
Informace 
Zastupitelstva  
MČ Brno-Jehnice 
Dne 13. 3. 2020 proběhlo 245. 
mimořádné zasedání zastupitelstva. 

Na tomto zasedání zastupitelstvo 
projednalo dočasné uzavření mateř-
ské školy a školní jídelny a pověřilo 
tajemníka ÚMČ Brno-Jehnice zajiš-
těním stravování pro důchodce u jiné 
organizace. 

Příští jednání zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice svolá starosta v záko-
nem stanovené lhůtě. 

Kompletní zápisy z jednání nalez-
nete ve vývěsce MČ a na stránkách  
http://brno-jehnice.cz/zapisy 
 

Oznámení o přerušení  
dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy bude 
přerušena dodávka elektrické ener-
gie dne 14. 5. a 15. 5. 2020 od 8:00 
do 16:00 hodin v oblasti Brno-
Jehnice vývod z TS č. 8524 Jehnice 
Kleštínek směr trať ČD Brno-
Tišnov. Dále pak 19. 5. 2020 od 
8:00 do 16:00 hodin Brno-Jehnice 
ulice Plástky od ulice Rozhledová. 

Pro případné další informace vo-
lejte E.ON Poruchovou linku 
800 22 55 77 nebo navštivte  
www.eon-distribuce.cz. 

E.ON Distribuce, a.s. 

 

Pár slov k činnosti ÚMČ 
Brno-Jehnice a zastupitel-
stva MČ Brno-Jehnice 

V době nouzového stavu vyhlá-
šeného vládou ČR v souvislosti 
s výskytem koronaviru se ÚMČ 
Brno-Jehnice řídí řadou neustále se 
měnících vyhlášek, nařízení a usne-
sení vlády ČR. Vzhledem k tomu, že 
z důvodu projednání různých neod-
kladných materiálů a vydání přísluš-
ných rozhodnutí je nutno uspořádat 
zastupitelstvo. Dle platného nařízení 
vlády připadá v úvahu způsob uve-
dený v čl. III/2 usnesení vlády ČR ze 
dne 6. 4. 2020 č. 388. Ve stávající 

situaci však není možné uspořádat 
veřejné zasedání ve vnitřních prosto-
rách školy z hygienických důvodů. 
V úvahu připadá veřejné zasedání 
v otevřeném prostoru např. na škol-
ním hřišti za dodržení všech podmí-
nek v odst. I. v citovaném usnesení 
vlády ČR. 

Václav Šicha 
starosta 

 

Vážení spoluobčané 
Zatím se nám daří překonávat 

současné obtížné období. Naše za-
stupitelstvo a úřad reagovaly oka-
mžitě na usnesení vlády ČR ze dne 
12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen 
nouzový stav z důvodu výskytu 
koronaviru. Po uzavření naší školy 
a školky pro výuku jsme se dohodli 
s ředitelem školy Mgr. Kotyzou na 
tom, že školní kuchyně bude od 
16. 3. 2020 vařit dál obědy pro 
jehnické seniory a další občany. Po 
dobu nouzového stavu byl zvýšen 
normativ na vstupní suroviny 
a vzhledem k tomu, že není možné 
vydávat obědy do přinesených ná-
dob, bylo nutno zakalkulovat do 
ceny oběda i jednorázové přepravky. 
Cena obědu tak byla stanovena na 
92,- Kč. Po poradě se zastupiteli 
jsme se rozhodli udržet cenu pro 
jehnické seniory na částce 
60,- Kč/oběd s tím, že zbývajících 
32,- Kč/oběd bude hradit městská 
část. Po zahájení školní výuky, 
a pokud se začne vařit pro žáky 
školy, přejde kuchyně na běžný 
původní režim (normativ potravin, 
cena). O dalším postupu pak roz-
hodne zastupitelstvo městské části 
Brno-Jehnice. 

Nechali jsme také ušít látkové 
roušky, které byly rozdány občanům 
Jehnic starším sedmdesáti let, 
a zajistili jsme certifikovaný dezin-
fekční prostředek, který byl v balení 
0,5 l postupně rozdán do všech do-
mácností. Rozvoz roušek a  dezin-
fekčního prostředku zajistili členové 
jehnické jednotky požární ochrany, 
za což jim patří naše velké uznání. 

Václav Šicha 
starosta 

Názor na téma výstavba 
Vážení spoluobčané. Dostávám 

od vás v poslední době negativní 
reakce na neustálé kontraverzní 
diskuse v Jehnických listech mezi 
starostou a několika místními obča-
ny s tím, že už vás to prostě nebaví. 
Pokud se však budou tyto články 
v Jehnických listech otiskovat 
(a pisatelé na to mají podle zákona 
právo), je mojí povinností na ně 
reagovat, i když s měsíčním zpoždě-
ním. Článek v březnovém čísle 
Jehnických listů od Mgr. Víta Krin-
čeva pod názvem „Názor na téma 
výstavba“ je jeho názorem. Pisatel 
v začátku svého článku píše „Další 
výstavba na úrodných polích 
v Jehnicích není ve veřejném zájmu, 
ale pouze v zájmu vlastníků polí, 
kteří na ní chtějí vydělat.“ 

Takže mi, pane Krinčeve, dovol-
te pár otázek: Když vaše rodina 
kupovala pozemek na stavbu svého 
rodinného domu na těchto, dle vás, 
úrodných polích, bylo to tehdy ve 
veřejném zájmu? Anebo ta pole 
nebyla tehdy tak úrodná? Anebo jste 
je kupovali v zájmu vlastníků polí, 
kteří na nich, dle vás, chtěli vydělat?  

Tyto stavební parcely vznikly na 
základě rozhodnutí tehdejšího zastu-
pitelstva a občané Jehnic neprotesto-
vali a nesepisovali petice, protože na 
základě umožnění rozvoje města 
Brna a nabídnutí stavebních míst 
získaly Jehnice postupně cca 300 
mil. Kč na investice do svojí in-
frastruktury (plyn, vodovod, kanali-
zace, telefon, nové komunikace, 
chodníky, škola, školka, hřbitov 
atp.). Další připravované akce jako 
rozšíření školní jídelny v ZŠ, půdní 
vestavba družiny v ZŠ, příprava 
staveb hasičky a kulturního centra, 
příprava stavby DPS, parkové úpra-
vy na ul. Plástky a další, jsou jen 
logickým pokračováním rozvoje 
Jehnic. 

Vaše „Druhá zásadní věc je ne-
dostatečná kapacita a napojení 
MHD“. Kapacita MHD obsluhující 
Jehnice je dostatečná a moje posled-
ní otázka zní: Pane Krinčeve, do 
práce přes Mokrou Horu jezdíte 
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osobním autem, nebo MHD? Pokud 
v Jehnicích ovšem vůbec fyzicky 
bydlíte (anebo zde máte nahlášené 
jen trvalé bydliště?). 

Václav Šicha 
starosta 

 

Pohled na problémy naší 
městské části s nadhledem 
a odstupem 

Dívat se na problém s nadhledem 
není vůbec snadné. Platí to zejména 
tehdy, pokud se vás problém bezpro-
středně dotýká. Abych nezabřednul 
do místních půtek, uvedu příklad 
starý více než 30 let. Rok před revo-
lucí jsem se dostal na fakultní vete-
rinární kliniku v Utrechtu, kde jsem 
pracoval s řadou významných kole-
gů a hodně jsem se tam naučil. Po-
něvadž jsem byl ‚exotem‘ 
z Východu, diskutovali jsme o všem 
možném, hlavně o politice. Jednou 
po opulentní večeři na terase luxus-
ního sídla kolegy Jana Rothuizena 
jsme tipovali, zda se panu Gorba-
čovovi podaří skutečně něco změnit 
k lepšímu nebo to skončí fiaskem 
jako každá snaha reformovat socia-
lismus. Jan si potáhl z doutníku, 
svlažil ret značkovým vínem a pro-
hlásil: „Miroslave, ber to 
s nadhledem a pořád si nestěžuj. 
Vždyť 40 let toho vašeho reálného 
socialismu je z historického hlediska 
jen okamžik. Dříve nebo později se 
vše vrátí do normálních poměrů a 
budete žít stejně nudný život jako 
my tady v Holandsku. Musím se 
přiznat, já ti tak trochu závidím.“ To 
mě docela nadzvedlo: „Jane, já na 
ten tvůj filosofický nadhled a histo-
rické hledisko kašlu. Pro mě 40 let 
znamená přinejmenším polovinu 
života a taky bych se místo čekání 
ve frontě na cokoliv raději věnoval 
svým pacientům. Když se stěhuješ 
z jednoho podnájmu do druhého a na 
byt v králíkárně, kterému se u nás 
říká panelák, čekáš víc než 10 let, 
tak to ti taky nepřidá. A to zdaleka 
není všechno, ale to bys stejně nepo-
chopil…“ 

Čas oponou trhnul, jsme o tři de-
kády starší. Lidem u nás se docela 
daří a většinu existenčních problémů 
se podařilo vyřešit. Nechci hovořit 
za všechny, ale většinou máme kde 
bydlet. Spíš než nouzí trpíme nadvá-
hou. Cestujeme jako nikdy předtím, 
a protože cenzura už dávno neexistu-

je, pouštíme si ústa na špacír více 
než je zdrávo. Z ustrašených přislu-
hovačů minulého režimu jsme se 
přes noc stali rozenými demokraty 
s právem zdrcující kritiky všeho a 
všech. Navíc jsme se uzavřeli do 
ulity vlastního já, a pokud se někdo 
jen náznakem přiblíží k naší ochran-
né zóně, stává se nepřítelem na život 
a na smrt. Celek nás zajímá, jen 
pokud z něj můžeme něco vytěžit. 
Egoistickým a sebestředným Ho-
lanďanům jsme se přiblížili téměř 
k nerozeznání. 

O tom, že nás v Evropě pálí dob-
ré bydlo, a proto je náš společenský 
systém předurčen k zániku, jsou 
přesvědčeni mnozí z těch, se kterými 
se setkávám ve Vietnamu a 
v Thajsku, kde momentálně pobý-
vám. Nějak nedokážou pochopit, 
proč si v srdci Evropy pořád na něco 
stěžujeme, když nevíme, co je to 
negramotnost, na školách včetně 
vysokých se dá studovat zadarmo a 
vážněji onemocnět ještě neznamená 
bezprostřední riziko bankrotu. No a 
co se týče píle, slušného chování a 
pracovního nasazení, tady nám vlak 
už dávno ujel. 

Můj táta často opakoval: „Tady 
na Moravě se chováme docela 
zvláštně a v Čechách je to možná 
ještě horší. Když se daří, tak bychom 
se málem pozabíjeli, ale když je 
opravdu zle, jsme jako vyměnění a 
dokážeme táhnout za jeden provaz. 
Nejlíp to bylo vidět za války. Nebylo 
u nás sedláka, který by nějaké to 
prase nezabil načerno, v každém 
stavení byl destilační přístroj, kdo 
chtěl pracovat, ten hladem netrpěl, 
protože výměnný obchod fungoval 
jako nikdy předtím. Místní četníci 
ani namátkové šťáry gestapa žádné 
prohřešky neprokázali, a tak až do 
konce války kvůli šmelině či pro-
blémy s povinnými dodávkami ni-
kdo z místních životem nezaplatil. 
Jakmile však riziko bezprostředního 
ohrožení pominulo, začali se lidé ve 
vsi hašteřit a udávat jako před vál-
kou.“ 

Není vyloučeno, že nás další 
osudová výzva čeká. Zatím jsou to 
jen náznaky, ale pokud se koronavi-
rová infekce rozšíří po celém světě, 
Brno a možná ani naše městská část 
nezůstanou ušetřeny. Pak si možná 
uvědomíme, co je opravdu důleži-
té… 

Poznámka na závěr. Pokud by 
můj článek vyzněl tak, že pokud 
nejde o život, nejde vlastně o nic, 
pak se minul účinkem. Chtěl jsem 
pouze upozornit na pořadí důležitos-
ti. V příštím čísle Jehnických listů 
bych se rád zaměřil na ty každodenní 
maličkosti, které nám ztrpčují život, 
přičemž jejich řešení máme ve vlast-
ních rukou.  

V Bangkoku dne 1. března 2020 
Miroslav Svoboda 

 

Jak dál ve stínu infekce 
koronavirem? 

Když jsem se začátkem března 
zamýšlel nad problémy naší městské 
části, nečekal jsem, jak dramaticky 
se situace během pár týdnů změní. 
Ještě nedávno neznámý koronavirus 
se stal nejčastěji citovaným výrazem 
a 24 hodin denně slyšíme varovné 
statistiky nakažených a bohužel 
i mrtvých ze všech kontinentů 
s výjimkou Antarktidy. Svět kolem 
nás jakoby zamrzl a ponořil se do 
tmy. Počáteční radost školáků 
z dlouhých prázdnin se zvolna mění 
v rozčarování z omezeného kontaktu 
i pohybu. Vždyť ono to vlastně v té 
naší škole nebylo tak hrozné, říkají 
si nyní. Mnozí rodiče sedí doma 
a přemýšlejí, jak vyjdou s penězi, 
pokud přijdou o zaměstnání. No 
a senioři se trápí pomyšlením, jak se 
neviditelnému nepříteli vyhnout 
a přitom neztratit kontakt s vnoučaty 
a známými.  

Dobré zprávy se stávají nedo-
statkovým zbožím, a třebaže to vy-
padá, že nejhorší už máme za sebou 
a na konci tunelu se objevuje první 
světelný paprsek, předčasný opti-
mismus není na místě. Se zdravot-
ními důsledky pandemie se vyspělá 
společnost dokáže vyrovnat v řádu 
měsíců až dvou let (pokročilá dia-
gnostika, úspěšná terapie, specifická 
vakcína), ale ekonomicky nás to 
ovlivní na dobu podstatně delší. 
Třebaže to nebude trvat jako ‚dočas-
ný‘ pobyt sovětských vojsk na na-
šem území, přesto jak zpíval Karel 
Kryl: „Tahle noc nebude krátká…“ 

Jak tedy dál? Na tuto otázku se 
odpověď nehledá snadno, nicméně 
nejhorší by bylo podlehnout tlaku 
špatných zpráv, upadnout do pasivi-
ty, či dokonce deprese. Nejsem žád-
ný psycholog, ale rozhodně nedopo-
ručuji sedět celý den před televizní 



obrazovkou či počítačem a dělat si 
statistiku, kolik lidí ve světě či u nás 
infekci podlehlo. I v těžkých dobách 
je třeba zachovat pravidelný denní 
režim, pozornost soustředit na fun-
gování vlastní rodiny a věcí kolem 
nás. Věnovat se více těm nejbližším 
může být nakonec skvělá investice 
do budoucnosti. Kdy se nám 
v minulosti podařilo, aby i v běžný 
pracovní den byly doma všechny 
generace? Těm, kteří žijí osaměle 
nebo daleko od nás, bychom měli 
každý den volat nebo alespoň poslat 
nějakou fotku a mailem si vyměnit 
pár vět. Chce to prostě být 
s blízkými v kontaktu. Nikdo nesmí 
zůstat sám. 

Komunikovat bychom měli i na 
úrovni naší městské části. Přinej-
menším dočasně bychom měli za-
pomenout na velké investiční akce 
a soustředit se na to, jak v této ne-
lehké době co nejvíce usnadnit život 
zdejším občanům a zabezpečit nor-
mální chod obce. Dokonce si mys-
lím, že se tak děje. Naše školní jí-
delna, mimochodem jako jedna 
z mála v Brně, nepřestala s vařením 
obědů pro zaměstnance a především 
pro seniory, kterým ve zvýšené míře 
radnice přispívá. Paní Dorazilová se 
ujala šití roušek, hasiči rozvážejí 
dezinfekční prostředky a tím výčet 
veřejně prospěšných aktivit rozhod-
ně nekončí.  

Když jsme v prosinci schvalovali 
rozpočet naší městské části na rok 
2020, tak nikdo samozřejmě nevě-
děl, jak radikálně si situace během 
pár měsíců změní. Musíme přehod-
notit priority a situaci se přizpůsobit. 
Každopádně bude zapotřebí dobře 
hospodařit s každou korunou, proto-
že doba hojnosti a každoročně se 
zvyšujících rozpočtů je s velkou 
pravděpodobností minulostí. Přesto 
bychom v plnění volebních progra-
mů pokračovat a nenechat se kvůli 
koronaviru zahnat do defenzívy 
a stagnace. 

V Jehnicích dne 16. dubna 2020 
Miroslav Svoboda, zastupitel 

 

Zápis je nejlépe ověřen 
videozáznamem 

V minulém čísle jsme si mohli 
přečíst stížnosti pana místostarosty, 
že odmítám být ověřovatelem. Rád 
bych situaci kolem zápisů objasnil.   

Předminulý rok jsem souhlasil 
být kontrolorem zápisu z 231. jed-
nání zastupitelstva. Tehdy jsem ještě 
nevěděl, jaká Pandořina skříňka se 
otevře. Při kontrole na faktické přes-
nosti a správnosti zápisu nezáleželo, 
místostarostovo motto znělo, cituji 
„hlavně už to podepište“…  

S takovým způsobem fungování 
samosprávy nesouhlasím a byl to 
také jeden z důvodů, proč jsem začal 
pořizovat videozáznam z jednání 
našeho zastupitelstva. 

Shodou okolností je to nyní 
přesně rok, kdy jsme na youtube 
kanálu spolku Klidné Jehnice zve-
řejnili první videozáznam z jednání 
našeho zastupitelstva. Tím jsme 
transparentnost rozhodování v naší 
městské části posunuli na úroveň 
obvyklou v digitální době. Každý 
může z pohodlí domova sledovat, 
jak a o čem se u nás rozhoduje. Je to 
nejlepší forma kontroly volených 
zástupců. 

Okolní obce platí za podobné zá-
znamy desítky tisíc ročně, náš spo-
lek to vše zveřejňuje bezplatně. 
I přes nezištnou snahu zlepšit trans-
parentnost nám bylo v pořizování 
záznamu na začátku vedením naší 
městské části bráněno… Byl v tom 
strach?  

Každopádně pokrok nelze zasta-
vit, vývoj komunikačních technolo-
gií, i následkem současné čínské 
virové nákazy, bude dále akcelero-
vat. Naše snaha o digitalizaci bude 
také pokračovat. 

Kamil Krinčev 
zastupitel Klidné Jehnice 

 

Fakta a informace 
Úřad MČ Brno-Jehnice není za-

hlcen žádostmi o informace, jak se 
nám tu snaží někteří podsunout. Je to 
jen výmluva, kterou neustále slyší-
me, protože na úřadě museli udělat 
nějakou práci navíc, a na to nejsou 
zvyklí. V roce 2018 byly na úřad 
doručeny 2 žádosti o informace. 
V roce 2019 jich dorazilo 18. V roce 
2020 pouze 2. V roce 2019 byly 
žádosti navíc rozloženy v čase, často 
dorazila jedna až dvě za měsíc. Po-
čty žádostí a jejich obsah si může 
každý přečíst z veřejně dostupných 
zdrojů. Toto rozhodně není zahlce-
nost, která by bránila chodu úřadu. 
Jestli stačí pár emailů s dotazy, aby 
byl paralyzován chod úřadu, kde 
jsou dva zaměstnanci pobírající 

plnou mzdu a mají odpovídání na 
e-maily v kompetenci, lze se ade-
kvátně tázat, jestli někde není nějaký 
hlubší problém. 

Dále se tu neustále objevuje 
zpráva, že zastupitelé prý neberou 
žádné odměny. Z rozpočtu Jehnic se 
však na odměny zastupitelů ročně 
utratí 751 000 Kč. Jak je to možné? 
Jednoduše. Skoro vše jde na plat 
starosty Jehnic. Zastupitelé Jehnic 
odhlasovali, že starosta je uvolněný, 
tudíž za svoji práci pobírá měsíčně 
odměnu cca 58 000 Kč. Oproti tomu 
na Ořešíně je starosta neuvolněný, 
tzn. že pracuje na „částečný úvazek“ 
a bere odměnu 25 000 Kč. Stručně 
se dá říct, že starosta dostává tako-
vou odměnu, jakou mu jeho zastupi-
telé odhlasují na základě toho, jestli 
jej jmenují uvolněným, nebo neu-
volněným. V některých obcích do-
konce starostové vykonávají i funkci 
tajemníka a někde dokonce neberou 
odměnu žádnou. 

Tezi, že zastupitelé neberou za 
svoji práci odměnu, když jeden 
zastupitel bere za svoji práci odměnu 
a tato položka se navíc v rozpočtu 
jmenuje „odměny zastupitelům“ 
a čerpá podstatnou část rozpočtu, 
považuji za zavádějící. 

Mgr. Vít Krinčev 

 
Vážený pane Víte Krinčeve 

Ke zpracování žádostí o infor-
mace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
vám musím sdělit, že příprava odpo-
vědi trvá při vyhledávání materiálů 
několik hodin a v případě dohledá-
vání materiálů v archivu i celý pra-
covní den a to vše mezi normální 
pracovní činností a zpracováváním 
agendy úřadu. Stává se nám i to, že 
některé dotazy od jednoho žadatele 
jsou stejné a přijdou v různých časo-
vých obdobích, aniž by se žadatel 
namáhal změnit datum vyhotovení 
dotazu. 

Srovnávání nákladů na řízení 
chodu městské části Jehnice a měst-
ské části Ořešín (zastupitelstvo, 
úřad) se zde již opakuje a je pro 
některé občany vděčným tématem. 
Jako starostovi Jehnic mně vůbec 
nepřísluší posuzovat a hodnotit roz-
hodnutí zastupitelstva a starosty 
Ořešína ve věci odměn a mezd sta-
rosty, místostarosty a úředníků měst-
ské části Ořešín. Sděluji vám pouze 
(a to si můžete lehce zjistit), že plat 
uvolněného starosty je stanoven 



Nařízením vlády ČR č. 318/2017 Sb. 
v platném znění. Pokud však neustá-
le srovnáváte Jehnice a Ořešín, uvá-
dějte alespoň pravdivé údaje jako 
např.  
Při pohledu na tuto tabulku vám 
musí být vzhledem k porovnání 
počtu obyvatel jasné, že starosta 
a úředníci v Jehnicích pracují každý 
za dva. 

Václav Šicha 
starosta 

 

Poplatek za komunální 
odpad v Brně 

V letošním roce 2020 nastaly pro 
některé osoby podstatné změny, 
které jsou podrobně popsány na 
našich webových stránkách 
www.brno.cz/odpady.  

Zejména jde o úplné osvobození 
od poplatku, které se týká jednak 
seniorů, kteří v roce 2020 dovrší 70 
let a více, a jednak dětí, které v roce 
2020 nedosáhnou věku 4 let. V těch-
to případech dojde k osvobození od 
poplatku automaticky a dosažení 
nebo nedosažení věku není nutné 
správci daně ohlašovat. 

Upozorňujeme však, že osvo-
bození dle věku se vztahuje pouze 
k poplatkové povinnosti, která vzni-
ká z důvodu přihlášení se v Brně, 
nikoli z důvodu vlastnictví nemovi-
tosti, podléhající zpoplatnění. 

Pokud tedy osoba osvobozená 
z důvodu věku vlastní v Brně byt 
nebo rodinný dům, kde nikdo není 
přihlášen k pobytu, pak z titulu 
vlastnictví i nadále nese tento vlast-
ník poplatkovou povinnost, a to ve 
výši 670 Kč za každou jednu nemo-
vitost podléhající zpoplatnění. 

Jinými slovy, u poplatkové po-
vinnosti z titulu vlastnictví věk 
vlastníka nehraje žádnou roli na výši 
sazby.  

Novinkou je také zpřísnění do-
padů v těch případech, kdy není 
splněna ohlašovací povinnost. Týká 
se to zejména rodičů, kteří uplatňují 
osvobození pro třetí a další dítě. 
Pokud nesplní každý rok nejpoz-
ději k datu splatnosti ohlašovací 

povinnost, nárok na osvobození 
zaniká. 

Stejná zůstává sazba, a to 670 
Kč za rok 2020, avšak splatnost 
poplatku je s ohledem na pande-
mii posunuta až k 31. 8. 2020. 
Zaplatit poplatek lze bezhotovostně 
nebo na poště poštovní poukázkou 
typu A.  

Ke dni vydání periodika je po-

kladna pro výběr poplatku uzavřena 
a úřední hodiny pro osobní kontakt 
(nikoli platbu) je možné využít pou-
ze po předchozí domluvě 
s konkrétním zaměstnancem. Obča-
né jsou vyzýváni, aby veškeré zále-
žitosti řešili elektronicky nebo poš-
tou (příp. ponechali podání na poda-
telně Magistrátu). V každém případě 
doporučujeme sledovat webové 
stránky, kde jsou k dispozici aktuál-
ní informace. 

Při platbě doporučujeme využít 
on-line platbu na městském e-shopu 
www.brnoid.cz. 

Číslo účtu správce poplatku je 
vedeno u České spořitelny, a.s.: 
111 22 00 22/0800 (při bezhoto-
vostní platbě je nutno uvést jako 
variabilní symbol rodné číslo po-
platníka). 

 

Odkaz: https://www.brno.cz/odpady 

Správcem daně pro celé město Brno 
je Odbor životního prostředí Magis-
trátu města Brna, Oddělení správy 
poplatku za komunální odpad, pra-
coviště Šumavská 35, budova C. 

 

Odkaz: 
 https://ekodotace.brno.cz/dotace/sali
nkarta/ 

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 vyří-
díte i další ekodotace, které najdete 
zde: www.ekodotace.brno.cz 

 

Odkaz: https://www.sako.cz/pro-
brnaky/cz/791/jak-spravne- tri-
dit/#je-vam-lito-veci-vyhazovat 

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

 

Odbor životního prostředí 
Magistrát města Brna 

 

      Jehnice    Ořešín 
Počet obyvatel (data k 1. 1. 2020)   1049    581 
Starosta       uvolněný   neuvolněný  
      s odměnou dle zákona  s odměnou dle zákona 
Místostarostové      2 neuvolnění bez odměny  1 neuvolněný bez odměny 
Pracovníci úřadu na plný pracovní poměr   2    3 
Pracovníci úřadu na poloviční pracovní úvazek 2    1 



Co se děje na našich stře-
discích během uzavření 
provozu 

Uzavření vnitřních i venkovních 
sportovišť kvůli zamezení šíření 
koronavirové nákazy využila spo-
lečnost STAREZ – SPORT, a. s. 
k drobným opravám v jednotlivých 
areálech i k předčasnému zahájení 
plánované dvouměsíční odstávky 
v aquaparku v Kohoutovicích.  
ODSTÁVKA V AQUAPARKU 
KOHOUTOVICE 

Původně naplánovaná odstávka 
měla být zahájena 1. 4. 2020, ale 
vzhledem k uzavření provozu se 
s pracemi začalo dříve. Nyní se 
provádí zateplení a opláštění tobo-
ganové věže a kompletně se vymě-
ňuje nerezové zábradlí v bazénové 
hale. V plánu je také výměna po-
slední sekce schodiště k toboganu, 
dále budou probíhat sanitární práce a 
drobná údržba, kterou nelze prová-
dět v době provozu.  
DVĚ BUDOVY OBČERSTVENÍ 
NA RIVIÉŘE 

Na koupališti Riviéra se již nyní 
připravují na letní sezonu. Největší 
novinkou toto areálu budou dvě 
reprezentativní budovy s občerstve-
ním, na kterých se pracuje již od 
konce roku 2019. V moderních bu-

dovách bude vedle občerstvení také 
sociální zařízení a v budově stojící u 
hlavních pokladen bude i info kou-
tek s nabídkou prodeje sportovních 
potřeb. Obě stavby, včetně rekulti-
vace okolí, by měly být dokončeny 
do zahájení sezony.  

Letos budou ještě na Riviéře 
mimo jiné rekonstruovány WC 
a bude vyměněn plot mezi Riviérou 
a areálem Kometa.  
ÚPRAVY FOTBALOVÉHO 
CENTRA 

Fotbalové centrum Brno 
v Brněnských Ivanovicích, které 
společnost STAREZ – SPORT, a. s. 
spravuje od ledna 2020, také využilo 
uzavření provozu pro celkové zvele-
bení areálu. Během několika dnů 
byla např. vymalována zasedací 
místnost včetně jejích posuvných 
dveří, opravila se pojízdnost brány 
na parkoviště, na kterém se také 
nalajnovaly čáry pro vjezd sanitky. 
Kolem parkoviště i chodníků 
v areálu se vysadilo téměř 200 různě 
velkých tújí. 
DROBNÉ OPRAVY 
V OSTATNÍCH STŘEDISCÍCH 

Než se do Lázní Rašínova vrátí 
návštěvníci, budou probíhat práce na 
poškozených obkladech a kanálcích 
ve vířivce. Ve wellness budou opra-
veny schody do ochlazovacího ba-

zénku a lavice ve finské sauně. 
V bazénové hale budou spraveny 
obklady v ochozech a ve cvičebním 
sále bude vymalováno. 

V Bazénu za Lužánkami jsou 
naplánovány drobné opravy. Během 
uzavření by se mělo stihnout seškra-
bat strop ve sprchách a vymalovat. 
Bazén Ponávka je kvůli uzavření 
provozu vypuštěn, zaměstnanci se 
dočasně přesouvají na koupaliště 
Zábrdovice a zahajují zde přípravu 
na letní sezonu.  
      V areálu malé kopané je v plánu 
výmalba zázemí a postupná výměna 
sedáků lavic. 
SPORTUJEME V BRNĚ PRO 
DOBROU FORMU  
      Vzhledem k uzavřeným středis-
kům po celé ČR jsme na facebooko-
vém profilu Sportujeme v Brně spus-
tili novou kampaň, s níž chceme 
uživatelům dobu uzavřených sporto-
višť zpříjemnit. Každý má možnost 
se podělit o svůj sportovní zážitek 
během těchto dnů, ať už komentá-
řem nebo fotografií.  
       Dále zde bude zveřejněna série 
příspěvků o možnostech sportování 
v přírodě, budou přidávány tipy na 
on-line lekce cvičení. Každý týden 
trenér z Lázní Rašínova předvede 
několik snadných cviků, které lze 
provádět doma.    
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Další téma k diskuzi je životní prostředí ve vztahu k naší městské části. Máte-li co říci 
k tomuto tématu, zasílejte své příspěvky na e-mail: jehnickelisty@seznam.cz do 15. 6. 2020. 
Materiály zpracujeme, aby mohly vyjít v červnovém čísle. 

S profesionálními radami se přidají i 
cvičitelky z lekce Total Body.  

Ing.  Jaromír Krejčí 
Středisko aktivit a sportu 

 
 
Matematické třídy 
v ZŠ Sirotkova 

Základní škola Sirotkova opět 
otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se 
zaměřením na matematiku a in-
formatiku. Výběrové řízení do 5M 
tříd se uskuteční 14 dní po otevření 
škol, do 6M tříd na konci měsíce 
června. Elektronickou přihlášku 
a podrobnější informace o M třídách 
včetně ukázek starších přijímacích 
testů najdete na 
www.zssirotkova.cz. 
 

Bezplatná pomoc  
občanům 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
v případě, že máte jakékoliv právní 
dotazy, obracejte se na mne prosím 
prostřednictvím níže uvedeného 
telefonického kontaktu, a to až do 
konce května tohoto roku, každé 
pondělí a středu od 14:00 do 17:00. 
V rámci bezplatné telefonické kon-
zultace se Vám budu snažit poradit 
s Vašimi právními dotazy. Přeji 
pevné zdraví v této nelehké době! 

 
 

 
 
 
 
 

Stárneme spolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stárneme spolu je projekt fi-
nanční podpory veterinární péče 
pro psy a kočky patřící seniorům ve 
finanční a sociální tísni. Díky pod-
poře Alena Mikes Memorial Foun-
dation má nyní česká obecně pro-
spěšná společnost Veterináři bez 
hranic ČR v Brně možnost 
v takových případech pomoci.  
 

Vlastníte vy nebo vaši blízcí psa 
nebo kočku? Není pochyb o tom, že 
vztah člověka a zvířete má pozitivní 
vliv na tělesné a duševní zdraví. 
Přítomnost domácího mazlíčka 
zmírňuje pocit opuštěnosti a zvyšuje 
pocit bezpečí. Kontakt se zvířetem 
působí proti úzkosti a psychickému 
napětí, pravidelná fyzická aktivita 
vede ke zlepšení tělesné kondice 
a imunity. Zvířata potřebují nakr-
mit, proběhnout se venku, vyžadují 
pozornost a to majiteli dodává pocit 
potřebnosti a stimuluje ho 
k aktivitě. I v případě onemocnění 
zvyšuje odpovědnost za čtyřnohého 
přítele vůli majitele k co nejrychlej-
šímu uzdravení.  

Stejně jako vy, i psi a kočky trpí 

zdravotními problémy, z nichž 
mnohé vyžadují nákladnou veteri-
nární péči. Může se stát, že ačkoli 
by majitel rád dopřál svému čtyřno-
hému příteli vše, co potřebuje, je 
tato péče mimo jeho finanční mož-
nosti.  A přesně v této situaci jsme 
sociálně a finančně znevýhodněným 
seniorům schopni pomoci. 

Komu můžeme pomoci? 
Finanční podpora v rámci pro-

jektu Stárneme spolu je podmíněna 
splněním následujících podmínek: 
majitel zvířete je senior ve starob-
ním či invalidním důchodu, má 
trvalé bydliště v Brně a pobírá něja-
kou formu sociální podpory, pří-
padně je jinak (ale prokazatelně) ve 
finanční nebo sociální tísni. Po 
individuálním posouzení okolností 
a závažnosti případu můžeme finan-
covat náklady na nezbytnou veteri-
nární péči částečně až v plné výši. 
S projektem spolupracuje okolo 10 
veterinárních klinik po celém Brně, 
kam můžeme váš případ  referovat, 
a kde bude vašemu čtyřnohému 
příteli poskytnuta veterinární péče. 
 

Jak na to? 
Není to nic složitého, Kontaktuj-

te nás na níže uvedeném telefonním 
čísle nebo emailu, obratem se vám 
ozveme zpět a osobně posoudíme, 
jestli a jak vám můžeme pomoci.  

Tereza Jelínková, koordinátorka projektu 
Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. 

 
Vítání občánků 
Vyzýváme tímto rodiče dětí 
narozených po 1. 1. 2017, 
kteří mají zájem o tuto akci, 
aby se o všem informovali na 
úřadě naší městské části. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


