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NAD VRÁNOV ÝM MLÝNEM
Ledové květy na skle za okny pokoje
kouzlil mráz
jen v době našeho dětství. Dnes už to
nedokáže, je
sucho a také ledové květy žijí z vody jako
všechno živé i havran za nimi na větvi
omšelé

se, než splatíš svoje viny nastane opět
jiný čas.
Čas radosti i bolesti z rozloučení – až
přijde čas
jenž nekončí v zapomnění. Ledové
květy za okny
nevoní. Podobají se plavuni, jež větvila
se

třešně. Ledové květy za okny se
rozplynuly do
vzpomínek mlhavějších než pára nad
obzorem lesů
a hor naší Vysočiny. Čas nový nastal
a nové
chce mít činy, neboj se, že nebude dost
dřiny, neboj

kdysi v podrostech Kleštínku nad
Vránovým mlýnem. V siném
měsíčním světle ledové květy za okny
pokoje
z doby dávného dětství jsou přítomné
svojí předtuchou
jež stala se skutečností. Podobají se
plavuni,

nevadí jim, že nevoní, řídí se řádem
větvení.
život je také větvení a cest zpět v něm
není,
jen sladké chvíle snění nad klasy plavuní
a květy, co nevoní…

Karel Stránský

Gratulujeme
V prosinci oslavila své narozeniny
paní Matylda Pohanková a paní
Božena Pochopová.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životním jubileím
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 19. 11. 2014 proběhlo 182.
zasedání zastupitelstva
- Ing. Hudec seznámil zastupitele
s opětovně nalezenou černou skládkou v lesíku za Božími mukami
(směr Vranov), která byla odstraněna.
Starosta konstatoval, že černé
skládky se opět rozmohly poté, co
byl zpoplatněn odběr stavebního materiálu ve sběrném středisku. Starosta
navrhne na nejbližším sněmu
starostů, aby ve sběrných střediscích
byl drobný stavební materiál opět
odebírán zdarma.
- zastupitelstvo souhlasí se
Smlouvou o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
na „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“
v celkové výši 800,- Kč.
- starosta seznámil zastupitele
s dopisem hejtmana Jihomoravského
kraje o postupu Jihomoravského
kraje ve věci omezení hazardu.
Zastupitelstvo bere tento dopis na
vědomí.
- zastupitelstvo souhlasí se
Smlouvou o dodávce elektřiny pro
vánoční osvětlení mezi TSB, a.s.
a MČ Brno – Jehnice v celkové výši
600,20 Kč.
- starosta předložil zastupitelstvu
„Oznámení o zahájení územního
řízení“ na novostavbu RD na p.č.
243, 244/2 a 244/1 k.ú. Jehnice při
ul. Ořešínská. Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním novostavby RD na
p.č. 243 k.ú. Jehnice a na pozemcích
244/1 a 244/2 k.ú. Jehnice. Navržená
stavba je v rozporu s územním plánem města Brna pro danou lokalitu,
s jeho regulativy a s charakterem
využití území. Tato záležitost byla
konzultována s odborem územního
plánování a rozvoje MMB.
- starosta seznámil zastupitele
s dopisem 1. náměstka primátora
pana Roberta Kotziana týkajícího
se umístění zrcadel na křižovatkách
Ořešínská x Blanenská a Zámezí x
Blanenská. Zastupitelstvo bere tento
dopis na vědomí a pověřuje starostu
dalším jednáním s novým vedením
města Brna.
- starosta seznámil zastupitele, že
v roce 2015 bude Základní a ma-

teřská škola v Jehnicích slavit 120.
let od postavení nové budovy školy.
Celé oslavy budou koordinovány
s ředitelem školy, vedením školy
a SRPŠ. Požádal zastupitele, aby byli
nápomocni při prezentaci školy na
různých akcích pořádaných školou
či organizacemi v MČ Jehnice, např.
ples.
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 ze dne 19. 11.
2014.
- zastupitelstvo projednalo návrh
Obecně závazné vyhlášky č. /2014,
kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
a stanovení opatření k zabezpečení
veřejného pořádku, kterou předložilo
OS Brnění a nepřijímá k tomuto
bodu žádné usnesení.
- zastupitelstvo projednalo žádost
o vyjádření k prodeji nebo pronájmu
pozemku p.č. 99/2 k.ú. Jehnice a odkládá tuto žádost na příští jednání
zastupitelstva a pověřuje tajemníka
úřadu, aby MMB majetkový odbor
doplnil svoji žádost o informaci, kdo
o tento prodej či pronájem žádá.
- zastupitelstvo projednalo žádost
majetkového odboru ve věci prodeje
části pozemku p.č. 487 k.ú. Jehnice
současně se sdělením, zda stanovisko
ZMČ Brno – Jehnice ze dne 16. 10.
2013 je stále aktuální. Zastupitelstvo
sděluje, že jeho stanovisko ze 170.
Zasedání ZMČ Brno – Jehnice ze
dne 16. 10. 2013 je stále aktuální
a nedošlo ke změně.
- zastupitelstvo zřizuje komisi pro
kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi a schvaluje návrh
starosty, aby předsedou komise pro
kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi se stal pan Milan
Pernica
- zastupitelstvo schvaluje návrh
předsedy komise pro kulturu, sport
a spolupráci s místními organizacemi
pana Milana Pernici, aby členy komise pro kulturu, sport a spolupráci
s místními organizacemi se stali:
Ondřej Morávek, Petr Kotyza, Jana
Rašovská, Pavla Pekařová, Martina
Partyková a Pavel Malášek.
- zastupitelstvo projednalo
jmenování dvou zástupců jako členů
školské rady ZŠ a MŠ Blanenská 1,
Brno – Jehnice. Starosta navrhl jme2

nování MUDr. Oty Rinchenbacha
a ing. Hudec navrhl starostu pana
Václava Šichu jako druhého člena
školské rady. Zastupitelstvo schvaluje
navrhované kandidáty jako členy
školské rady.
Další jednání zastupitelstva MČ
Brno – Jehnice se konalo 17. 12. 2014
v 18:00 hod. v prostorách jídelny ZŠ
a MŠ Blanenská 1.

Tříkrálová sbírka v Jehnicích
Dobročinnou akci Tříkrálová
sbírka pořádá každoročně Charita
ČR (www.charita.cz). Úspěch celé
sbírky závisí na aktivitě tisíců dobrovolníků-koledníků ve všech koutech
republiky.
Výtěžek sbírky je určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším sociálně potřebným
v regionu, kde sbírka probíhá.
V loňském roce se poprvé sbírka
v Jehnicích nekonala, dobrovolným
hasičům, kteří nás po léta s koledou
a kasičkami obcházeli, došel hasičský
dorost a také síly.
Proto letos zkusíme navázat na
jejich práci jinou formou organizace
sbírky a snad se nám podaří oslovit
Vás jehnické spoluobčany stejně,
jako se to dařilo našim dobrovolným
hasičům.
Okolo tříkrálového svátku (6.1.)
vyjdou do ulic naší obce místní, naši
sousedé, kteří se rozhodli pomoci
a v oficiálně stanoveném termínu
1. - 14. 1. nás dům od domu obejdou
a Vy můžete podle svého uvážení
přispět, výhradně jen do zapečetěné
oficiální charitní kasičky. Vždy
bude mezi koledníky odpovědná
osoba s příslušnou charitní visačkou,
opravňující koledníky Charitu při
sbírce zastupovat. Oprávnění si
můžete v případě pochybností na
místě zkontrolovat, aby se vyloučilo
zneužití sbírky.
Koledníci budou koledovat podle
svých možností a sil, někde budou
s dětmi, jinde s doprovodem housliček, pomoc slíbili i naši skauti.
Obec jsme rozdělili na části tak, aby
na každou skupinu koledníků vyšlo
jen několik ulic a pokud chcete se
sbírkou také pomoci, budeme rádi,
když se připojíte. Kontakty Vám
mohou dát na našem Obecním
úřadě.

Díky za Vaši štědrost, za každý příspěvek a také shovívavost
k zatím nezkušeným dobrovolným koledníkům.
Za koledníky Jana Šimonovská

Vánoční strom
Ve čtvrtek 4. 12. v podvečer
proběhlo na Náměstí 3. května
tradiční, slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu s kulturním
programem pěveckého sboru
žáků naší základní školy. Letos opět
bez pravé předvánoční zasněžené
kulisy.

Sbor dětí základní školy

BĚH O POHÁR JEHNIC BĚH 17. LISTOPADU
17. 11. 2013 se tradičně konal
Vánoční strom

další ročník tohoto běhu. Letos byl
opět součástí Brněnského běžeckého
poháru a Přeboru studentů a pedagogů Vysokých škol města Brna. Za
celkem přívětivého počasí se této akce
zúčastnilo přes dvanáct set sportovců.
Z přiložených snímků je vidět, že se
bojovalo ve všech kategoriích.

Jehnice v internetové
encyklopedii dějin Brna
Jistě jste někdy dostali od svých
přátel v elektronické poště přílohu,
„kterou musíte vidět“, jak uváděl pisatel. Byly to různé soubory starých
fotografii Brna, nikdy se zde však
neobjevil zdroj, odkud obrázky pocházejí. S velkou pravděpodobností
jím byla internetová Encyklopedie
dějin Brna, která v letošním roce
oslavila již deset let. Když v květnu
2004 projekt vstoupil na veřejnost,
měl zhruba měsíční návštěvnost
jeden tisíc osob.
Nápad začít pracovat na dějinách
Brna encyklopedickou formou se
zrodil v hlavě známé brněnské
historičky, paní Mileny Flodrové,
která se stala i nejplodnějším přispěvatelem rodící se encyklopedie.
V Muzeu města Brna tomuto nápadu přidali další rozměr, elektronickou formu zpracování, která nabízí
jedinečné kombinační možnosti při
práci se zadanými informacemi,
a nevyžaduje žádný termín předání
rukopisu do tisku. Strukturu celé
encyklopedie i jednotlivých karet
navrhovali pracovníci muzea na
základě zpracovaných kartoték,
především ulic a pamětních desek.
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Záhy se začali přidávat i pracovníci
z dalších brněnských institucí,
především Archivu města Brna,
Masarykovy univerzity a obecně
prospěšné společnosti ARCHAIA
Brno, jejichž archeolog průběžně
programoval, měnil, doplňoval
a především propojoval jednotlivé
tematické okruhy encyklopedie
podle stále náročnějších požadavků
autorského kolektivu. Teprve
koncem roku 2003 byly tyto
práce svěřeny profesionálům
z grafického studia Černá a fialová
a celá databáze se tak zpřístupnila
autorskému kolektivu na internetu.
Usnadnilo se tím i přiřazování
obrazové dokumentace, která dnes
čítá tisíce fotografií ulic, událostí,
domů apod. Současně se vedle tzv.
autorské verze začala vytvářet verze
uživatelská (veřejnosti přístupná od
13. května 2004), věnovaná jako
dárek Brňanům k 100. výročí ázaložení jejich muzea, Muzea města
Brna. Encyklopedii tvoří soustava
navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské historie, např.
osoby, události, ulice, školy, pamětní
desky, stavby, archeologické lokality,
literatura o Brně apod. V budoucnosti se počítá s doplňováním
dalších tematických okruhů, stejně
jako s cizojazyčnou verzí. Postupem
času byly zpracovány vyhledávače,
které umožňují jen pouhým zadáním
části slova najít potřebné informace.
V současnosti obsahuje encyklopedie
téměř 58 000 hesel a 17 500 obrazů.
Měsíční návštěvnost je v průměru
25 000 unikátních vstupů, tedy
nových „čtenářů. Pro ty, kteří
navštěvují encyklopedii častěji,
vznikla možnost sledovat jen nově
přidaná hesla a nové obrazy. Čtenáři
sami mohou také autorům pomoci
upřesnit informace z rodinných archivů, zde nejvíce přispívají do sekce
Osobnosti. Nejnavštěvovanějším
tematickým okruhem jsou Ulice,
kde najdeme historické názvy, změny pojmenování až do současnosti
s propojením na mapový podklad.
Encyklopedie spolupracuje také
s médii i s jednotlivými brněnskými
městskými částmi. V encyklopedii
najdeme i některá „lákadla“, která
naznačují směr, kterým se hodlá
encyklopedie ubírat v budoucnosti.

Čtenáři si mohou prohlédnout
Virtuální model Brna z roku 1645
a rozpracovány jsou modely podoby
Brna v předcházejících staletích.
Nesmírně zajímavý odkaz najdeme
i v názvu „Panorama města Brna
z roku 1867“. Tehdy fotograf Josef
Homolka pořídil z věže kostela svatého Jakuba soubor fotografií, které
zachytily panoramatický výhled
z jeho stanoviště. Dnešní odborníci
na této webové aplikaci pomocí
prolnutí historického panoramatu
dovedli na základě pozdějšího
obrazového materiálu a současných
fotografií panorama až do roku 2012
a tím získá divák představu, jak se
město změnilo za uplynulých 145
let. Je to úžasné, zkuste si sami na
odkaze: http://panorama.brna.cz/.
Podívejme se nyní, zda najdeme
nějaké informace i o městské části
Brno-Jehnice. Hned na počátku
můžeme odpovědět kladně. Nejvíce
záznamů najdeme v Osobnostech,
celkem 189. Když půjdeme do sekce
Ulice, je potřeba nejdříve využít
seznamu všech brněnských městských částí, v Jehnicích pak najdeme
našich současných 19 ulic. Na každé
z nich se seznámíme s datem pojmenování, jeho zdůvodněním a zobrazením na mapě. Jehnických objektů
je 12, mezi nimi najdeme pomníky,
pamětní desky, pamětihodný
strom atp. Ze staveb je zde zatím
pouze jehnický hřbitov s uvedením
několika jmen zde pohřbených
osobností. Událostí je zatím 26, také
v sekci Školy najdeme, pochopitelně
pouze jediný záznam. Přesto stojí
za pozornost, protože odkazuje na
fond v Archivu města Brna, kde jsou
uloženy pro badatele podrobnosti,
ale jsou sem uvedeni někteří učitelé,
kteří v minulosti ve škole působili.
Bez jediného záznamu jsou Jehnice
v sekci Archeologie, protože zatím
nebyl na katastru obce učiněn žádný
významný archeologický nález,
který by dokumentovaly ústavy
k tomu určené. Velikou předností
encyklopedie jsou možnosti propojování hesel navzájem, takže při
hledání třeba pomníku v Jehnicích
v sekci Objekty se můžete seznámit
i s osobnostmi na pomníku
uvedenými, událostmi z jeho historie
atd. Podobně si najdete jehnickou
4

osobnost a dovíte se, zda je po ní
pojmenována ulice, zda nemá svou
pamětní desku atd. A kde najde
čtenář zmiňované informace? Zde
je příslušná adresa internetové
encyklopedie dějin Brna:
http://encyklopedie.brna.cz/
home-mmb/
V průběhu své desetileté existence
zejména pro své mladší čtenáře
zpřístupnila encyklopedie i své
facebookové stránky, které se těší
také velké pozornosti na adrese:
https://www.facebook.com/
pages/Internetov%C3%A1encyklopedie-d%C4%9BjinBrna/151919454831238
Má i svůj vlastní twitter: https://
twitter.com/Encyklopedie
Věříme, že zájemci o historii Brna
najdou v internetové encyklopedii
řadu zajímavostí.

Slabší nebo silnější strana?
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes se společně podíváme na
otázku, zda nový občanský zákoník
(„NOZ“) chrání občany a zlepšuje
postavení při uzavírání smluv.
Při průřezovém pohledu na nový
občanský zákoník vidíme, že zákon
se cestou ochrany vydává. Ihned
v úvodu stanoví, že „Každý má
povinnost jednat v právním styku
poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého
nepoctivého nebo protiprávního činu.
Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního
stavu, který vyvolal nebo nad kterým
má kontrolu.“
Tato pravidla spolu s dalšími v zákoně obsaženými směřují k důležité
zásadě, a to „ochraně slabší strany.“
Slabší stranou může být jak spotřebitel, tak i v některých případech
podnikatel.
Zákon definuje slabší stranu jednak jako „osobu, která vůči podnikateli
v hospodářském styku vystupuje mimo
souvislost s vlastním podnikáním.“
Dále zákon uvádí: „Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám
v hospodářském styku, nesmí svou
kvalitu odborníka ani své hospodářské
postavení zneužít k vytváření nebo

k využití závislosti slabší strany
a k dosažení zřejmé a nedůvodné
nerovnováhy ve vzájemných právech
a povinnostech stran.“
Tato podrobná definice zákona
nám říká, že pod pojem slabší strana můžeme zahrnout za určitých
okolností kohokoliv, kdo jedná
s podnikatelem.
Mezi rozhodující okolnosti řadíme
například souměřitelnost finanční
síly, informační převaha, přístup
k technologiím a další.
A nyní k praktickým dopadům.
Hodný tatínek Karel půjde
koupit počítač svým dětem. Nakoupí
v elektro obchodě jako fyzická osoba
a počítač bude pro domácnost. Je
tedy v postavení spotřebitele a také
slabší strany vůči prodejci.
Pracovitý živnostník zahradník
Tomáš půjde do místního obchodu
zakoupit novou sekačku, aby s ní
mohl v rámci svého podnikání
na zakázku chodit sekat trávníky.
V postavení spotřebitele není a zřejmě nebude ani slabší stranou.
Náš zahradník Tomáš však nebude
mít dostatek peněz, a proto nejprve

půjde do Banky pro zápůjčku či
úvěr. Jelikož u této Banky má Tomáš
běžný účet i podnikatelský účet,
pak má banka informační výhodu.
Banka o Tomášovi ví z pohledu
financí vše, má tedy nad ním
informační převahu. Banka má také
mnohem větší sílu než živnostník
Tomáš. Banka používá tzv. „formulářové smlouvy“, které Tomášovi
k úvěru poskytne. Živnostník
Tomáš většinou nemůže ovlivnit text
smlouvy, pouze ji přijmout.
Je evidentní, že ač není Tomáš
spotřebitel, tak vůči bance je zřejmě
slabší stranou. Zákon pak živnostníka Tomáše vůči bance i tatínka
Karla při nákupu počítače chrání.
Jak je slabší strana chráněna?
Slabší strana může požadovat
vysvětlení všech podmínek
formulářové smlouvy i přiložených
obchodních podmínek. Nechejte si
tedy v bance nebo obchodě vše tzv.
„polopatě“ vysvětlit.
Pokud ve smlouvě budete mít
nesrozumitelné podmínky a smlouva
bude tzv. „formulářová“, tedy natištěná a Vás bude čekat jen podpis, tak

se lze i zpětně takovým ujednáním
postavit a rozporovat je.
Zajímavostí je tzv. „neúměrné
zkrácení“. Například odborník či
znalec „napálí“ neznalého laika
a koupí si od něj cennou starožitnost
za kupní cenu několika korun. Je
zde zřejmý nepoměr informací,
kdy znalec zná skutečnou hodnotu
a prodávající ji nezná.
Právě takový nedostatek informací
způsobuje hrubý nepoměr. Takový
obchod však platí, dokud poškozená
strana nezačne požadovat zrušení
smlouvy. Na takové zrušení zákon
přiznává lhůtu 1 roku od uzavření
smlouvy.
Zákon však neléčí a nehlídá
všechna rizika! Při sjednávání
smlouvy tedy dobře zvažujeme,
zda smlouvu budeme konzultovat
s odborníkem. Právě v případech
neúměrného krácení se totiž
můžete již ve smlouvě téměř nevědomky ochrany vzdát a prohlásit,
že o skutečné ceně plnění jste byli
informováni. V takovém případě
se již ochrany zákona dovolávat
nelze.

Autor: Eliška Eliášová 3. třída
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Míst, kde zákon chrání slabší
stranu, je mnohem více. Lze zmínit
omezení nároku věřitele na úroky
či lhůta k uplatnění vad u stavby.
O těchto důsledcích si povíme
v dalších číslech tohoto seriálu.

Klára pomáhá o.s.
první pomoc pro pečující

Kácím, kácíš, kácíme
anebo stromy právě vegetují
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes se ještě společně podíváme
na problematiku sousedských vztahů
a kácení či ořezávání stromů.
Nový občanský zákoník („NOZ“)
se této oblasti věnuje. Můžeme ji
rozdělit na dva okruhy – přesah
sousedova stromu či keře, anebo
kácení vlastního stromu.
Nejprve k přesahům od souseda.
Pakliže soused má v blízkosti mého
pozemku vzrostlý strom, který
svými větvemi přesahuje přes plot na
mou zahradu, mohu se tomu bránit.
Zákon v ust. § 1016 však vyžaduje
následující podmínky:
1. Je nutno souseda nejprve
písemně vyzvat, aby větve
odstranil sám.
2. Strom, větve či případně kořeny
působí škodu nebo jiné obtíže.
Škoda či obtíže jsou závažnější
než zájem na zachování stromu
v původní podobě.
Vznik škody či jiných obtíží je
důležitou podmínkou a je nutno, aby
tyto obtíže byly určité intenzity.
Pokud jsou obě podmínky splněny,
pak mohu podle § 1016 NOZ šetrně
a ve vhodné roční době odstranit
kořeny nebo větve.
Vhodnou roční dobou se zpravidla
chápe období vegetačního klidu –
tedy přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Vegetační klid obvykle trvá od
začátku listopadu do konce března.
Ovšem dle prohlášení Ministerstva
životního prostředí pro rok 2014 byl
typický „razantní nástup letošních
rekordně teplých dní a tuto obligátní
dobu zkrátil. Stromy se prokazatelně
chystají na nové olistění a rozkvět,
ptáci začínají hnízdit.“
Závěrem tedy plyne, že prosincové
až únorové období je tedy vhodné
k případnému vyzývání sousedů
a odstraňování přesahů.
Současně odstraňujeme vždy tak,
aby nedošlo k nadbytečnému zásahu

do života daného stromu, života
ptáků a podobně.
Odlišná situace je u přesahů částí
jiných rostlin (například popínavých
rostlin). Zákon zde nevyžaduje
vznik škody či obtíží, ale již samotný
fakt, že rostlina přesahuje, opravňuje
vlastníka pozemku „bez dalších
omezení“ šetrně přesahující část
odstranit.
Nyní se podíváme na kácení
vlastních stromů.
Prvně je nutno uvést, že se
věnujeme mimolesním pozemkům.
Lesní pozemky jsou upraveny zvlášť
zákonem o lesích.
Tuto problematiku upravuje zákon
o ochraně přírody a krajiny, a dále
vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 189/2013 Sb.
6

Pokácení stromu, byť je v soukromém vlastnictví na soukromém
pozemku, je zakázáno u: významných krajinných prvků, stromořadí,
památných stromů.
Pokácení stromu je naopak obecně
povoleno u:
1. Dřevin s obvodem kmene do
80 cm ve výšce 130 cm.
2. Zapojených porostů dřevin do
40 m2 (tradičně keře).
3. Dřevin pěstovaných na plantážích dřevin.
4. Dřevin rostoucích v zahradách.
U ostatních případů je nutno
žádat povolení orgánu ochrany
přírody.
Čtvrtý bod uvádí dřeviny na zahradě. Zahradou zákon chápe „pozemek
u bytového domu nebo u rodinného

domu v zastavěném území obce, který
je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.“ Nejedná se tedy zpravidla
o zahrádkářské osady.
Řekli jsme si tedy, že na zahradě
je možno ve většině případů pokácet
strom, a to bez nutnosti žádat o povolení. Otázkou však je jak a kdy?
Vyhláška říká, že „Kácení dřevin
se provádí zpravidla v období jejich
vegetačního klidu.“ Uvedené chápeme
tak, že kácet v době vegetace není
zakázáno, pouze doporučeno.
Nicméně kácením stromů mohou být
dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto
zákonem, např. ochrana ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat
nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat
ptáky zejména během rozmnožování
a odchovu mláďat) nebo ochrana
biotopů zvláště chráněných druhů.

Závěrem pro odlehčení uvedu
doporučení: S blížícími se Vánocemi
zajišťujeme vánoční stromečky.
I přes aktuální období vegetačního klidu, nekácejme stromečky
sousedům ani volně v lese. Zákon
k tomuto nesměřuje.
V dalších dílech seriálu si povíme,
jak se bránit případným přesahům
staveb, kam řadíme také sousedův
balkón a jiné části staveb.
Advokátní kancelář Mgr. Hugo
Hubeného a celý tým přeje všem
čtenářům mnoho radosti a úspěchů
do nového roku 2015.
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Letohrádek
Mitrovských v Brně
představí mistrovské
repliky a mnoho
dalších tematických
exponátů z období
středověku
a vlády Karla IV.
leden - březen 2015

Národní kulturní památka
a nejznámější český poklad
Svou povahou patří mezi
nejtajemnější korunovační
klenoty světa
Autorem je legendární
zlatník Jiří Urban, který
realizoval šperky i pro
královnu Alžbětu II.
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Součástí výstavy jsou
velkoplošné fotografie,
videoreportáž a informace
o náročné výrobě

Mimořádnost exponátů podtrhuje rozšířený
koncept výstavy zaměřený na nejdůležitější
postavu české historie a největšího Čecha –
Karla IV. /středověké zbraně, dobové oděvy
a obuv, 3D modely/
Velký důraz je kladen na návštěvnicky
atraktivní a moderní zpracování expozice
www.letohradekbrno.cz

www.ceskekorunovacniklenoty.cz
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Autocentrum K.E.I. radí…
Vyberte si správné letní pneumatiky.
Nezbytná kontrola
Než začneme svůj vůz přezouvat
na letní pneumatiky, měli bychom
zkontrolovat jejich stav, zejména
hloubku dezénu, která je pro letní pneu
stanovena na min. hodnotu 1,6 mm
a také případná mechanická poškození.
Pokud se hloubka dezénu blíží této
min. hranici, zvažte nákup nových
pneumatik. Testy totiž prokazují, že
pokud je opotřebení pod hodnotou 3
mm dochází zejména za deště až k trojnásobnému prodloužení brzdné dráhy
ve srovnání s novou pneumatikou, což
i při rychlostech v běžném městském
provozu může být 10 až 20 m.
Nákup pneu
Při samotném nákupu pneu, byste
měli vždy zvážit nejen ekonomické
náklady na jejich pořízení, ale i kvalitu. Jedná se totiž o velmi významný
bezpečnostní prvek a opět bylo
testy prokázáno, že pneumatiky od
renomovaných producentů mají daleko
lepší jízdní parametry než ekonomicky
výhodné pneu od „no name“ výrobců.
Zejména při brzdění pak může být
tato levnější pneumatika příčinou
dopravních nehod. Vozidlo obuté
na kvalitních letních pneumatikách
zastaví totiž daleko dříve a při rychlostech nad 100 km/h můžou být rozdíly
brzdných drah značně odlišné.
Při výběru pneumatiky je důležité dodržování rozměrů a indexů
pneumatik, které jsou doporučované
výrobcem vozidla. Použitím jiných
rozměrů můžete způsobit např.
proměřování rychloměrů, nevhodné
fungování systémů posilovače
volantu, ABS, přilnavost. Důležité
je také zaměřit se na datum výroby
pneumatiky, po několika letech totiž
i nepoužívaná pneumatika ztrácí
důležité jízdní vlastnosti.
Zimní pneumatiky v létě
Spousta řidičů si z ekonomických
důvodů ponechává i na léto zimní
pneu, které již nebude používat
další zimní sezónu. Tato varianta
„dojíždění“ ale skrývá mnoho nevýhod – vysoká hlučnost, vyšší spotřeba
paliva a v první řadě také velké
bezpečnostní riziko v prodloužené
brzdné dráze a to bezmála o 20 m při
rychlostech nad 80 km/h.
Příště se dozvíte, proč se vyplatí
navštívit autorizovaný servis vozů.

Zpět do aktivního života,
vyzývá Brňany Liga vozíčkářů
A obrací se s touto výzvou především
na lidi, které potkala mozková příhoda,
měli úraz nebo jim ztěžuje život jiná
zdravotní komplikace. Centrum denních
služeb při Lize vozíčkářů chce v novém
roce pomoct hlavně těm, kteří se chtějí
opět zapojit do plnohodnotného života,
po nemoci či úrazu.
„Podporujeme hlavně takové lidi,
které úraz, mozková příhoda či dlouhodobá nemoc vyřadila z běžného
života a chtějí se pomocí intenzivní
práce a rehabilitace posunout
dopředu,“ říká Hana Svobodová,
vedoucí centra denních služeb.
Co na klienty v ulici Bzenecká
na brněnských Vinohradech čeká?
Především nové bezbariérové prostory,

individuální přístup a postupné
získávání a obnovování dovedností.
„Nacvičíme si například jak vařit,
nakupovat, pohybovat se v prostoru
a starat se o osobní hygienu. Ve skupině
budeme hodně konverzovat, naučíme se
navazovat vztahy a zlepšíme motoriku.
S tou bývá po nemocích či úrazech
velký problém,“ sdělila Svobodová.
Liga vozíčkářů takovým lidem
nabízí i navazující služby, které je posunou směrem k opětovnému získání
samostatnosti i zaměstnání. „ Aby
člověk se zdravotními komplikacemi
mohl žít aktivně, musí se zorientovat
ve svých možnostech, právech, musí
znát typy bezbariérového bydlení,
musí umět oslovit nadace a sponzory
a umět komunikovat s úřady i se
zaměstnavateli. S tím vším umíme
pomoci i v terénu,“ podotkla Hana
Duchoňová, vedoucí služby sociální
rehabilitace. Podmínkou pro přijetí
mezi klienty není rozhodně invalidní
vozík, naopak. „Jsme tu pro lidi
s různými zdravotními komplikacemi, které dokážeme nasměrovat k samostatnému životu tak, jak potřebují

právě oni s tou či onou diagnózou,“
dodala Duchoňová.
Pro ty, kteří se stále ještě rozhodují,
zda naši službu využít, je zde od
září možnost vyzkoušet si jeden den
pobytu v Centru zdarma. Více informací poskytnou zájemcům pracovníci
Centra buď 5. září na Dni otevřených
dveří (to vše ve spojení s garden party
Vinohradské vozíkohraní), nebo
v pracovní dny na tel.: 777 010 335
nebo na e-mailu cds@ligavozic.cz.
Webové stránky centra – http://
www.ligavozic.cz/klienti/centrumdennich-sluzeb
Kontaktní osoba:
Mgr. Aneta Vidurová
vedoucí programu Prezentace a osvěta
/šéfredaktorka časopisu Vozíčkář
mob.: +420 725 022 259
tel.: +537 021 483
e-mail: aneta.vidurova@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz,
www.vozickar.cz,
www.batdog.cz,
www.divadlobarka.cz,
www.nejennakolech.cz
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