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Informace
Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 4. 7. 2019 proběhlo 240. zasedání zastupitelstva
-tajemník zajistí, aby byly termíny
zasedání zastupitelstva vyhlašovány
v místním rozhlase.
Připomínky k vyhláškám
statutárního města Brna
- č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních
záležitostí
veřejného
pořádku – veřejné prostranství, na
kterém je zakázáno požívání
alkoholických nápojů v MČ BrnoJehnice:
- na náměstí 3. května mimo
restaurační zahrádky a akce
pořádané MČ Brno-Jehnice
- na všech zastávkách MHD v MČ
Brno-Jehnice
- č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb
psů – místa pro volný pohyb psů:
- na konci ul. Blanenská směrem na
Lelekovice, po pravé straně od silnice
- na konci ul. Plástky směrem na
Lelekovice
- č. 11/2017, o nočním klidu – bez
připomínek.
Opatření k zamezení sesuvu svahu
na pozemku 394 k.ú. Jehnice
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním zpracování projektové dokumentace a vyřízením veškerých
formalit potřebných k realizaci projektu na opěrnou zeď na p.č. 394
k.ú. Jehnice. Starosta osloví jako
projektanta Ing. arch. Gustava Křivinku. Dále pověřuje starostu zajištěním financování realizace stavby
a pověřuje starostu, aby předložil
návrh na výběr zhotovitele stavby do
příštího zastupitelstva MČ.
Hasičská zbrojnice
Zastupitelstvo pověřuje

starostu

Číslo 8

Běžné č. 184

zpracováním návrhu zadávacích
podmínek pro výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace
potřebné pro realizaci stavby hasičské zbrojnice na p.č. 394 k.ú. Jehnice dle investičního záměru zpracovaného Ing. arch. Gustavem Křivinkou v listopadu 2018 a doplněného
v červnu 2019. Starosta předloží
tento návrh na příštím jednání zastupitelstva.

Příští jednání Zastupitelstva MČ Brno-Jehnice
se koná 5. 9. 2019 v 18:30 hod. v prostorách
ZŠ Blanenská 1, Jehnice. Kompletní zápisy
z jednání naleznete ve vývěsce MČ a na
stránkách
http://brno-jehnice.cz/zapisy.

Proč ?

Po rekonstrukci hřbitova byla na
dotčených nezpevněných plochách
v okolí zaseta tráva. Proč se někdo
musí v těchto místech otáčet se
svým vozidlem, když v okolí je dost
komunikací a zpevněných ploch
v hodných k tomuto účelu? Nad tím
prostě zůstává rozum stát.

Minulý školní rok
Návštěva z daleké Litvy
Jako každý rok, tak i letos se naši
žáci setkali s žáky z litevského města
Kaunas. V letošním roce jsme se
hostitelské role ujali my.
Našim hostům jsme připravili bohatý program – například návštěvu
dolů v Ostravě, Macochy či Pernštejna a v neposlední řadě návštěvu
naší školy, kde žáci ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové zahráli na flétny. Po nich
přišlo na řadu vystoupení jednotlivých tříd. Následně se pomyslného
slova ujali naši hosté, kteří nám blíže
představili jejich rodnou zemi, zatančili a zazpívali. Na úplný závěr
setkání se děti vzájemně učily slova
a fráze.
Návštěva byla velmi příjemná
a těšíme se na další setkání.
Škola v přírodě
Nebyl by to správný školní rok,
kdybychom se nevydali na školu
v přírodě, na kterou nejeli jen žáci

školy základní, ale letos podruhé
i předškoláci z mateřské školy. Tentokrát to bylo na krásné pohoří
Rusava.
Protože nám počasí vyšlo na jedničku, na školu takřka nebyl čas. Každý
den nás čekaly výlety, hry a dobrodružství. Za zmínku stojí celodenní
výlet na nedaleký Hostýn, karneval,
putování po fáborcích či sportovní
odpoledne se spoustou bláznivých
disciplín, které se završilo opékáním
špekáčků.
Protože bylo stále co dělat, ani jsme
se nenadáli a byl čas jet domů, kam
se těšili děti i učitelé.
Školní výlety
Jak lépe odměnit žáky za vydařený
školní rok než školním výletem?
V letošním roce si každá třída užila
na jiném místě.
Prvňáčci se vydali do Moravského
zemského muzea, kde se seznámili
s faunou žijící na území Moravy.
Druhá třída se spojila se čtvrtou
a společně se vydali do Dinoparku
ve Vyškově, ve kterém zkoumali
různé druhy dinosaurů. Třeťáci se
vydali do ZOO Jihlava, kde sice
trošku zmokli, ale to jim nemohlo
zabránit v tom, aby si výlet náležitě
užili. Pátá třída se – jako každý rok –
vydala do Permonia. Tento výlet jim
na rozloučenou darovalo SRPŠ, za
což mnohokrát děkujeme.

Úplně posledním výletem školního
roku 2018–2019 byla plavba na parníku v Hodoníně, který dostal za
účast v soutěži s rádiem Petrov školní
kroužek Enviro. Díky tomu se na lodi
projeli jak žáci zmíněného kroužku,
tak žáci, kteří úspěšně podporovali
například sběrem papíru či za reprezentaci ve školních i mimoškolních
aktivitách.
Žáci i učitelé si výlety velmi užili
a jistě se těší na další.
Mgr. Petra Fusíková

Připomínky
k výstavbě

Vážení spoluobčané,
jako člen sdružení, které se zabývá
ochranou životního prostředí v naší
krásné a stále ještě zelené obci Jehnice, bych Vás rád informoval o průběhu projednávání velké změny územního plánu, která v současnosti probíhá a která přinese do Jehnic novou
výstavbu. Krajský úřad se nedávno
vyjádřil k této změně. Sdružení Klidné Jehnice podalo řadu připomínek
k návrhu nejenom jako sdružení, ale
i naši členové podali připomínky
sami za sebe. Pokud si dobře vzpomínám, podali jsme více než 40 připomínek. V Jehnicích tak zazněl
i jiný názor na výstavbu a reálně byly
podniknuty kroky proti ní. Jsem potěšen, že připomínky podali i někteří
občané Jehnic z vlastní iniciativy,
a tímto bych jim rád poděkoval. Jde
vidět,
že
přírodní
prostředí
v Jehnicích není občanům lhostejné,
což je v dnešní době nastupujících
klimatických změn velmi povzbudivá
zpráva. Pro zajímavost uvádím některá témata připomínek: navýšení hluku
a emisí, zábor kvalitní zemědělské
půdy, výskyt mnoha živočichů, vysoký index podlažních ploch, omezení
migračních podmínek zvěře, problematický odtok dešťové vody, zásah
do ochranného pásma lesa, nedostatek zeleně a parkovacích míst…
a desítky dalších. Proces změny
územního plánu bude ještě trvat docela dlouho a mnoho kroků bude následovat. Spolek Klidné Jehnice udělá
i v dalších fázích procesu vše proto,
aby Jehnice zůstaly zelené a příjemné
místo pro bydlení, obklopené přírodou a klidem.
Vít Krinčev
spolek Klidné Jehnice

Na třetí zářijovou sobotu se
v SAKU chystá

Noc otevřených
dveří.

Industriální prostředí v kombinaci
s kouzlem světel nabídne jedinečnou atmosféru.
V sobotu 21. září se můžete zajít
podívat, jak to v SAKU vypadá po
setmění. Proběhne totiž Noc otevřených dveří, která vám zábavnou
formou přiblíží, jak se v Brně zpracovává odpad. Kromě bohatého
doprovodného programu pro děti
i dospělé budou již tradičně probíhat
každou hodinu komentované prohlídky provozu. Letos si navíc můžete úplně poprvé vyslechnout „příběh starého kotle“ v běžně nepřístupných prostorách, kde kdysi stál.
Na pódiu se vystřídá hned několik
účinkujících. Těšit se můžete na
jedinečnou světelnou UV show,
několik módních přehlídek, hasičské
zásahy a na řadu zajímavých rozhovorů. Ani letos nebude chybět představení různých typů popelářských
aut, které si můžete nejen prohlédnout, ale celý den se v nich bude
i vozit. Ve swapovém obchodu si
vyměníte oblečení, které už nenosíte,
za něco zajímavějšího. V re-use
bazárku si zase za symbolickou cenu
pořídíte úplné poklady a navíc tak
pomůžete dobré věci. Aby si i ti
nejmenší přišli na své, jsou připravené skákací atrakce, mistrovství
plavání v plastu, jízda v popelnicích
a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet
svážení a třídění odpadu v ulicích
makety malého městečka.
„Touto akcí bychom chtěli lidem
ukázat, jak se u nás v Brně odpady
smysluplně využívají, ať už materiálově nebo energeticky. Těší mě, že
lidé v tomto směru nejsou lhostejní
a chovají se ke svému okolí odpovědně a ohleduplně, což ukazují jak
pozitivní statistiky v oblasti třídění
odpadů, tak i zájem o akce, které pro
ně pořádáme,“ říká předseda představenstva společnosti SAKO Filip
Leder.
Celou akcí bude provázet moderátor
rádia Krokodýl Jarek Hemala.
Pozor, na prohlídky je nutná předchozí registrace na www.sako.cz,
která bude spuštěna v pondělí 2. září.
Mgr. Martin Drozd
vedoucí oddělení komunikace

Babí léto v zahradě
i za městem
Prodlužte si léto a vyrazte s Lipkou objevovat přírodu v Brně
i v jeho okolí. Potěšíme se pohledem na poletující pavučinky, ohřejeme se posledními teplými paprsky a dozvíme se zajímavosti
třeba o netopýrech, jdete s námi?
Zpříjemněte dětem začátek školního
roku a vezměte je v pátek 13. září
Za netopýry do obory. Tříkilometrovou procházku po Kohoutovické
oboře spojíme s odchytem, ukázkou
a výkladem o těchto létajících savcích. Komentované procházky budou probíhat od 18.30 do 20.15 a od
20.00 do 21.45, na zvolený čas je
třeba se přihlásit.
V úterý 24. září láká pracoviště
Kamenná děti i dospělé na exkurzi
Hády v barvách. Pokocháme se
jedinečným výhledem na město,
a když nám bude počasí přát, dohlédneme snad až na Pálavu. Až se
dosyta vynadíváme do dáli, zaměříme se na přírodní skvosty národní
přírodní rezervace Hádecká planinka. O nich nám více povědí odborníci na botaniku a geologii, které bereme s sebou.
Podzimní zahrada, to jsou úplné
hody. My vás zveme do Zavařené
zahrady na pracovišti Lipová, kde si
v pátek 27. září pochutnáme na
místní úrodě, navíc vám prozradíme
tipy a triky na zpracování podzimních plodů od zavařování po nezavařování.
Na sklonku září máme pro seniory
na Jezírku opět Zahradní inspiraci.
Během pátku 27. září bude možnost
prohlédnout si zdejší relaxační bylinkovou zahradu i ochutnat některé
z dobrot, které se nám podařilo vypěstovat.
V sobotu 28. září společně nahlédneme Okénkem do permakultury,
a to na pracovišti Rozmarýnek, které
svoji zahradu vybudovalo právě
podle principů permakulturního
designu. Na přednášce se zaměříme
na to, jak navrhovat lidská sídla
a jejich okolí s respektem k přírodě.
Podrobnosti o chystaných akcích
a přihlášky na ně najdete na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci.
Užívejte si podzimní přírodu plnými
doušky!
Amálie Čípková, Lipka

Na Minské fungují nové služby
pro partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Přijímají zdarma a bez
dlouhého čekání
Mimo výraznější pozornost veřejnosti otevřelo loni Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
dvě nové služby – Manželskou
a rodinnou poradnu a Mediační
centrum. Ty by měly ulevit stávajícím kapacitám, a zároveň zpřístupnit
tyto služby všem zdarma a bez dlouhých čekacích lhůt.
Manželská a rodinná poradna
nabízí podporu nejen párům a rodinám, ale všem lidem, kteří se ocitli
v obtížné osobní, vztahové, rodinné
či životní situaci, jež zatěžuje jejich
partnerské, rodinné a mezilidské
vztahy. Zájem o takovou službu je
velký, vždyť čekací lhůty se
v podobných zařízeních pohybují
okolo 4 až 6 týdnů. A čekat
v krizové situaci dva měsíce, než
člověk přijde na řadu, je skutečně
neúnosné.
Nová bezplatná poradna na adrese
Minská 102 Brno aktuálně nabízí, že
člověk se dostane na řadu bez pořadníku a bez dlouhého vysedávání v
čekárně. Na rozdíl od soukromých
poraden jsou navíc její služby kompletně zdarma. Sezení si může každý
okamžitě sjednat na telefonním čísle
+420 775 913 023.
Hojně vyhledávaným nástrojem
k řešení rodinných problémů se
v posledních letech stala také takzvaná mediace, tedy řešení konfliktních situací v rodině s pomocí nestranných mediátorů. Pro většinu
rodin ale taková služba zůstávala
dosud cenově nedostupná.
Proto město Brno v loňském roce
otevřelo na ulici Minská 102 Brno
i nové Mediační centrum. Za přítomnosti dvou nestranných mediátorů, vždy muže a ženy, Vám mohou
pomoci zorientovat se v situaci,
v níž se nacházíte, pomoci Vám
sdělit, co je z Vašeho pohledu důležité, ale zároveň také Vám umožnit
slyšet, co je důležité pro druhého
rodiče. Mediátoři Vás podpoří
v přijímání vlastních rozhodnutí,
protože jenom Vy znáte nejlépe svůj
život, život Vašich dětí a dokážete

nejlépe nastavit režim fungování
Vaší rodiny tak, aby byl z dlouhodobého hlediska co nejspokojenější.
Mediační centrum je tu pro všechny,
kdo se nacházejí v konfliktní situaci
a hledají způsob, jak ji řešit. Vstupní
konzultaci si může každý sjednat na
telefonním čísle +420 775 913 064.
Za Odbor sociální péče MMB
Monika Škorpíková

Jedinečný projekt
pomůže hráčům
a gamblerům

Společnost Podané ruce odstartovala projekt zaměřený na služby
pro hráče a gamblery. V Česku
prozatím neexistuje jedno místo,
kde by si lidé mohli vyhledat
všechny potřebné informace související s hráčstvím, gamblingem
a závislostmi, a zároveň měli možnost okamžitě se spojit s odborníkem, který je připraven pomoci.
Právě tohle projekt HRaní změní.
Jeho cílem je vytvořit sadu online
nástrojů určenou lidem, kteří se
potýkají s návykovým chováním
v souvislosti s hraním – ať už se
jedná o hraní v „klasických“ hernách
či kasinech anebo o stále populárnější online hraní či sázení.
„Součástí projektu je vznik informačně bohatého portálu a vytvoření
sady interaktivních nástrojů k přímému kontaktu s odborníky. Půjde
především o non-stop telefonní linku,
živý chat nebo webový diskusní
park,“ řekl Lukáš Carlos Hrubý,
odborný ředitel Společnosti Podané
ruce a hlavní řešitel projektu. Lidé
ohrožení závislostí i jejich blízcí
budou moci pomoc vyhledat i přes
populární komunikační platformy,
jako jsou WhatsApp nebo Facebook
Messenger.
E-terén a aplikace, která pohlídá
rozpočet
Odborníci z největší moravské organizace zaměřené na návykové chování budou potenciálně ohrožené
osoby také aktivně vyhledávat
v online terénu. „Máme vytipované
webové stránky, portály a servery,
kam tito lidé chodí. Budeme se jim
zde snažit říct o našich službách
a nabídnout jim pomoc, pokud ji
budou potřebovat. S podobným pří-

stupem máme mnohaletou zkušenost
v případě terénní práce s drogově
závislými. Toto je analogická služba,
ale ve zcela nových podmínkách
online světa,“ upozorňuje Lukáš
Hrubý.
Specifickým produktem, který díky
projektu vznikne, je aplikace pro
mobilní telefony. Ta lidem, kteří
hrají, nabídne možnost aktivně kontrolovat dvě klíčové věci – čas strávený v herně nebo na síti a peníze,
které sázkami utratí. „Do aplikace
proto zabudujeme jednoduchý hlídač
času stráveného hraním i nástroje
související se strukturou vlastního
rozpočtu, nebo jak je dnes populární
říkat finanční gramotností,“ upozornil Hrubý.
Společnost Podané ruce si potřebnost projektu a vytvoření zatím chybějících
nástrojů
uvědomila
v souvislosti s postupnou restrikcí
„kamenných“ heren a kasin. „Je
evidentní, že hráči sice zmizeli
z kasin a od výherních terminálů
v hospodách a restauracích, ale část
z nich se přesunula do online prostředí. To navíc přitáhlo zcela novou
skupinu hráčů, kteří by do klasických heren nejspíš nikdy nezavítali.
Nová situace má svoje specifika, na
která musíme umět zareagovat,“
shrnuje Hrubý.
Projekt „HRaní“ (Harm reduction
v prostředí hazardu) je financován
z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007714.
Společnost Podané ruce jej uskutečňuje od 1. ledna 2019 a jeho aktivity
budou pokračovat až do 31. prosince
2020.
Mgr. Radek Palaščák
koordinátor aktivit public relations

Pro-Dialog: Jak začít změnu?
Vymyká se vám pití alkoholu
z rukou, ale nevíte, jestli je to už
problém? Sázíte na sport a vaše
dluhy přestávají být únosné? Užíváte nelegální látky a chtěli byste
to jinak? Nedokážete usnout bez
prášku na spaní a zvyšujete dávky? Přijďte se o tom nezávazně
a bezplatně poradit do Terapeutického centra Společnosti Podané
ruce.

Pro-Dialog je služba, kterou nabízí
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji. Centrum se zaměřuje na
pomoc lidem, kteří se potýkají
s nějakou formou závislosti nebo
problémovým užíváním návykových
látek. Poradenství a podporu poskytuje i jejich blízkým. Pro-Dialog je
však vhodný i pro člověka, který
závislý není, ale začal si všímat, že
nad něčím začíná ztrácet kontrolu.
Ať už se jedná o pití alkoholu, sázení, spekulace na burze nebo třeba
užívání léků a nelegálních drog. ProDialog nabízí možnost bezplatné
a nezávazné porady s profesionálním
terapeutem o tom, jakým způsobem
znovu získat kontrolu a jaké další
kroky ke změně lze podniknout.
Také se můžete jen přijít informovat
o dalších službách Terapeutického
centra. A pokud pracujete pro nějakou organizaci, Pro-Dialog je určen
i pro vás – přijďte se informovat,
jaké služby může centrum nabídnout
vašim klientům a jak v jejich situaci
dále postupovat.

Služba Pro-Dialog je zdarma a probíhá každý týden v Terapeutickém
centru v Brně na ulici Hilleho 5
(1. patro), v úterý 14:30 – 16:00
a ve čtvrtek 9:30 – 11:00. Můžete
přijít bez objednání kdykoli v těchto
stanovených časech. Pro další informace kontaktujte terapeuty
Jana Pokludu (775 882 605, pokluda@podaneruce.cz) nebo Katarínu Kotrasovou (778 744 683, kotrasova@podaneruce.cz).
Společnost Podané ruce

Vydejte se za
kouskem Skotska na
Kraví horu

Skotské dudy, kilty, hod kládou či
kamenem, whisky, hudba, tanec
a mnoho dalšího čeká na všechny,
kdo zavítají v sobotu 21. září od 10
hodin do parku za plaveckým bazénem na Kraví hoře. Proběhne tu
4. ročník MonteBú Highland Games
– skotských Horalských her, ve kterých účastníci poměří své síly

v tradičních disciplínách, jako je vrh
kamenem do dálky, hod balíkem sena
do výšky, farmářský běh nebo hod
kládou. Děti budou moci soutěžit
také, jen s lehčím nebo jiným náčiním. Kromě samotných soutěží čeká
návštěvníky další tematický program
– hudební včetně skotských dud,
předtančení i výuka skotských tanců.
Proběhne také historicky první amatérská taneční soutěž ve skotském
tanci Highland Fling. „Jde o tradiční
skotskou akci, která našla své místo i
u nás v České republice – ale tady na
Moravě ji organizujeme jako jediní“,
vysvětluje Michal Spurný ze spolku
Skotský Pes, který akci pořádá ve
spolupráci se Sportovním a rekreačním areálem Kraví hora a s podporou
MČ Brno-střed. „Byla to zábava,
hudba je nakažlivá a veselá, mohla
bych ji poslouchat pořád,“ nadšeně
komentuje předloňský ročník Hana
Tršová. Akci podporují Jihomoravský
kraj a MČ Brno-střed. Více informací
najdete na naší internetové stránce
www.skotskypes.cz/montebu2019.
Veronika Neckařová
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