
PSÍ RŮŽE

Cesty utkané
v předivu tisíce 
dnů, tolik podobné
křehké pavoučí
síti ve větvích 
šípkového keře
překryté mlhami
prožitých roků.

S paletou času
neradno žertovat,
smíchaný kolorit
barev se nikdy
už nevyjasní,
je zrádné namíchat
barevný odstín jak
přeje si to svět.

Jasný kolorit
cest tkaných v tisíci
dnech stříbrnou nití
křehkou jak vlákno
pavoučí sítě
visící v šípkovém
keři nemůže čas
překrýt mlhami.

Stačí paprsek
slunečního svitu
v lese na pažitu
a křehké vlákno
pavoučí sítě
v jasném koloritu
třpytí se in situ
v šípkovém keři.

(Stříbrné nitě – pavoučí sítě
v šípkovém keři – kdo tomu věří !?)

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice
Dne 27. 8. 2014 proběhlo 
180. zasedání zastupitelstva
- Ing. Cech upozornil na odstavený 
motocykl za objektem bývalé samo-
obsluhy. Zastupitelstvo pověřilo ta-
jemníka, aby zajistil prostřednictvím 
městské policie odtah motocyklu.
- starosta informoval zastupitele 
o postupu ve věci žádosti o dotaci 
z prostředků MŠMT, kdy žádost 
je vyhotovena, Rada města Brna 
odsouhlasila, aby si naše městská 
část požádala o dotaci z prostředků 
MŠMT.
- předseda kulturní komise pan 
Milan Pernica informoval zastupitele 

o dalším čerpání finančních pro-
středků na Hody 2014: Noční ochra-
na mobiliáře umístěného na námětí 
ve dnech 5. - 7. 9. 2014 v částce 
2.400,-Kč + DPH, pronájem 50 setů 
lavic za částku 1.000,- Kč, poháry 
pro vítěze fotbalového turnaje + ceny 
v částce 3.000,- Kč. Zastupitelstvo 
vzalo čerpání finančních prostředků 
z kapitoly kultura na vědomí.
- předseda kulturní komise pan 
Milan Pernica seznámil zastupitele, 
že v době konání Hodů 2014 budou 
na náměstí postaveny stánky s občer-
stvením, které si zajistí provozovatelé 
restauračních zařízení v Jehnicích 
a stánek s buchtičkami a koláčky. 
Zastupitelstvo navrhlo, že pokud 
bude někdo mít zájem prodávat 
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jiné výrobky, může tyto na náměstí 
prodávat, ovšem za předpokladu, 
že tento sortiment již není na jiném 
stánku. Místo na stánek, či prodejní 
stolek určí prodejci předseda kulturní 
komise pan Milan Pernica.
- zastupitelstvo určilo hlavního 
pořadatele akce Hody 2014 pana 
Milana Pernicu. Předseda kulturní 
komise pan Milan Pernica souhlasí 
s funkcí hlavního pořadatele na akci 
Hody 2014.
- zastupitelstvo projednalo 
zprávu z kontrolního výboru ze dne 
23.7.2014 týkající se nájemní smlouvy 
mezi společností VSJS s.r.o. a MČ 
Brno-Jehnice na pronájem restaurace 
„Obecní dům“. Ing. Hudec navrhl 
vypovězení smlouvy mezi MČ 
Brno-Jehnice a společností VSJS 
s.r.o. na nájem nebytových prostor 
v budově ÚMČ Brno-Jehnice nám. 3. 
Května 5, 621 00 Brno. Zastupitelstvo 
souhlasí s výpovědí této smlouvy.
- zastupitelstvo projednalo zprávu 
z kontrolního výboru ze dne 23. 7. 
2014 týkající se smlouvy o spolupráci 
mezi TJ SOKOL Jehnice a městskou 
částí Brno-Jehnice. Ing. Hudec 

přednesl návrh na zrušení stávající 
smlouvy o spolupráci mezi MČ a TJ 
SOKOL Jehnice a navrhl uzavření 
nové smlouvy za nově stanovených, 
podmínek (úhrada nájemného za 
užívání tělocvičny).
Zastupitelstvo přijalo usnesení: 
- Mezi MČ Brno-Jehnice a TJ 
SOKOL Jehnice bude uzavřena 
dlouhodobá smlouva (trvání 
smlouvy projedná zastupitelstvo na 
příštím jednání ZMČ) o využívání 
tělocvičny ZŠ Blanenská 1. Návrh 
smlouvy předloží na příštím zasedání 
předseda TJ SOKOL Jehnice. 
- Mládež organizovaná a mládež 
hrající soutěže za TJ SOKOL 
Jehnice – ZDARMA
- Dospělí reprezentující TJ 
SOKOL Jehnice v soutěžích 150,- 
Kč/hodina
- Ostatní 300,- Kč/hodina
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu na 
zajištění schůdnosti chodníků v zim-
ním období 2014-2015 se společností 
DVOŘÁK comte, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
na zajištění údržby místních komu-

nikací v zimním období 2014-2015 
se společností DVOŘÁK comte, 
a.s. a pověřuje starosty podpisem 
smlouvy. 
- zastupitelstvo schvaluje pronájem 
4 ks mobilního WC typ V.I.P. od 
společnosti SEBAK, spol. s r.o. na 
HODY 2014 za částku 4.800,- Kč 
+ DPH.
- zastupitelstvo nemá žádný návrh 
na změnu obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 12/2013, 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
- zastupitelstvo projednalo žádost 
společnosti ADAM architects, s.r.o. 
o vyjádření pro stavební řízení na 
akci Rekonstrukce a dostavba areálu 
pivovaru Jehnice a návrh dohody 
o úpravě chodníků na ul. Kleštínek 
v Jehnicích a nedává souhlasné 
stanovisko pro stavební řízení. Pro 
složitost tohoto případu přeložilo 
žádost k dalšímu projednání na 
ZMČ. Zastupitelstvo s takto navr-
ženou dohodou o úpravě chodníků 
na ul. Kleštínek v Jehnicích zásadně 
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nesouhlasí, jelikož byla přislíbena 
pouze výpomoc při jednání s majiteli 
pozemků a dotčenými orgány. 
- zastupitelstvo projednalo cenové 
nabídky na opravu elektroinstalace 
v budově ÚMČ Brno-Jehnice od spo-
lečnosti EKW a pana Protivinského 
a přesouvá tento bod na příští jednání 
ZMČ a pověřuje tajemníka, aby do 
příštího jednání ZMČ oba zájemci 
předložili návrh smlouvy o dílo, 
jehož přílohou bude strukturovaný 
rozpočet na opravu elektroinstalace 
v budově ÚMČ.
- zastupitelstvo souhlasí s proná-
jmem pozemku 673/11 k.ú. Jehnice 
společnosti MERFIS TRADE s.r.o.
- zastupitelstvo souhlasí s žádostí 
ředitele školy Mgr. Kotyzy s přijetím 
daru ve výši 40.000,- Kč od společnosti 
MEDIA EFEKT, s.r.o., který je určen 
na zkvalitnění podmínek vzdělávání 
dětí v ZŠ a MŠ Blanenská 1 – zajištění 
výuky angličtiny.
Další zasedání zastupitelstva se 
konalo dne 17. 09. 2014 v 18:30 hod. 
na ÚMČ.

Mája

Skupina Next Round

Beseda

Krojovaní

Gratulujeme
V září oslavili své narozeniny 

paní Alena Pochopová, paní Libuše 
Poláková a pan Miroslav Kupský.

Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životním jubileím 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let.

  Redakce
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Památná Boží muka u Jehnic
V letošním roce došlo ke generální 

opravě naší poslední sakrální 
památky – Božích muk u silnice 
směrem k Vranovu. Proto její historii 
připomínáme.

Pověst dle farní kroniky 
v Bratelsbrunnu ze dne 8. září 1881. 
(Pratlsbrunn = Březí)

V obci Pratlsbrunn (Bratelsbrunn) 
nedaleko Mikulova (na rakouských 
hranicích) řádila morová rána (černý 
mor) a mnoho lidí zemřelo. Pozůstalí 
se usnesli vykonat prosebnou pouť 
na posvátný Vranov. Když došli 
při této cestě za obec Jehnice do 
míst, kde nyní stojí Boží muka, 
zbožně vykonali pobožnost prosíce 
Pannu Marii, aby vyslyšela prosbu 
a smilovala se nad nimi. Nato 
pokračovali v cestě na Vranov, kde 
opět vykonali zbožně pobožnost.

Když se pak domů do 
Bratelsbrunnu z pouti vrátili a zjistili, 
že pozůstalí domácí jsou zdraví 
a veselí vyptávali se jich, v který den 
a v kterou hodinu ta strašná nemoc 
přestala. Přesvědčili se, že to bylo 
v té době, kdy blíže Jehnic na cestě 
k Vranovu kajícně se modlili.

Na věčnou památku zbudovali svým 
nákladem dva svobodní mládenci 
z Bratelsbrunnu č.p. 175 na tomto 
místě Boží muka, čili morový sloup.

Představení 
obce pak usnesli 
se na tom, 
aby povinné 
díků učinění 
každoročně na 
svátek narození 
Panny Marie 
(8. září) ve 
farním kostele 
sv. Jana Křtitele 
v Bratelsbrunnu 
se konalo 
a slavná mše 
se sloužila. 
Rovněž také 
na posvátném 
poutním místě 
na Vranově, aby 
se tentýž den 
slavná mše svatá 
sloužila.

Po několika 
letech se na 
toto dobré 
předsevzetí 
zapomnělo.

Roku 1713 se 
však nemoc do 
Bratelsbrunnu 
vrátila a větší 
část občanů 
na ni zemřelo. 
Velké soužení a trápení prožili 
obyvatelé této obce. Byli z toho 

bezradní a nešťastní. 
V tomto neštěstí 
byli upozorněni 
tamějším 
spoluobčanem 
Reichlem na 
učiněný slib z roku 
1674, jenž byl 
zanedbán. Zbožní 
lidé spatřovali 
v nové morové ráně 
prst Boží. Proto 
uposlechli dobré 
rady a vydali se 
ihned příští dny na 
pouť na posvátný 
Vranov.

A když přišli ke 
zmíněné Boží muce 
za Jehnicemi, padli 
všichni na kolena, 
modlíce se k Panně 
Marii vranovské za 
ochranu a odvrácení 

morové rány, která nemilosrdně 
řádila v řadách spoluobčanů. 
A skutečně byli znovu vyslyšeni 
a morová rána odvrácena. Od 
toho roku 1713 přicházejí téměř 
každoročně na posvátný Vranov 
procesí z Bratelsbrunnu, skoro 
pravidelně v předvečer svátku Panny 
Marie. Též každoročně je sloužena 
za občany Bratelsbrunnu slavná 
mše svatá na Vranově. Kdykoliv 
bratelsbrunnští poutníci jdou na 
Vranov na pouť, vykonají pobožnost 
u Boží muky a ozdobí ji věncem. 
Roku 1880 byla Boží muka nákladem 
poutníků bratelsbrunnských opravena 
a ozdobena obrazem. Kolem 
obrazu Panny Marie Vranovské byl 
v německé řeči nápis „Sv. Marie, 
matko Boží, oroduj za nás“.

V roce 1945 byl obraz jistým 
občanem značně poškozen.

Dle podkladů Jana Černohlávka 
upravil Ivo Pekař
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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) 
o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - “Energetický zákon” ve znění pozdejších 
předpisů a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 – “Elektrická venkovní vedení s napětím...“, dle níže uvedeného výpisu 
z citovaných předpisů.
Ochranná pásma - v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakazáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 
7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost - veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti 
od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani 

ořezávanými větvemi při jejich pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení 
porostu při větru) od vedení 1 m,
u vedení vysokého napětí (22 kV, 35 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení 
porostu při větru) od vedení 2 m,
u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení 
porostu při větru) od vedení 3 m,
v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká 
republika, s.r.o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna 
pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto práci stanovených.

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 
KONCE TOHOTO ROKU

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zamětnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupí následně 
na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude 
ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě budou 
zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující 
bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout 
Energetický regulační úřad.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 840 111 333
Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionalní správa sítě VN a NN BRNO Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si 
zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody.

Město poskytuje zápůjčky 
z Fondu rozvoje bydlení

Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
zápůjčky s 3% úrokovou sazbou 
na opravu a modernizaci bytových 
a rodinných domů a bytových 
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje 
prostřednictvím Bytového odboru 
Magistrátu města Brna dvakrát ročně 
výběrové řízení. 

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a městských 
částí a na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města > Magistrát 
města Brna > Úsek hospodářský > 
Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).

O zápůjčku, která bude poskyto-
vána na jaře 2015, mohou vlastníci 

nemovitostí požádat v termínech 
od 1. 9. do 15. 10. 2014 a od 1. 12. 
2014 do 15. 1. 2015. Žádosti na 
předepsaném formuláři jsou přijímány 
na Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese. 

K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po dobu 
splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku 
provádí Komise bydlení Rady města 
Brna. O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni prostřednictvím Bytového 

odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný 
obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel 
nehradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor 
také zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Další výhodou 
zápůjčky je možnost předčasného 
splacení zápůjčky. K předčasnému 
splacení zápůjčky město sdělí dluž-
níkovi výši úroku, příp. výši úmoru 
a úroku dle skutečné výše zápůjčky 
a skutečné doby jejího splácení.

Finanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů na základě 
faktur nebo paragonů, a to po dobu 
6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. 
Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu 
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zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Po úplném splacení zápůjčky 
připraví město podklady k provedení 
výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat 
na více účelů v jednom termínu. Bližší 
informace o zápůjčkách z Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287. 

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Katalog výživného
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

tento díl se bude věnovat rodinnému 
právu, a to konkrétně úpravě vyživo-
vací povinnosti. 

Pod pojmem výživné si nejčastěji 
představíme peněžní plnění určené 
pro děti, které platí otcové matkám 
svých dětí, tzv. alimenty. Výživné 
má však i další podoby. Pojďme si je 
přiblížit. 

Na úvod je vhodné zmínit, že 
„Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný 
není schopen sám se živit.“ U výživného 
vždy také individuálně posuzujeme 

účel zápůjčky lhůta splatnosti horní hranice zápůjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve 
stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken 
a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím 
bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní 
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě

200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku

možnosti a schopnosti osoby povinné 
k placení výživného.

Výživné mezi manželi. Manželé 
mají vzájemnou vyživovací povinnost 
v rozsahu stejné hmotné a kulturní 
úrovně. Požadavek, aby manželé měli 
stejnou životní úroveň, je zdůvodněn 
jejich stejným postavením v manžel-
ství, v rodině a společnosti a vyplývá 
i z jejich stejných práv a povinností. 

Výživné mezi rozvedenými manže-
li. Není-li rozvedený manžel schopen 
sám se živit a tato jeho neschopnost 
má svůj původ v manželství nebo 
v souvislosti s ním, má vůči němu 
jeho bývalý manžel v přiměřeném 
rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to 
na něm spravedlivě požadovat. Pokud 
se bývalí manželé nedohodnou na 
výši výživného a době, po kterou bude 
výživné poskytováno, pak by se měl 
ten z manželů, který výživné požaduje 
obrátit na soud. Nárok na výživné 
mezi rozvedenými manželi však 
zanikne poskytnutím jednorázového 
odbytného. 

Výživné rodičů k dětem. Podle 
zákona má být životní úroveň dítěte 
v zásadně shodná s životní úrovní 
rodičů. Z toho plyne závěr, že čím 

větší příjem či majetek rodiče mají, 
tím vyšší výživné má být poskytováno 
dítěti. Podle zákona lze za odůvodně-
né potřeby dítěte též považovat tvorbu 
úspor. Lze se tedy jednak domáhat, 
aby rodič přispíval na výživu a záro-
veň ukládal na spořicí účet nezletilého 
pravidelně určenou částku. Tato 
částka pak může být dítěti vyplacena 
po nabytí zletilosti. 

Výživné mezi předky a potomky. 
Zákon stanoví, že předci a potomci 
mají vzájemnou vyživovací povinnost. 
Než se však s žádostí o výživné obrá-
títe na příbuzenstvo, vězte, že rodiče 
mají vůči dítěti vyživovací povinnost 
před prarodiči a bližší příbuzní před 
vzdálenějšími.

Výživné neprovdané matky. Není-li 
matka dítěte provdána za otce dítěte, 
poskytne jí otec dítěte výživu po dobu 
dvou let od narození dítěte a přispěje 
jí v přiměřeném rozsahu na úhradu 
nákladů spojených s těhotenstvím 
a porodem. Povinnost k úhradě 
nákladů spojených s těhotenstvím 
a porodem vznikne muži, jehož ot-
covství je pravděpodobné, i v případě, 
že se dítě nenarodí živé. Soud může 
na návrh těhotné ženy uložit muži, 
jehož otcovství je pravděpodobné, aby 
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částku potřebnou na výživu a pří-
spěvek na úhradu nákladů spojených 
s těhotenstvím a porodem poskytl 
předem. Soud může rovněž na návrh 
těhotné ženy uložit muži, jehož ot-
covství je pravděpodobné, aby předem 
poskytl částku potřebnou k zajištění 
výživy dítěte po dobu, po kterou by 
ženě náležela jako zaměstnankyni 
mateřská dovolená. 

Právo na výživné z pozůstalosti. 
Toto oprávnění je v našem právním 
řádu novinkou. Opravňuje za určitých 
podmínek nepominutelného dědice či 
pozůstalého manžela na poskytování 
výživy - zaopatření z pozůstalosti, 
pokud se mu ji nedostává a pokud 

není schopen sám se živit. 
Katalog výživného pak uzavírá 

výživné mezi registrovanými part-
nery, které je koncipováno obdobně 
jako u manželů, s možností určení 
výživného i po zrušení partnerského 
soužití, podobně jako v případě 
výživného mezi rozvedenými 
manželi. Tato vyživovací povinnost 
je upravena samostatně, a to v zákoně 
o registrovaném partnerství.

Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený

Tel.: 608706372
e-mail: info@akhubeny.cz

602 00 Brno, Běhounská 4/20

Hledáme posily 
do našeho týmu

Přijímáme nové policisty 
a policistky. 

Jihomoravská policie přijímá nové 
policisty a policistky, kteří mají zájem 
posílit základní útvary v celém kraji 
a doplnit počty příslušníků ve výkonu 
služby. V současné době pracuje u ji-
homoravské policie 3517 příslušníků, 
a do konce roku bychom jejich řady 
rádi rozšířili o desítky dalších nových 
policistek a policistů, kteří mají zájem 
o tuto zodpovědnou a smysluplnou 
práci. Hledáme nové kolegy, kteří by 
se chtěli podílet na zlepšování bez-

pečnostní situace a veřejného 
pořádku, dohlížet na bez-
pečnost na silnicích, bojovat 
proti kriminalitě a neustále 
prohlubovat svoje znalosti 
a odbornou kvalifikaci.

Zaměstnání u policie při-
náší kromě stabilního příjmu 
a možnosti kariérního růstu 
řadu sociálních a dalších vý-
hod, mezi které patří 6 týdnů 
dovolené, ozdravné pobyty, 
zdravotní péče, možnost 
čerpání příspěvků na penzijní 
připojištění, rekreační pobyty, 
a další.

Příslušníkem policie se 
může stát každý občan České 
republiky starší osmnácti 
let, který je bezúhonný, má 
minimálně střední vzdělání 
zakončené maturitou a který 
není členem politické strany 
nebo hnutí a nevykonává 
živnostenskou nebo podni-
katelskou činnost. Zvládnout 
musí testy fyzické, osobnostní 
a zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace o při-
jetí do služebního poměru 
a přijímacím řízení najdete 
pod odkazem:

http://www.policie.cz/
clanek/moznosti-uplatneni-v-
policii-ceske-republiky.aspx

V případě zájmu či 
dotazů kontaktujte personální 
oddělení Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje:
telefon: 974 622 622, 
725 661 021
e-mail: 
lucie.horvathova@pcr.cz
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1. říjen - Mezinárodní den 
seniorů

V tento den mají svátek maminky, 
tatínkové, babičky, dědečkové, 
zkrátka všichni senioři. Oslavami 
Svátku seniorů chceme dosáhnout 
toho, aby byl oceněn přínos našich 
starších spoluobčanů. Řada lidí je 
aktivních i ve vysokém věku a díky 
svým zkušenostem jsou platnými 
členy naší společnosti. Byli bychom 
rádi, aby byli hrdí a spokojení s tím, 
že už patří do skupiny seniorů. 

Povzbuďte mladší generaci, ať 
alespoň prvního října připraví pro 
své blízké den, na který budou rádi 
vzpomínat. Připravili jsme na tento 
den 4. ročník oslav Svátku Seniorů. 
Připojte se s vaší obcí k oslavám 
Svátku seniorů prostřednictvím 
vylepením plakátu na úřadě nebo na 
informační vývěsku. Cílem oslavy 
svátku je zviditelnění skupiny seniorů 
v české společnosti a podpora jejich 
aktivního života. Zároveň chceme 
založit každoroční tradici slavení 
Svátku seniorů, na stejné úrovni jako 
se slaví Mezinárodní den žen, Den 
dětí a podobně. Připojte se k nám!

Pódiové vystoupení se v letošním 
roce uskuteční v Brně dne 5. 10. 
2014. Součástí programu bude vy-
stoupení Banjo Band Ivana Mládka, 
Marie Tomsové, dalších známých 
osobností a bavičů. 

Ohlasy na loňské oslavy od seniorů 
a partnerských organizací jako např. 
Svaz důchodců nebo Rada seniorů 
byly opět velmi pozitivní. Celkově 
se loni všech oslav zúčastnilo přes 
45 tisíc osob. Akce je celostátní 
a v loňském roce ji podpořilo více jak 
300 obcí a měst.

Využijte příležitosti, materiály lze 
volně stáhnout z internetových strá-
nek (www.svateksenioru.cz), nebo 
Vám je zcela bezplatně na požádání 
zašleme. Na webových stránkách 
také naleznete kompletní informace 
o projektu.

Pozvánka na výstavu
Pohádkové krajinky ze suku-

lentních rostlin budou od 3. do 12. 

října, denně od 10 do 18 hodin, 
v Brně Bystrci, v Zahradním centru 
Čtyřlístek, Bystrcká 40 (vchod od 
Uni Hobby). 

Těšiti se můžete na krásně 
kvetoucí „živé kameny a další kos-
matcovité sukulenty. Přivezu kolem 
200 exponátů a na prodej pár set 
druhů sukulentních kytiček, dostatek 
keramiky a literaturu „jak na to“.

Jaroslav Honc

Jak se co nejlépe postarat 
o seniory?

V Rajhradě u Brna se začátkem 
října tohoto roku otevře nový 
domov pro seniory Akátový dům. 
Jedná se o nový a krásný domov pro 
seniory, který poskytuje kvalitní 

bydlení se sociální péčí. O vý-
hodách a přínosech Akátového 
domu pro seniory jsme si povídali 
s paní Mgr. Večeřovou z vedení 
Akátového domu: 

Na začátek otázka, která mě osobně 
zajímá – proč „Akátový dům“?

Ve vnitřním parku se nachází 
nádherný vzrostlý akát a senioři se 
tak mohou těšit na to, že jim strom 
v letních dnech poskytne příjemný 
stín. 

Proč by měli senioři, popř. jejich 
rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém 
domě?

Akátový dům se vyznačuje výbor-
nou dostupností veškeré občanské 

vybavenosti, a proto si senioři mohou 
nakoupit, zajít na poštu či do lékárny 
a vyřídit spoustu věcí sami, bez 
pomoci druhých a bez pocitu, že jsou 
na někom závislí. 

Tzn., že je určený převážně pro 
aktivní a samostatné seniory?

Ne, v Akátovém domě jsou 
k dispozici pečovatelky a hospodyně, 
jejichž služby senioři mohou, ale 
nemusí využívat. V okamžiku, kdy 
se zdravotní stav seniora zhorší, 
nastupují hospodyně a pečovatelky, 
které jsou připraveny se vším pomoci. 

Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především 

skutečnost, že čerpají a platí pouze 
takové sociální služby, o které mají 
zájem a které skutečně potřebují. 

Ubytování s poskytováním základní 
péče v samostatném pokoji stojí 
7.750,- Kč za měsíc. 

A nakonec, co by jste popřála 
Akátovému domu a jeho obyvatelům.

Přeji všem obyvatelům Akátového 
domu, aby se jim jejich nové bydlení 
líbilo a aby si podzim života užívali 
plnými doušky. Akátovému domu 
přeji, aby byl místem, kde jsou 
spokojení jak jeho obyvatelé, tak 
zaměstnanci, kteří se o obyvatele 
starají.

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; 
tel.: 776 479 455 ; 

e-mail: info@senbydleni.cz 
www.senbydleni.cz


