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Vítání občánků
Kulturní komise obnovila
v loňském roce akci vítání
občánků v naší městské
části. Akce bude opět probíhat v červnu, přesné
datum ještě není určeno.
Informujeme tímto rodiče
dětí
narozených
po
1. 1. 2017, kteří mají zájem, aby se dostavili do
30. 5. 2020 v úřední hodiny
na obecní úřad a poskytli
souhlas se zpracováním
osobních údajů dětí vyplněním žádosti.

Zamyšlení nad
Macochou
Vážení spoluobčané naší
(zatím) krásné městské
části, předkládám Vám
příběh, který by vytržen
z kontextu, zapadal spíše
do
dob
normalizace
v 50tých letech minulého
století, nicméně začal přibližně před rokem a zatím
není u konce. Pokud Vás
zajímá aktuální podoba
našich Jehnic a pokud vás
zajímá způsob práce místní
samosprávy (úřad a starosta) a záleží vám na našich
Jehnicích, pak čtěte dál,
neboť obdobná věc se
může stát i Vám:
●
přelom
roku
2018 a 2019 - pan Stanislav Pukl pokládá při diskutování o studii nové
hasičské zbrojnice otázku,
kde je ve studii opěrná
zeď, bez toho nelze stavbu realizovat - odpověď:
o to se nestarejte, je to jen
studie ... (o svahu ani slovo)
●
04/2019
p.Šichou je zadáno posouzení č.1 (bývá též interpretováno jako “posudek”č.1)
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CO: JEHNICKÝ BAZÁREK
KDY: PÁTEK 13. BŘEZNA 15:00 – 20:00 HOD
KDE: PŘÍZEMNÍ PROSTORY ZŠ BLANENSKÁ V JEHNICÍCH
PODMÍNKY PRODEJE:
- K PRODEJI JSOU URČENY VEŠKERÉ VĚCI NEJEN PRO DĚTI,
SPORTOVNÍ POTŘEBY, KNIHY…
- PRO ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNÉHO PRŮBĚHU AKCE PROSÍM NOSTE
VĚCI POUZE ZACHOVALÉ A ČISTÉ
- ZBOŽÍ, KTERÉ SE NEPRODÁ, BUDE MOŽNÉ NA MÍSTĚ ZANECHAT
PRO CHARITU – VĚCI BUDOU ROZDĚLENY PRO DĚTSKÝ DOMOV
VE VRANOVĚ A BAKHITA o.p.s. (dobročinná organizace, zaměřená
na pomoc vícečetným rodinám a rodinám či lidem, kteří se dostali do kritických životních situací).
- PRO ZÁJEMCE, KTEŘÍ NECHTĚJÍ PRODÁVAT, ALE NEPOTŘEBNÉ
VĚCI ROVNOU VĚNOVAT NA VÝŠE UVEDENOU CHARITU –
PŘINESTE PROSÍM VĚCI NA DANÉ MÍSTO
OD 15:00 DO 20:00 (INFORMACE NA TEL. ČÍSLE 602 186 827)
ORGANIZACE PRODEJE:
- KAŽDÝ
PRODÁVAJÍCÍ
SE
PŘEDEM
ZAREGISTRUJE
PROSTŘEDNICTVÍM SMS NA TEL. ČÍSLO 602 186 827 DO 11. 3. (TATO
INFORMACE SLOUŽÍ POUZE POŘADATELŮM K PŘEHLEDU O POČTU
PRODÁVAJÍCÍCH)
- NA MÍSTĚ MU BUDE PŘIDĚLEN PRODEJNÍ PROSTOR (STŮL,
LAVICE), KDE SI ROZLOŽÍ A BUDE PRODÁVAT SVÉ ZBOŽÍ
- NA ROZDÍL OD „KLASICKÝCH“ PRODEJNÍCH AKCÍ TOHOTO DRUHU
NENÍ
NUTNÁ
ŽÁDNÁ
ADMINISTRATIVA,
ANI
NEJSOU
POŘADATELEM VYBÍRÁNY JAKÉKOLIV POPLATKY
NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ POŘADATELKY – SPOLEK ZA KULTURNÍ
JEHNICE

Zápis do MŠ v Brně 2020/2021
Zápis dětí bude probíhat elektronicky
Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz
1. fáze – vydávání přihlášek
(1. 4. 2020 – 30. 4. 2020)
Na uvedených webových stránkách bude v průběhu uvedeného termínu k vyplnění
a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte
přístup k internetu, kontaktujte MŠ a domluvíte se individuálně).
2. fáze – sběr přihlášek
Žádost přineste (s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice v tomto termínu:
4. 5. 2020 od 12.30 – 16.30 hodin
nebo
5. 5. 2020 od 7.30 – 11.30 hodin
S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list dítěte, kartičku pojištění dítěte a svůj
OP
3. fáze – přijímací řízení
Od 11. 5. 2020 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na
webových stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí – nepřijetí vašeho dítěte.
Mgr. Petra Havlová

se zadáním k provedení statického
posouzení kamenných zídek ve
svahu za plánovanou hasičkou (sloužily k tvorbě záhonů, něměly žádnou
statickou ambici a ani svah nenarušily)
●
05/2019
dokončena
a podána petice proti umístění (nikoli proti výstavbě) hasičky, návazně
Rada města Brna nezařadila Jehnice
do okruhu možných žadatelů o financování výstavby hasičské zbrojnice
●
06/2019 - na základě posouzení č.1 (zadáno v 04/2019) je na
základě telefonátu p.Šichy dopravně uzavřena slepá část ulice Lelekovická pro vozidla nad 3,5t (např.
popeláři) a označena “nebezpečná
krajnice”
●
07/2019 - zastupitelstvo na
svém jednání pověřilo p.Šichu, aby
“vyřídil” opěrnou zeď na zpevnění
svahu (bez jakýchkoliv, např. finančních či časových omezení; bez
jakéhokoliv výběru byl projekt
v objemu několika set tis. Kč zadán
Ing.Arch. Gustavu Křivinkovi autor studie hasičky)
●
10/2019 - na jednání zastupitelstva jsem předložil na vlastní
náklady zpracované “oponentní”
posouzení stability celého svahu posouzení č.2, které konstatuje, že
svah nejeví známky nestability a že
příp. zabezpečení svahu lze dosáhnout různými způsoby (osev kořenícím porostem, dosypání svahu, … ),
které jsou řádově výrazně méně
nákladné
●
9.10.2019 došlo na objednávku p.Šichy neoprávněně ke vstupu na pronajaté pozemky, k nesmyslnému kácení zeleně a k provedení
8m hlubokých vrtů jako sondy pro
inženýrsko geologický průzkum
●
12.12.2019 na jednání zastupitelstva p. Šicha uvádí, že na
opěrnou zeď bude probíhat stavební řízení, že se všichni dotčení
budou vyjadřovat, atd.
●
13.12.2019 (náhodou hned
1 den po zastupitelstvu) je na úřad
MČ doručeno posouzení č.3, které
sice nepřináší nové poznatky, ale
nevylučuje možnost havárie při
zatížení svahu, ještě týž den je uzavřena realizační smlouva na stavbu opěrné zdi, pravděpodobně bez
standardního výběru dodavatele
●
30.12.2019 jsem zaslal
oficiální dotaz na úřad a vyzval

p. Šichu k informování občanů
a zastupitelů
●
3.1.2019 je zaměřena
stavba a staveniště (zaměřovač neví,
pro koho pracuje)
●
6.1.2019 je vložena realizační smlouva do rejstříku smluv
a předáno staveniště
●
7.1.2019 křoviny a stromy
vykáceny; 8.1.2019 stavba oplocena

●
13.1.2019
přijel
bagr
a rozbil permakulturní záhony na
pěstování zeleniny, poskládal kamenné zídky na hromádku a odklidil
kvalitní kompostový humus
●
dále už jen doufám, že
nebude následovat scénář - praská
komunikace, vzpoura obyvatel ulice
Lelekovické proti zničení jejich
domů, soudní dohra ...
a tak se Vás, pane Šicho, veřejně
ptám: opravdu se mi tohle nemuselo dít před okny, kdybych nesepisoval petice, neptal se na úřadě
podle zák. o svobodném přístupu
k informacím a “lépe Vás poslouchal”?
Pokud se Vám příčí mi odpovědět,
prosím tedy alespoň o vyjádření
k následujícím otázkám:
●
proč tohle všechno (viz
body výše) děláte?
●
proč se schováváte za
smyšlený havarijní stav svahu - tzv.
Jehnické Macochy, když všichni
vědí, že tam (zatím) žádná propast
není?
●
proč
neví
zastupitelé
o uzavřené smlouvě za 1,3 mil Kč
bez DPH, ale hlasují o elektřině na
vánoční strom v objemu cca 1500
Kč?
●
proč až na moji emailovou žádost jsou obyvatelé
informování o stavbě opěrné zdi
rozhlasem a je svolána informační
schůzka zastupitelů k opěrné zdi?
●
proč se mohu oprávněně
domnívat, že účelově obcházíte
stavební zákon, přestože jste profesně znalý stavební problematiky?
Těším se na Vaše odpovědi.
Pavel Svirák

Vážený pane ing.
Sviráku,
ve svém občasníku, který byl roznesen po Jehnicích a byl vložen občanům do poštovních schránek, se
pozastavujete nad tím, že váš článek

pod názvem „Zamyšlení nad Macochou“ nebyl otištěn v lednové příloze Jehnických listů ihned, jak jste jej
zaslal šéfredaktorovi Ing. Pekařovi.
Redakce má být dle tiskového zákona nestranná a má si vyžádat
k takovému článku před uveřejněním
i názor druhé strany. Byl jsem požádán o názor a zde je: Postup přípravy
zabezpečení svahu na ul. Lelekovická a její realizace jsem popsal
v lednové příloze Jehnických listů.
Ve svém popisu možného scénáře
uvádíte prasklou komunikaci. Změny na této komunikaci uvádí ve
svém geotechnickém posouzení
svahu i ing. Milan Chodacký, který
vypracoval na základě vaší objednávky
autorizovaný
inženýr
z odboru geotechnika. Cituji z odstavce 3.1. z jeho posudku „Nad
svahem se nachází komunikace
ulice Lelekovická, která v části
mimo předmětnou parcelu i nad
parcelou číslo 394 vykazuje podélné
i
příčné
prosednutí.
V nejvyšším místě svahu došlo
vlivem prosednutí vrstev komunikace k odtlačení obrub a vzniku
mezery mezi dlažbou a obrubou
v šířce až 7,0 cm.“
V závěru svého posudku Ing.
Chodacký též doporučuje v bodě 3/
„Zrušení kamenných a dřevěných
rovnanin na svahu a uvedení svahu do původního sklonu a tvaru.“
Pokud máte zájem podívat se,
v jakém stavu byly tzv. stabilní svahy, doporučuji vám prohlédnout si
snímky pořízené po odstranění dřevin a uveřejněné na webových stránkách městské části Brno-Jehnice
v sekci aktuality. Takto v žádném
případě stabilní svah nevypadá.
Na vaši veřejnou otázku, zda se
vám to muselo dít před okny (zabezpečení svahu – stavba opěrné stěny)
vám sděluji: ANO – MUSELO, viz
již
zveřejněné
odůvodnění
v Jehnických listech.
Jako starosta městské části
a statutární zástupce mám zákonnou
odpovědnost za stav majetku města
Brna svěřeného městské části a podle toho také jednám. A nemá to nic
společného s peticemi a dotazy na
ÚMČ podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Po dokončení stavby (po datu 29. 2. 2020) bude
odstraněna dopravní značka zákaz
vjezdu vozidel nad 3,5 t a bude tak
umožněn výjezd popelářů až na

horní konec ulice Lelekovická. Bude
též provedena odborná prohlídka
a posouzena míra případného poškození přilehlých objektů, pokud bylo
zaviněno. V případě oprávněného
nároku budou případná poškození
opravena.
Václav Šicha
Starosta

Rozpočet pod
drobnohledem
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zde byl uveřejněn
rozpočet naší městské části na rok
2020. Hlasování o rozpočtu je jedno
z nejdůležitějších a považuji za
správné uvést důvody, kvůli kterým
jsem rozpočet nepodpořil.
Tolik diskutovaná opěrná zeď je
velmi drahá a levnější varianty zabezpečení svahu nebyly vůbec projednány. Telekomunikační služby je
možné získat levněji a v době bezpoplatkových účtů je placení bankovních poplatků také zbytečné.
U dotací nebylo možné spolku rodičů přidat pár tisícikorun na dětské
aktivity, zatímco TJ Sokol Jehnice
u nás dostává 120 tisíc Kč ročně.
Sokol v 15× větších Řečkovicích
dostává na sportovní činnost 35 tisíc.
V Ořešíně dokonce pouze 10 tisíc.
Odměny zastupitelstva Jehnic (tvořené platem uvolněného starosty)
jsou vysoké, protože se o chod úřadu
na plný úvazek stará také tajemník.
V obcích o srovnatelné velikosti
většinou zastává uvolněný starosta
také pozici tajemníka, případně
pokud mají v obci tajemníka, tak je
starosta neuvolněný a náklady na
platy jsou výrazně nižší.
Rozpočet proto považuji za nehospodárný.
Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Spolek za kulturní
Jehnice,
kdo jsme a kam směřujeme…
Možná již někteří z vás zaregistrovali toto nově vzniklé
sdružení, které chce nabídnout
zejména ženský pohled na dění
v obci. Naše městská část má velkou
výhodu, že se nestala jen
„noclehárnou“ po návratu ze

zaměstnání, ale díky své velikosti si
stále
zachovává
charakter
samostatné obce, kde se lidé ještě
vzájemně znají, pozdraví se a mnozí
se i chtějí setkávat při společných
akcích.
A tak se i naše občasné
„sousedské“ setkávání postupem
času změnilo na pravidelné a na
těchto
schůzkách
se
urodilo
množství konkrétních nápadů na
kulturní a společenské akce.
Zatím se
nám podařilo
uspořádat Adventní koncert, který
předčil naše očekávání. Téměř
dvacítka účinkujících a 80 diváků
zcela zaplnili připravený prostor,
členky spolku připravily všem
bohaté občerstvení a všichni
společně vytvořili krásnou adventní
atmosféru.
Nyní připravujeme charitativní
bazárek – burzu v pátek 12. 3. 2020
rovněž v prostorách školy.
Scházíme se pravidelně 3. úterý
v podvečer, avšak každé naše setkání
se potýká s problémem KDE???
Při pěkném počasí bylo ideální
povídání na zahradě, s příchodem
podzimu v „obýváku“ některé z nás,
avšak s rostoucím počtem členek už
toto řešení není možné.
V poslední době se scházíme
v salonku restaurace Obecní dům,
ale vznesly jsme i požadavek na
vedení obce a pan „starosta slíbil, že
pro Klub žen se pokusí zajistit
vhodnější prostory,“ cituji Zápis
z 242. zasedání zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice ze dne 24. 10. 2019.
Tak uvidíme.
Ve své činnosti se chceme
zaměřit nejen na kulturu ducha, ale
i těla a snažíme se o pravidelné
vycházky nordic walking – což je
chůze se speciálními holemi, které
má mnoho z nás ve skříni, ale
samotnému se mu do lesa nechce.
Chůze má být prováděna správně,
abychom svému tělu nezpůsobili
více škody než užitku, a proto
plánujeme zajistit trenéra a vhodný
termín pro případné zájemce.
Není nám lhostejný ani vzhled
obce
–
konkrétně
absence
jakýchkoliv květin v obecním parku,
myslíme si, že kvetoucí růže,
hortenzie a letničky by každého
potěšily; a při troše dobré vůle jsme
připraveny se o záhony pravidelně
starat.

Dále se chceme zaměřit na
zlepšení podmínek pro maminky, ale
i babičky s malými dětmi.
Neutěšený stav dětského hřiště
na náměstí je dlouho diskutovaný
a neřešený problém.
V obci se plánuje další bytová
výstavba a rodin s dětmi stále
přibývá. Při loňském vítání nových
občánků se sešlo poměrně hodně
z nás, kteří při hlídání dětí či vnuků
bloumají po Jehnicích s kočárkem či
capartem za ruku při každodenní
povinné vycházce a přemýšlejí, kam
by ještě zašli… a všichni víme, že
není kam.
Což takhle zřídit něco jako
jehnickou „kavárnu“ s dětským
koutkem i prostorem pro setkávání
na kus řeči, s možností přebalení
a nakrmení dětí zejména při špatném
počasí? Mám na mysli prostor, třeba
i s knihovnou nebo čítárnou, kde by
se mohli setkávat nejen rodiče
s dětmi, ale i senioři a místní spolky
a sdružení při své činnosti – stačí se
jen domluvit.
Ideální místo pro Jehnickou
„kavárnu“,
jednoduchou
dřevostavbu – třeba i dočasnou –
vidím pod ořechem na Lelekovické
ulici v místě budované opěrné zdi. Je
to krásné slunné místo, v blízkosti je
dostatek prostoru pro zbudování
nového dětského hřiště a jedná se
o klidnou ulici, určitě bezpečnější
pro pohyb s dětmi, než stávající
prostor na náměstí. Navíc se na
Lelekovické plánuje výstavba DPS ,
jeho
obyvatelé
by
možnost
sociálního kontaktu jistě také rádi
v budoucnu využívali.
Výstavba společenského centra
je sice prioritou vedení obce, ale
realizace je otázkou několika let, neli několika volebních období, a proto
nabízím k úvaze toto řešení:
vybudovat skromnější společenské
centrum Pod ořechem jako tzv.
„family point“ a na náměstí postavit
pouze kanceláře úřadu s hasičkou,
mám
dojem,
že
absence
společenského sálu momentálně
nikoho v obci netrápí.
Další věc k diskusi je ordinace
paní doktorky Mrázkové – 1 hodina
týdně
absolutně
nepokrývá
požadavky obyvatel na lékařskou
péči a zbytečně blokuje obecní
prostor, který by se dal využít
smysluplněji. Paní doktorka dojíždí
ze své ordinace autem a po domluvě

by mohla tuto hodinu týdně využít
k návštěvě konkrétních potřebných
pacientů v Jehnicích, možnost
návštěvy u pacienta uvádí i na svých
webových stránkách.
Myslím, že prostor ordinace by
byl pro „family point“ ideální
a vybudování by se dalo zvládnout
téměř „svépomocí“ bez velkých
nákladů ve stávajících prostorách
obecního úřadu.
Nejsme žádná organizovaná
skupina s pevným programem, ale
přátelské
sdružení
místních
maminek, babiček, kamarádek,
sousedek… a není nám lhostejný
veřejný život v obci. Nechceme se
vymezovat, ale
naopak plně
spolupracovat s ostatními spolky
a složkami obce tak, aby byl
občanský život v Jehnicích co
nejpestřejší, zajímavý a hlavně
spokojený.
Máme spoustu konkrétních
nápadů na další činnost např.
sousedské street party, přednášky,
koncerty, výstavy i neformální
diskusní fórum…
Tímto zamyšlením jsem chtěla
objasnit smysl naší činnosti a vize
do budoucna.
Pokud se k nám chcete připojit,
přijďte, nejbližší setkání 17. 3. 2020,
zavolejte
603439562,
napište
axih@seznam.cz

Chraňme přírodu
a zvěř v okolí Jehnic.
Samozřejmě jako řada našich občanů
mám připomínky k výstavbě
v Jehnicích. Protože jsem myslivec
a zároveň myslivecká stráž, znám
situaci v našem okolí z hlediska
stavu přírody, rušení zvěře neukázněnými pejskaři a plně si dovedu
představit, jak to bude vypadat po
skončení výstavby bytových jednotek v areálu bývalého pivovaru
v Jehnicích a další plánované výstavbě naproti školy. Samozřejmě,
že se zvýší markantně počty obyvatel v Jehnicích, kteří budou chodit
i se svými mazlíčky po okolních
lesích a budou čím dál více rušit již
tak stresovanou zvěř. Již v dnešní
době máme v našem okolí značně
málo zvěře, která časem úplně zmizí.
Taky se zvýší počet motorových
vozidel a na silnici skončí mnoho
sražené zvěře. Již v dnešní době

máme v okolí Jehnic ročně sraženo
několik desítek kusů srnčí zvěře. Dle
mého názoru by měli všichni zastupitelé Jehnic více bojovat proti další
výstavbě v naší obci, aby se aspoň
zachovala příroda v současné podobě příštím generacím.
Ladislav Stehlík

Bude sníh vzácnost?
Vypadá to, že zima u nás proběhla
opět takřka bez sněhu. Jako dávná
vzpomínka už začínají vypadat zimy
před desítkami let, kdy bývalo sněhu
mnoho. Sáňkování, stavění sněhuláků, běžkování či jen procházky zasněženým lesem jsou jen některé
milé aktivity, o které nás nedostatek
sněhu připravil. Přicházíme však
i o něco, co je podstatně důležitější,
a to je voda. V Česku je aktuálně
nejmenší zásoba vody ve sněhu za
posledních dvacet let. Důvodem je
nejenom nedostatek srážek, ale
i příliš teplá zima. Sníh není, to
znamená, že na jaře nemá co tát a to
se projeví i v podzemních vodách.
Deficit vod se opět prohloubí. Už
teď, v únoru, se objevují závažná
varování meteorologů, že některé
řeky budou bez vody a že nás čeká
další extrémní sucho. Na stránkách
www.intersucho.cz, které provozují
čeští vědci, se lze podívat na aktuální situaci sucha v ČR. Ladovské
zimy se bohužel asi už nikdy nevrátí
a zůstanou jen vzpomínkou, ale pro
zadržení vody v krajině lze stále
mnoho udělat. Nebetonovat koryta
potoků, podporovat mokřady, sázet
stromy, nechat trávu v horkém letním počasí trochu delší apod.
Aspoň o toto málo by se měla snažit
každá městská část. Ne pro získávání
voličů, ale pro budoucnost.
Mgr. Vít Krinčev
Spolek ochránců přírody Klidné Jehnice

Novinky o místním
poplatku za komunální
odpad.
V letošním roce 2020 nastaly pro
některé z Vás podstatné změny,
o kterých se podrobně dočtete na
našich
webových
stránkách
www.brno.cz/odpady.

Úplné osvobození od poplatku je
nově u seniorů, kteří v roce 2020
dosáhnou věku 70 let a více, a u dětí,
které v roce 2020 nedosáhnou věku
4 let. V těchto případech dojde
k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení
věku není nutné správci daně ohlašovat.
Upozorňujeme však, že osvobození
dle věku se vztahuje pouze
k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně,
nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění.
Pokud tedy osoba osvobozená
z důvodu věku a přihlášená v Brně
vlastní v Brně byt nebo rodinný
dům, kde nikdo není přihlášen
k pobytu, pak z titulu vlastnictví
i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši
670 Kč za každou jednu nemovitost
podléhající zpoplatnění.
Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk vlastníka nehraje žádnou roli na výši sazby.
Novinkou je také zpřísnění dopadů
v těch případech, kdy není splněna
ohlašovací povinnost. Týká se to
zejména rodičů, kteří uplatňují
osvobození pro třetí a další dítě.
Pokud nesplní každoročně ohlašovací povinnost ke dni splatnosti,
nárok na osvobození zaniká.
Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za
rok 2020, stejně jako splatnost poplatku k 31. 5 .2020.
S ohledem na rozšíření skupin osvobozených poplatníků budou pokladní místa na Malinovském náměstí 3
otevřena dva měsíce oproti předchozím třem, a to od dubna do května
2020. Ve výškové budově C na ulici
Šumavská 35, je pokladna v provozu
celoročně.
Při platbě doporučujeme využít online platbu na městském e-shopu :

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a.s.:
111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

Chcete dát šanci na druhý život
starým věcem, které už nepoužíváte,
a je vám líto je vyhodit?
Můžete udělat dobrou věc pro druhé
a současně se zachovat ekologicky.

Správcem daně pro celé město Brno
je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy
poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

Již čtvrtým rokem mohou poplatníci
poplatku za komunální odpad, kteří
si zakoupí elektronickou předplatní
roční základní nepřenosnou jízdenku
pro zóny 100 a 101, podat žádost
o dotaci na zakoupenou jízdenku,
a to do 60 dnů od data zakoupení
jízdenky prostřednictvím e-shopu na
www.brnoid.cz.
Na Odboru životního prostředí vyřídíte i další ekodotace, které najdete
zde: www.ekodotace.brno.cz

Amálka Čípková, Lipka

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Přivítejte jaro na
akcích Lipky

zde najdete vedle formulářů k plnění
ohlašovací povinnosti i další údaje
a užitečné odkazy.

Podrobné informace a přihlášky na
chystané akce najdete na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci.
Užijte si jaro s Lipkou!

Nezůstávejte v březnu sedět doma
za kamny, vydejte se na Kamennou, Lipovou i Jezírko oslavit
příchod jara. Připravujeme tradiční Otvírání studánek i Zelený
čtvrtek a letos poprvé také Slavnost sněženek v zahradě U Řeky.
Na jaro je třeba připravit také zahradu a v ní ovocné stromy. Přijďte se
10. března na Kamennou naučit, jak
správně provést řez ovocných dřevin, aby prospívaly a nesly bohatou
úrodu. V sobotu 21. března se po
zimní pauze otevře veřejnosti nová
zahrada U Řeky a k této příležitosti
v ní uspořádáme Slavnost sněženek
s programem pro celou rodinu.
Pracoviště Lipová nabízí v březnu
hned několik tvořivých kurzů, na
nichž si vyrobíte jarní a velikonoční
dekorace. V pátek 13. března zahájíme velikonoční přípravy výrobou
drátovaných vajíček, tentýž den
vás zveme také na Slavící zašívárnu. Vytvoříme si na ní originální
výzdobu vhodnou na každou oslavu,
která ale zbytečně nezatíží přírodu.
Nebude chybět recyklovatelné balení
dárků, přírodní konfety nebo nápaditá kompostovatelná napichovátka na
jednohubky. V pátek 27. března
vyvrcholí přípravy zdobením velikonočních kraslic pro děti od 4 let
i dospělé. Vyzkoušíme si různé
techniky dekorování za použití
vosku, přírodních barviv, bavlnek
i nejrůznějších posypů. Samotná
oslava Velikonoc proběhne tradičně
na Zelený čtvrtek, kdy se Lipová
otevře všem předškolním i školním
dětem. Čeká nás pletení pomlázek,
zdobení vajíček i ochutnávka pučálky pečené na ohni.
K začátku jara už neodmyslitelně
patří Otvírání studánek na Jezírku
u
Soběšic.
Nenechejte
si
studánkovou slavnost ujít ani letos,
chystáme ji na sobotu 28. března.

Hledáme seniory
s chutí pomáhat
Jste v důchodu a přemýšlíte, jak
smysluplně vyplnit svůj čas? Jste tu
rádi pro druhé a máte chuť pomáhat? Staňte se dobrovolníkem
v domově pro seniory a věnujte
hodinu týdně těm, kteří se cítí osamělí.
K dobrovolnictví s DC Adra Brno
nepotřebujete žádné speciální dovednosti. Stačí, pokud si rádi povídáte, hrajete stolní hry, chodíte
na procházky, společně čtete nebo
třeba prohlížíte fotografie. Se vším
ostatním vám rádi pomůžeme.
V současnosti v Brně spolupracujeme s bezmála dvaceti staršími dobrovolníky a moc rádi mezi sebe
přivítáme další. „Sám jsem senior,
a tak mám čas. Rád pomáhám
a poznávám životní příběhy,“ vysvětluje jeden z našich dobrovolníků, 75letý Miroslav. „Věřím, že i já
budu stárnout s laskavými lidmi
okolo sebe. Mezi seniory, kteří mají
více jak 90 let, jsem ještě ale mladík,“ dodává s úsměvem. Smysl
v dobrovolnictví vidí i 63letá Andělka. „Nemám vnoučata, chci být
užitečná,“ říká. Dobrovolníci darují
druhým svůj čas, zároveň ale
z každé návštěvy sami odcházejí
obohacení.
A jak se stát dobrovolníkem? První
krok je jednoduchý, stačí se ozvat
na adrabrno@adra.cz nebo telefonní číslo 733 598 494. Nejprve
vám nabídneme schůzku, abychom
zjistili, zda můžeme naplnit vaše
očekávání. Následně vás pozveme
na školení, pojistíme a pomůžeme
s dokumentací. Na první návštěvu
domova vás rádi doprovodíme
a i nadále vám budeme na blízku.
Těšíme se na vše, co nás na společné
cestě dobrovolnictvím čeká. Jsme tu
s vámi pro druhé.
Kristýna Gillíková
Dobrovolnické centrum ADRA Brno

Navrhněte projekty pro
Brno. Dáme na vás!
Víte, jak zlepšit své okolí? Oživit
naše město? Chybí vám někde zeleň, lavičky, park nebo hřiště?
Chcete uspořádat opékačku, ale ve
vašem okolí chybí veřejné grilovací
místo?
Nebo máte nápad na aktivitu, která
by oslovila široký okruh Brňanů
nebo by pomohla jiným lidem? Od
15. února můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého online
formuláře
na
www.damenavas.brno.cz. Projekty
můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřiště,
stromy, softwary, aplikace apod.
nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.

Dáme na vás v roce 2020
- celková částka pro realizaci
projektů je 35 000 000 Kč,
- maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste zjistit například na internetu
nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která vám velmi ráda
poradí, email:
damenavas@brno.cz,
- projekt musí být realizován na
majetku města Brna,
- termín pro podávání projektů je
od 15. 2. do 15. 5. 2020,
- projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za
koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova
je ke stažení na webových stránkách projektu,

-

finálové hlasování proběhne od
1. do 30. 11. 2020.

Se svými dotazy se můžete obracet
na Kancelář participace. Vše také
najdete na webových stránkách
www.damenavas.brno.cz.
Přijďte tvořit projekty společně!
V úterý 31. března od 17:00 hodin
proběhne
veřejné
setkání
(workshop) v Urban centru na Mečové 5. Zde budete moci společně
s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí, tvořit projekty společně nebo se zeptat
na cokoliv, co vás zajímá.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte
je ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás
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