosta oznámil zastupitelstvu, že
4. 12. 2018 proběhla poslední akce,
kterou měla na starosti bývalá Komise pro kulturu, sport a spolupráci
s místními organizacemi, a to rozsvěcení vánočního stromu.
Dr. Rinchenbach poděkoval Komisi
pro kulturu, sport a spolupráci
s místními organizacemi za práci,
a zejména jejímu předsedovi panu
Milanu Pernicovi.
-Zastupitelstvo projednalo „Otevřený dopis zastupitelstvu městské části
Brno-Jehnice – Nesouhlas
s výstavbou hasičské nové zbrojnice

Ročník 17

Číslo 1

Běžné č. 177

na ul. Lelekovická“.
Dr. Rinchenbach objasnil občanům
nutnost existence Jednotky požární
ochrany (JPO) v Brně-Jehnicích, kdy
tato jednotka je mimo požárního
zásahu nutná např. i při ekologických haváriích, při živelných pohromách apod. Starosta pozval občany, aby se přišli po dohodě se
starostou SDH Brno-Jehnice panem
Ing. Jiřím Hudcem podívat do stávající hasičské zbrojnice, v jakých
podmínkách JPO Brno-Jehnice provozuje svoji činnost.
Během dlouhé diskuse s občany,
kteří byli účastni na zasedání zastupitelstva městské části Brno-Jehnice,
nikdo nezpochybnil nutnost existence JPO v Brně-Jehnicích. Občané
požadují najít vhodnější místo pro
novou hasičskou zbrojnici.
-Zastupitelstvo projednalo zřízení Komise pro kulturu, sport
a spolupráci s místními organizacemi a redakční rady a přesouvá tyto
body na příští jednání zastupitelstva.
Na základě výzvy se přihlásili Lenka
Čuprová – nespecifikovala, v které
komisi by chtěla působit, Ing. Fráňa
– má zájem o kulturní komisi a paní
Aneta Řezníková – v mailu nespecifikovala, v které komisi by chtěla
působit.
-Zastupitelstvo potvrzuje za členy
Školské rady v ZŠ a MŠ Blanenská
1, Jehnice pány Dr. Otu
Rinchenbacha a Václava Šichu.
-Zastupitelstvo bere na vědomí
Skartační a spisový řád.
-Zastupitelstvo projednalo nový
Jednací řád zastupitelstva MČ BrnoJehnice s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo schvaluje změnu
textu v Jednacím řádu zastupitelstva
městské části Brno-Jehnice v v čl. II
bod 4 (Osoby uvedené pod
písmenem b) až d) mohou vystoupit
k projednávanému bodu podle
programu 2×, přičemž celková délka
vystoupení je maximálně 2 minuty)
textem „Pokud se to v průběhu
zasedání zastupitelstva městské části
Brno-Jehnice projeví jako účelné, dá
předsedající hlasovat o přijetí
omezujících opatření (např. omezení

diskusního vystoupení na 5 minut,
nikdo nemůže ve věci mluvit více
jak 2×)“.
Zastupitelstvo Jehnice
neschvaluje vypuštění z čl. II bod 7)
a bod 8) písm. b).
Zastupitelstvo neschvaluje
zařazení do Jednacího řádu
zastupitelstva městské části BrnoJehnice větu: Materiály určené pro
jednání zastupitelstva budou
zveřejněny na webových stránkách
městské části Brno-Jehnice
v anonymizované podobě sedm dní
před jednáním zastupitelstva
městské části Brno-Jehnice.
-Zastupitelstvo bere studii nové
hasičské zbrojnice v Brně-Jehnicích
na vědomí.
-Zastupitelstvo souhlasí
s úpravou distribuční sítě NN ve
správě a majetku E.ON Distribuce,
a.s. na ul. Plástky na p.č. 520/1 k.ú.
Jehnice předložené projektantem
Pavlem Tothem.
-Zastupitelstvo souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 126/1
k.ú. Jehnice o výměře 3 m2, na nichž
je vystavěna a zkolaudována část
garáže.
-Zastupitelstvo souhlasí
s odstupovou vzdáleností 2 m mezi
hranicemi pozemků p.č. 489/1
v majetku města Brna a pozemku
p.č. 489/7 určený k výstavbě
rodinného domu.
-Zastupitelstvo souhlasí se
směnou částí pozemků p.č. 470
a 482/1 (dle GP p.č. 470/2,470/3
a 482/8) za část pozemku 473/1(dle
GP p.č. 473/6).
-Zastupitelstvo schvaluje návrh
změny OZV o nočním klidu ve
znění:
Dny
Vymezení
a určené
doby nočúzemí
ního klidu
Tradiční
6. 9. 2019 –
od 24:00 do
Jehnické
7.9.2019
06:00 hod.
hody 2019
7. 9. 2019 od 02:00 do
8. 9. 2019
06:00 hod.
(k.ú. Jehnice, k.ú.
Ořešín)

-Zastupitelstvo souhlasí s omezením
nočního klidu v k.ú. Jehnice
z důvodu pořádání kulturních akcí
na k.ú. Ořešín v roce 2019 a to – viz
tabulku.
-Zastupitelstvo schvaluje částku ve
výši 20.000,-Kč pro HOSPIC
sv. Alžběty Brno na péči pro nevyléčitelně nemocné pacienty s převážně
onkologickým onemocněním bez
návaznosti na počet umístěných
občanů MČ Brno-Jehnice.
-Zastupitelstvo souhlasí
s pronájmem tělocvičny v ZŠ
Jehnice pro školní děti a schvaluje
smlouvu o nájmu části budov mezi
MČ Brno-Jehnice a Masarykovou
univerzitou Fakultou sportovních
studií za částku 375,-Kč/hod.
v termínu od 15. 10. 2018 do
30. 6. 2019 v časech každé úterý od
13:00–14:00 hod. a 14:15–15:15
hod. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
-Zastupitelstvo
schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2018, které je nedílnou součástí
tohoto zápisu. Zastupitelstvo
požaduje, aby RO byla předkládána
i s důvodovou zprávou.
-Zastupitelstvo schvaluje
oprávnění pro starostu MČ BrnoJehnice k úpravám rozpočtu
spočívajících v přesunu finančních
prostředků mezi jednotlivými
položkami v jednom oddílu
a paragrafu v rámci rozpočtu.
-Zastupitelstvo projednalo návrh
rozpočtu na rok 2019 a navrhlo
následující úpravy:
Položka Zdravotní pojištění
ÚMČ částka 131.000,-Kč.
Položka Ostatní neinvestiční
výdaje jinde nezařazené částka
1,030.000,-Kč.
U položek Nákup ostatních
služeb a Dohody externí práce
doplnit textově pro zastupitele,
z čeho se skládají.
U položky Nákup ostatních
služeb vymazat závorku.
U položky Ostatní neinvestiční
výdaje jinde nezařazené doplnit do
závorky slovo REZERVA.
Zastupitelstvo doporučuje takto
upravený návrh rozpočtu MČ BrnoJehnice předložit ke schválení
zastupitelstvu MČ Brno-Jehnice na
příštím jednání zastupitelstva.
-Na ÚMČ Brno-Jehnice byly
v termínu dodány tři nabídky na
zhotovitele podlimitní zakázky na

Stanovené případy
omezení nočního klidu

Termín
v noci z – na

Vymezení doby
nočního klidu

Slavnosti ořešínského
léta
(15. 6. -16. 6. 2019)

15. 6.–16. 6. 2019
16. 6.–17. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.
od 24:0 do 6:00 hod.

Letní noc v Rakovcích
(29. 6. 2019)

29. 6.–30. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Tradiční svatováclavské
hody v Ořešíně (27. 9.–
29. 9)

28. 9.–29. 9. 2019
a 29. 9.–30. 9. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.
a od 2:00 do 6:00 hod.

dodavatele stavby „Rozšíření
hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce
chodníků stávajícího hřbitova
parcela č. 801/1, k.ú. Jehnice“.
Místostarosta MUDr. Rinchenbach
otevřel obálky s nabídkami a hlasitě
do zápisu uvedl nabídkovou cenu
bez DPH, nabídkovou cenu s DPH,
záruční dobu na provedenou stavbu,
čas plnění veřejné zakázky a formu
úhrady faktury či faktur.
Zastupitelstvo vybírá zhotovitele
stavby na akci „Rozšíření hřbitova
v Jehnicích a rekonstrukce chodníků
stávajícího hřbitova parcela č. 801/1,
k.ú. Jehnice“ společnost PŘEMYSL
VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., Pražákova 1000/60,
619 00 Brno, IČ: 25342100 za
celkovou částku 6.291.125,91 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
-Zastupitelstvo nezřizuje
Investiční komisi v MČ BrnoJehnice.
Dne 19. 12. 2018 proběhlo 232.
zasedání zastupitelstva
Před zasedáním zastupitelstva proběhlo veřejné shromáždění občanů
městské části Brno-Jehnice. Debatu
zahájil starosta, který přivítal všechny přítomné a požádal je o diskuzi
k různým bodům: návrh rozpočtu
městské části, chodník mezi Mokrou
Horou a Jehnicemi, hřbitov Jehnice,
společenské centrum a hasičská
zbrojnice. Dále obyvatelé Jehnic
diskutovali o dalších tématech:
údržba zeleně, Jehnické listy, web
MČ, komise při MČ Brno-Jehnice,
dětské hřiště, apod.
Po ukončení diskuse přikročilo zastupitelstvo k projednávání programu 232. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-Jehnice.
-Zastupitelstvo vypouští z jednání
zastupitelstva body týkající se komi-

se pro kulturu, sport a spolupráci
s místními organizacemi a Jehnických listů z důvodu, že tyto body
budou zařazeny na program jednání
v následujícím zastupitelstvu, kdy již
budou navržení členové komise pro
kulturu, sport a spolupráci
s místními organizacemi a zastupitelstvo musí uvést vydávaní Jehnických listů do souladu s platným
a účinným tiskovým zákonem. Bylo
stanoveno datum schůzky se zájemci
o práci v komisi pro kulturu, sport
a spolupráci s místními organizacemi a o práci v Jehnických listech na
9. 1. 2019 v prostorách ÚMČ BrnoJehnice, náměstí 3. května 5, Brno
v 17:00 hod. Zastupitelstvo bere na
vědomí odstoupení pana starosty
z redakční rady Jehnických listů.
-připomínky občanů: Ing. Otavová –
zaplněný kontejner u hřbitova –
bude nahlášeno na správu hřbitovů.
-Kontrola bodů z minulého zápisu:
Bude odpovězeno písemně
Bc. Krinčevovi na námitky, které
podal proti zápisu z ustavujícího
zastupitelstva MČ Brno-Jehnice.
Bc. Krinčev souhlasí s tímto řešením.
-Dr. Rinchenbach seznámil občany
a zastupitelstvo s historií výstavby
areálu Pivovaru v Jehnicích. Uvedl,
jaké kroky podniká zastupitelstvo
vůči stavebníkovi, aby bylo dodrženo příslušné stavební povolení. Proběhlo jednání se stavebníkem a připravují se projekty na úpravu ul.
Kleštínek, aby byli ochráněni chodci. Zastupitelstvo se pokusí zajistit
novější vizualizaci dostavby areálu
Pivovaru v Jehnicích, a pokud dostane souhlas od projektanta, tyto
vizualizace zveřejní na svých webových stránkách.
-zastupitelstvo nestanovuje pevné
termíny jednání ZMČ Brno-Jehnice,
termíny budou určeny vždy na předchozím jednání zastupitelstva, a to

vždy mezi 20.–25. dnem daného
měsíce. Jednání zastupitelstva městské části Brno-Jehnice budou probíhat v prostorech ZŠ Blanenská 1,
Jehnice.
-v diskusi vystoupili občané s dotazy
ohledně budovy Společenského
centra a úřadu MČ Brno-Jehnice.
Zastupitelstvo přerušuje projednávání tohoto bodu. Tento bod bude
projednán na setkání s občany mimo
program jednání zastupitelstva.
Termín bude určen na příštím jednání zastupitelstva.
-Zastupitelstvo schvaluje návrh
rozpočtu Základní a mateřské školy
Brno, Blanenská 1 příspěvková
organizace na rok 2019.
-Zastupitelstvo schvaluje návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020-2021 Základní a mateřské
školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace.
-Zastupitelstvo projednalo a souhlasí
s vyřazením z inventarizace majetku
a z účetní evidence vozidla Karosa,
Š 706 RTHP ASC 25 z důvodu jeho
celkového opotřebení. Vozidlo bude
nabídnuto na náhradní díly prostřednictvím Hasičského sboru JMK,
pokud se toto nepodaří, bude prodáno do sběru.
-Zastupitelstvo nemá návrhy na
doplnění OZV č. 12/2011 o regulaci
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
-Zastupitelstvo schvaluje Dohodu
o podmínkách výkonu státní správy
mezi MČ Brno-Jehnice a MČ Brno –
Královo Pole na rok 2019.
-Zastupitelstvo projednalo návrh
rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok
2019. Ing. Hudec jako starosta SDH
oznámil možný střet zájmů
v položce Neinvestiční příspěvek –
SDH činnost s mládeží. Pan Václav
Šicha jako předseda TJ Sokol
Jehnice oznámil možný střet zájmů
v položce Neinvestiční příspěvek –
TJ Sokol Jehnice. Zastupitelstvo
schvaluje předložený Návrh
rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok
2019 v celkové výši 13,036.000,-Kč.
(viz níže)
-Zastupitelstvo schvaluje Smlouvy
o poskytnutí neinvestičního
příspěvku na rok 2019 z rozpočtu
mezi MČ Brno-Jehnice a TJ Sokol
Jehnice z.s., Českým svazem

Schválený rozpočet MČ Brno-Jehnice 2019
VÝDAJE
Dotace – účelové komunikace /ÚZ 73/
Dotace SDH / provoz zásahové jednotky /ÚZ 74/
Dotace – úklid chodníků – zimní, letní /ÚZ 77 /
Dotace – pořádání kulturních akcí / ÚZ 78 /
Dotace – údržba silniční zeleně / ÚZ 79/
Rekonstrukce střechy na ZŠ Blanenská II. et. /ÚZ 66 /
Výstavba chodníku Mokrá Hora – Jehnice /ÚZ 69/
Rozšíření hřbitova v Jehnicích /ÚZ 69/
Neinvestiční příspěvek – Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice
Neinvestiční příspěvek –TJ Sokol Jehnice
Neinvestiční příspěvek – myslivecké sdružení
Neinvestiční příspěvek – SDH činnost s mládeží
Neinvestiční příspěvek – chovatelé
Údržba komunikací a chodníků – letní, zimní
Dotace ZŠ Blanenská – provoz
Kultura
Příspěvek na obědy pro důchodce
Jehnické listy
Dary k životnímu jubileu
Dětské hřiště – revize, materiál
Příspěvek na činnost klubu důchodců
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Odměny zastupitelstvo
Sociální pojištění zastupitelstvo
Zdravotní pojištění zastupitelstvo
Mzdy pracovníci ÚMČ
Dohody externí práce
Sociální pojištění ÚMČ
Zdravotní pojištění ÚMČ
Povinné pojistně-úrazové pojištění
Nákup knih, tiskovin /předpisy, nové knihy/
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu – kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Poštovní služby
Telefon, internet, služební mobily
Služby peněžních ústavů – pojistka budovy MČ, ZŠ
Konzultace – právní služby
Školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
GDPR
Opravy a údržba majetku ÚMČ
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Nákup kolků
Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Královo Pole
Služby peněžních ústavů
Sociální fond
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (REZERVA)

ROK 2019
195 000,00 Kč
62 000,00 Kč
166 000,00 Kč
100 000,00 Kč
39 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
900 000,00 Kč
10 000,00 Kč
120 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 933 000,00 Kč
50 000,00 Kč
18 000,00 Kč
83 000,00 Kč
13 000,00 Kč
21 000,00 Kč
63 000,00 Kč
16 000,00 Kč
20 000,00 Kč
220 000,00 Kč
658 000,00 Kč
165 000,00 Kč
60 000,00 Kč
1 450 000,00 Kč
135 000,00 Kč
363 000,00 Kč
131 000,00 Kč
8 000,00 Kč
3 000,00 Kč
20 000,00 Kč
65 000,00 Kč
6 000,00 Kč
30 000,00 Kč
35 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
70 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
160 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 000,00 Kč
6 000,00 Kč
12 000,00 Kč
2 000,00 Kč
24 000,00 Kč
9 000,00 Kč
70 000,00 Kč
1 030 000,00 Kč

CELKEM

13 036 000,00
Kč

chovatelů č. 40, Sborem
dobrovolných hasičů Brno-Jehnice,
Mysliveckým sdružením Paseky –
Jehnice, SDRUŽENÍM RODIČŮ při
ZŠ Brno-Jehnice a pověřuje starostu
podpisem smluv o poskytnutí
neinvestičního příspěvku mezi MČ
Brno-Jehnice a Českým svazem
chovatelů č. 40, Sborem
dobrovolných hasičů Brno-Jehnice,
Mysliveckým sdružením Paseky –
Jehnice, SDRUŽENÍM RODIČŮ při
ZŠ Brno-Jehnice. Zastupitelstvo
pověřuje 1. místostarostu podpisem
smlouvy o poskytnutí neinvestičního
příspěvku mezi MČ Brno-Jehnice
a TJ Sokol Jehnice z.s..
-Zastupitelstvo projednalo žádost
o návrh lokalit na umístění stojanů
pro cyklisty a přesouvá tento bod na
příští jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka, aby se
pokusil zajistit fotodokumentaci
nabízených stojanů na kola, a poté
bude na webových stránkách MČ
Brno-Jehnice zveřejněna výzva
občanům, aby zaslali své návrhy na
umístění stojanů na kola v MČ Brno-Jehnice.
Další jednání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice
se konalo 24. 1. 2019 v 18:30 hod.
v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice.

Vážení občané, od počátku února
budou započaty práce na úpravě
a rozšíření hřbitova v Jehnicích.
Dbejte proto při jeho návštěvě
zvýšené opatrnosti.

PŘÍJMY
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z rozpočtu MMB
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky /stavební úřad/
Příjmy z pronájmu pozemků
Služby MŠ Hatě /věcné náklady/
Pronájem – ostatní nem. ZŠ Blanenská
Příjmy – hlášení MR, reklama, inzerce
Příjmy z pronájmu /rest. Obecní dům, ordinace/
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z úroků
CELKEM

Změřte si zdarma
fyzičku
Jste Brňáci narození v letech 1991 až 92?
Brňáky narozené v letech 1991
a 1992 shání výzkumné centrum
Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity (MU) RECETOX. Za pár
nenáročných vyšetření pro studii
CELSPAC si budou moci nechat
zdarma změřit fyzickou kondici
nebo hladinu toxinů v těle. Pomohou
také při srovnání populace Brna
a dalších evropských měst.
V 90. letech se Brno zapojilo do
celoevropské studie rodičů a dětí
ELSPAC a celá jedna generace
v Brně narozených dětí v letech
1991 až 1992 byla sledována od
těhotenství matky až do své dospělosti. Ochotní rodiče vyplňovali po

ROK 2019
473 000,00 Kč
11 966 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
121 000,00 Kč
300 000,00 Kč
18 000,00 Kč
61 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
13 036 000,00 Kč

centrum RECETOX. „Podobně jako
v dalších zemích, nás zajímá, jak se
mladým lidem z naší studie daří,
jaký je jejich zdravotní stav a fyzická kondice,“ říká ředitelka
RECETOX profesorka Jana Klánová. „A protože je naším dlouhodobým cílem studium vlivu životního
prostředí na zdraví populace a zdravý vývoj dětí, zajímá nás také to,
jakou roli v současném stavu mladé
populace hrají právě environmentální faktory.“
RECETOX by rád během příštích
měsíců pozval všechny bývalé děti
studie ELSPAC do bohunického
kampusu MU. „Jste-li narozeni
v Brně v letech 1991 až 1992, ozvěte
se nám,“ vyzývá mladé Brňáky
doktorka Lenka Andrýsková, která
studii koordinuje. „Změříme vám
složení těla, fyzickou kondici,

Pozor!
V minulých dnech se po naší
městské části pohybovaly osoby
tvrdící, že provádějí sčítání
odběrných míst pro městskou část.
Žádná taková akce u nás
neprobíhá. Pokud se někdo
s takovým požadavkem objeví,
neváhejte kontaktovat policii tel.:
156 nebo 158.

Poptáváme ke koupi rodinný dům se
zahradou.

Poplatek za
komunální odpad

S.I.S. spol, s r.o., středisko realit
Viniční 4349/82, 61500 Brno
Ing.Křenař, 605299946
krenar.rudolf@dsrealastav.cz

Rok 2019 nepřináší žádné změny
v oblasti místního poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem, takže sazby, osvobození i úlevy jsou stejné
jako v roce 2018 (viz
www.brno.cz/odpady).
Štěpánka Pokorná
vedoucí referátu správy poplatku

Poradenství, tržní ocenění nemovitosti
zdarma, právní servis.

dvacet let podrobné dotazníky o své
rodině, způsobu života, událostech,
stresech i zdravotním stavu. Před 6
lety převzalo zodpovědnost za studii

hladiny toxinů nebo důležitých
hormonů. Hlaste se emailem na
adresu info@celspac.cz,“ doplňuje
Lenka Andrýsková.

Co je RECETOX?
RECETOX – výzkumné centrum
Přírodovědecké fakulty MU, které
sleduje, jaké toxické látky naše společnost produkuje a šíří kolem,
a jaké to má dopady na přírodu,
jednotlivce i celou populaci. Letos
oslaví 35 let existence, po celou
dobu sbírá data o kontaminaci prostředí a souvisejících rizicích.
V poslední době centrum rozšířilo
aktivity o dlouhodobé sledování
zdraví brněnské populace.

Cestujte s námi
časem i fantazií
Jarní prázdniny se blíží a Lipka

chystá všem dětem rozmanitou nabídku jarních táborů. Na pracovištích Lipová a Jezírko se připravují
celkem tři tábory, dva příměstské
a jeden pobytový.
Pracoviště Lipová v Pisárkách zve
všechny děti ve věku 7 až 12 let na
Cestování časem. Na tomto příměstském táboře se vydáme do historie,
abychom si zkusili, jak se žilo našim
předkům. Čeká nás stloukání másla,
výroba tvarohu, pečení chleba
i tvoření z ovčí vlny a nebude chybět
ani výlet do přírody. A co by to bylo
za cestování časem, kdybychom
nezamířili i do budoucnosti?
Na Jezírko u Soběšic se mohou na
příměstský tábor vypravit děti od 7
do 12 let, aby si vyposlechly Povídání islandského elfa, tak se totiž
tábor, který nám přiblíží radosti
a strasti bohů, obrů, elfů, skřítků i lidí
žijících v zemi ohně a ledu, jmenuje.
O něco starší děti, 9–14 let, mohou
na Jezírku strávit celé jaráky. Novinkou letošního roku je pobytový
tábor Pět neděl v Jezírku. Táborníci
se na něm promění v dobrodruhy
a vydají se na strastiplnou výpravu
za vzácnými objevy.
Podívejte se na další informace na
www.lipka.cz/tabory a přihlaste se
včas, ať se můžete na prázdniny těšit
spolu s námi.
Amálka Čípková, Lipka

Diecézní charita Brno provozuje

Domácí hospic sv.
Lucie. Pro koho tu jsme
Domácí hospic pečuje o nemocné
v závěru života. Stejně tak poskytuje
péči a podporu jejich blízkým.

Většinou se jedná o péči
v posledních týdnech až měsících
života, které chce nevyléčitelně
nemocný prožít v domácím prostředí.
Nejčastěji se jedná o pacienty
s uvedenými diagnózami:
 pokročilá stádia nádorových onemocnění,
 pokročilá stadia onemocnění nervové soustavy s postupným zhoršováním klinického stavu (např. syndrom
demence, amyotrofická laterální
skleróza, roztroušená skleróza, stavy
po těžkých formách cévních mozkových příhod, komatické stavy
s projevy multiorgánového selhání
apod.),
 terminální stádia imobilizačního
syndromu,
 syndrom geriatrické deteriorace,
 terminální stádia chronických
onemocnění srdce, ledvin, trávicího
a dýchacího traktu.
Základními podmínkami, které daná
onemocnění a stavy spojují, jsou:
 u nemocného není možná nebo byla
vyčerpána kauzální léčba, umožňující vyléčení,
 pacient a jeho rodina jsou s touto
skutečností srozuměni,
o nemůže-li pacient dát souhlas
z důvodu zdravotního stavu, odesílající lékař tuto skutečnost odůvodní
v žádosti,
 onemocnění pacientovi působí vážné
obtíže, je zapotřebí péče multidisciplinárního paliativního týmu,
 při obvyklém průběhu nemoci lze
očekávat, že má pacient před sebou
život v řádu týdnů až několik měsíců,
o pokud je stav pacienta dlouhodobě
(měsíce) stabilní a potřeby nemocného nevyžadují péči multidisciplinárního týmu, je hledáno v diskusi
s nemocným a jeho blízkými adekvátní řešení (např. běžná domácí
péče),
o pokud se stav pacienta zhorší natolik, že rodina již nemá psychické či
fyzické síly při další péči, je možné
pacienta na jeho žádost a po vzájemné domluvě přeložit do lůžkového
hospice v Rajhradě.
Podmínky přijetí do Domácího
hospice sv. Lucie
Domácí hospic sv. Lucie poskytuje
péči nevyléčitelně nemocným
a umírajícím lidem, 24 hodin denně
7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporuje jejich rodiny

a blízké v každodenní péči
o nemocného. Pečuje o pacienty na
území města Brna.
Pomocí multidisciplinárního týmu
zajišťujeme:
 lékařskou a ošetřovatelskou péči,
 zaškolení členů rodiny v ošetřování
nemocného,
 sociální služby,
 psychologickou poradnu,
 na vyžádání duchovní péči v jejich
prostředí,
 všestrannou podporu rodinným
příslušníkům a pečujícím osobám.
Podmínky přijetí
Ze strany pacienta:
 pacient trpí nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo konečném stadiu,
 pacient je seznámen se svým zdravotním stavem a přiměřeně svým
možnostem porozuměl závažnosti
a prognóze své nemoci,
 pacient rozumí možnostem i limitům
domácí hospicové péče a souhlasí
s jejími principy,
 pacient si přeje péči v domácím
prostředí,
 neexistují závažné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující možnost
péče v přirozeném prostředí pacienta,
 je pacientem podepsán Svobodný
informovaný souhlas,
 pacient má trvalé či přechodné
bydliště na území města Brna.
Ze strany rodinných příslušníků či
pečujících osob:
 rodina je informována o zdravotním
stavu nemocného (s jeho svolením)
a přiměřeně svým možnostem porozuměla závažnosti a prognóze jeho
nemoci,
 rodina rozumí možnostem i limitům
domácí hospicové péče a souhlasí
s jejími principy,
 rodina je ochotná se spolupodílet na
péči a v rodině či mezi pacientovými
blízkými je alespoň jedna osoba
připravená převzít odpovědnost za
kontinuální péči o pacienta.
Ze strany odesílajícího lékaře:
 je vyplněna Žádost o přijetí pacienta
do Domácího hospice sv. Lucie (lze
vytisknout a písemně vyplnit) nebo
je možné využít on-line elektronický
formulář.
Ze strany Domácího hospice:
 Domácí hospic sv. Lucie má volnou
kapacitu pro přijetí pacienta.
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