
SLUNCE NAD JAVOŘICÍ
Z podtextu povahy občas
vystoupí humorná složka
dávného vidění světa
z dob tvého ranného mládí.
Pohled směšnosti v tragických
polohách života a děs 
tragiky v radostném záblesku

očí, obojí spojeno
v jediný, celistvý souhrn
dramatu každodenního
času. Směšnost tragédie
a tragédie komiky
přechází jedna do druhé
a často putují společně

jako dvě rodné sestry od
jedné matky a dvou otců.
Radost i strach si podají
ruce a přejdou v naději
bez níž je život těžký jak
železná koule na nohou
plavce v jezerech Vysočiny.

A únava, přítelkyně strachu
i průvodce tvého věku
se nevzdá dobrovolně své
oběti, nedá se setřást
na polštář mechů, okrajů
lesních pasek, ani písek
vod Vysočiny nemiluje.

Bojí se toliko smrti,
neboť ji sebere druha
který ji sytil životem
sladkým jak plody malin nad
Borovnou, hořkým jak podhřib
žlučový z mýtin Zdeňkova
a krásným jak západ letního
slunce nad Javořicí.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice
Dne 11. 8. 2015 proběhlo 191. 
mimořádné zasedání zastupitelstva

- zastupitelstvo projednalo 
doporučení hodnotící komise na 
dodavatele na akci přístavba MŠ 
Jehnice.

Výběrového řízení se zúčastnilo 
celkem pět společností a to:

a) PS Brno, s.r.o.
b) KOMFORT, a.s.
c) Moravská stavební unie – MSU  
    s.r.o.
d) 3V&H, s.r.o.
e) JOK, a.s.

Společnosti jsou seřazeny dle data 
a času podání nabídky na adrese 
společnosti ROVIKO, s.r.o.
Hodnotící komise dle kritérií výběro-
vého řízení navrhla pořadí nabídek od 
nejvýhodnější:

a) KOMFORT, a.s.
b) Moravská stavební unie – MSU 
    s.r.o.
c) PS Brno, s.r.o.
Hodnotící komise vyřadila 
společnosti
a) 3V&H, s.r.o.
b) JOK, a.s.

z důvodu nesplnění podmínek 
zadávacího řízení.

- zastupitelstvo vybírá nabídku 
společnosti KOMFORT, a.s., která 
podala nejvýhodnější nabídku na 
akci Přístavba MŠ v Brně – Jehnicích 
a splnila všechny zákonné požadavky 
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včetně požadavků zadavatele, které 
byly součástí zadávací dokumen-
tace. Zastupitelstvo tímto vybírá 
společnost KOMFORT, a.s. jako 
zhotovitele stavby. Toto usnesení 
nabude účinnosti po uplynutí lhůty 
pro podání námitek vyloučených 
uchazečů.

- zastupitelstvo pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo se společ-
ností KOMFORT, a.s. v případě, 
že rozhodnutí zastupitelstva ze dne 
11.8.2015 nabude právní moci.

Dne 19. 8. 2015 proběhlo 192. 
zasedání zastupitelstva

- starosta předložil nabídku 
společnosti DVOŘÁK Comte, a s. 
na vyčištění Jehnického potoka před 
Hody 2015 za částku 18.100,-Kč bez 
DPH. Zastupitelstvo schvaluje tuto 
nabídku.

- starosta informoval zastupitele 
o přípravě stavby nové budovy ma-
teřské školky v Jehnicích, o přípravě 
nového územního plánu, kdy námi 
navrhované změny byly zařazeny do 
projednávání v orgánech města Brna 
a o záměru revitalizace Louček – 
Ořešínská rákosina.

- zastupitelstvo bere na vědomí 
PROTOKOL o výsledku veřej-
noprávní kontroly ZŠ a MŠ Brno, 
Blanenská 1 za rok 2014 a pověřuje 
ředitele školy dohledem nad dodržo-
váním závěru této kontroly.

- zastupitelstvo souhlasí 
s Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině 
ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1 a pově-
řuje ředitele školy podáním žádosti 
o zápis změny v údajích v rejstříku 
škol a školských zařízeních v souladu 
se školským zákonem a v dalších 
veřejných rejstřících.

- zastupitelstvo schvaluje cenovou 
nabídku Studie stavebních úprav 
sociálních zařízení po přestěhování 
školky do nové budovy, zvětšení 
jídelny a zastřešení atria, ZŠ a MŠ 
Blanenská 1 od společnosti IKA 
BRNO, s.r.o. za částku 42.000,-Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

- zastupitelstvo souhlasí s návrhem 
smlouvy o bezúplatné výpůjčce 
MIOS (městský informační a ori-
entační systém) na sloupech VO 
v Jehnicích (označení ulic).

- zastupitelstvo projednalo žádost 
MMB, odboru dopravy, o sdělení 
nejdůležitějších preferencí opatření 
pro cyklistickou dopravu v městské 
části Brno – Jehnice. Zastupitelstvo 
se vyjádří až po obdržení návrhu 
cyklostezek na území města Brna.

- zastupitelstvo projednalo žádost 
MMB, odbor kultury, o souhlasné 
vyjádření k záměru OK MMB 
spravovat objekty drobné architektury 
v městské části Brno – Jehnice a roz-
hodlo, že předmětné objekty drobné 
architektury v městské části Brno – 
Jehnice si městská část Brno – Jehnice 
ponechá ve své správě.

- zastupitelstvo nemá námitek 
k OZV – o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na 
území statutárního města Brna

- zastupitelstvo projednalo návrh 
OZV č. 22/2010 o místních poplat-
cích a navrhuje změnu v poplatcích za 
psy a to pro držitele psů následně:
Za prvního psa 300,-Kč/rok, za 
každého dalšího psa 600,-Kč/rok.
ZTP a důchodci za prvního psa 
100,-Kč/rok, za každého dalšího psa 
300,-Kč/rok.
Za užívání veřejného prostranství se 
mění cena pro pojízdnou prodejnu 
a prodej z auta na 5,-Kč/m2/den.

- zastupitelstvo projednalo návrh 
na změnu OZV č. 13/2013, kterou se 
stanoví spádové obvody základních 
škol a navrhuje ve spádové oblasti 
změnit: ulice Tumaňanova na část 
ulice Tumaňanova spadající do k.ú. 
Jehnic (jedná se o čísla orientační 61, 
63 a 65).

- zastupitelstvo projednalo žádost 
o vyjádření k prodeji nebo k pronájmu 
pozemků p.č. 255, 289 k.ú. Jehnice 
a doporučuje převod pozemků na 
fyzické osoby, v jejichž vlastnictví 
jsou nemovitosti na pozemcích stojící.

- zastupitelstvo otevřelo obálku 
s nabídkou pronájmu nemovitého 
majetku obce – prostory sloužící 
k podnikání na adrese nám. 3. května 
5, 621 00 Brno – Jehnice „Restaurace 
Obecní dům“ a souhlasí s nabídkou 
pana Zechmaistera na pronájem za 
částku 5.000,-Kč/měsíc.

- zastupitelstvo projednalo návrh 
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání na prostory na adrese 
nám. 3. května 5, 621 00 Brno – 
Jehnice „Restaurace Obecní dům“ 
a přesouvá tento bod na příští jednání 
zastupitelstva.

- zastupitelstvo projednalo protokol 
o kontrole výkonu samostatné 
působnosti svěřené orgánům městské 
části Brno – Jehnice a souhlasí 
s opatřeními, která byla provedena 
na základě kontroly OKA na ÚMČ 
Brno – Jehnice.

- zastupitelstvo souhlasí s organizací 
dopravy z hlediska vjezdu nákladních 
vozidel na komunikacích v území 
MČ Brno – Jehnice

- zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice 
schvaluje rozpočtové opatření č. 
7/2015.

- zastupitelstvo projednalo nabídky 
na provedení technického dozoru 
investora na akci „Přístavba MŠ 
Jehnice, Blanenská 1“. Obálky 
s nabídkami otevřela a zkontrolovala 
komise jmenovaná starostou a schvá-
lená zastupitelstvem ve složení: Šicha 
Václav, MUDr. Oto Rinchenbach, 
Pernica Milan. Nabídky doručily 
v řádném termínu a cenách níže 
uvedené společnosti:

a) AZ PROPERITY s.r.o.
měsíčně 21.000,-Kč bez DPH
b) ATELIER HABINA s.r.o.
měsíčně 26.000,-Kč bez DPH
c) TECHYKON Brno s.r.o.
měsíčně 19.728,-Kč bez DPH
d) IKA BRNO s.r.o.
měsíčně 14.955,-Kč bez DPH
e) ing. Václav Bubník
měsíčně 24.500,-Kč bez DPH
f) SCHELLE s.r.o.
měsíčně 11.200,-Kč bez DPH

Komise doporučila ZMČ k provedení 
TDI na akci „Přístavba MŠ Jehnice, 
Blanenská 1“ firmu IKA Brno s.r.o. 
Zastupitelstvo vybírá pro provedení 
TDI na akci „Přístavba MŠ Jehnice, 
Blanenská 1“ společnost IKA Brno 
s.r.o. za cenu 14.955,-Kč bez DPH 
měsíčně. Návrh smlouvy na provedení 
TDI od společnosti IKA BRNO 
s.r.o. bude projednán na příštím 
jednání ZMČ Brno – Jehnice.

- zastupitelstvo projednalo finanční 
vyúčtování opravy podlahy v tělocvič-
ně, žádost o změnu čerpání zbylých 
finančních prostředků a žádost o fi-
nanční příspěvek ZŠ a MŠ Blanenská 
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1, Brno a odkládá tento bod na příští 
jednání zastupitelstva a požaduje 
podrobnější rozbor a podklady pro 
posouzení.

- zastupitelstvo projednalo 
cenovou nabídku na výrobu a montáž 
značení ulic a značení naší MČ 
a odkládá tento bod na příští jednání 
zastupitelstva a pověřuje tajemníka 
oslovením dalších firem pro nabídku 
na zhotovení značení.

- zastupitelstvo bere na vědomí 
vedení objízdné trasy v rámci úplné 
uzavírky obce Vranov bez připomínek.
Další zasedání se konalo dne 
23.09.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Výstava drobného zvířectva

Výstava k 120. let výročí školy

Vítězný tým fotbalového turnaje

Skupina Kristovy Léta

Předávání hodového práva

Mše v atriu školyJehnická mája
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MLADÉ VOLEJBALISTKY 
VE VYSOKÝCH TATRÁCH

Letos mladým volejbalistkám 
Sokola Jehnice začala sportovní 
příprava druhý srpnový týden. 
Dorostenky, žákyně, stejně tak 
i nejmladší děvčátka z přípravky 
vyrazily v rámci letního soustře-
dění na Štrbské Pleso ve Vysokých 
Tatrách. Účast byla vysoká – 45 
děvčat a 7 trenérů a vedoucích. 
Toto soustředění bylo zaměřené 
převážně na kondici a děvčata se 
tohoto úkolu zhostila na výbornou. 
Rovnou palubovku vyměnila 
na deset dní za nerovnoměrné 
skály a vysoce položené vrcholy. 

výsledkově, ale i přínosná v jejich 
přístupu ke sportu a osobnostnímu 
rozvoji.

Zdeněk Janoušek

Sokol Jehnice pořádá nábor 
Pohybových her 

Sokol Jehnice pořádá nábor do 
přípravky Pohybových her zaměře-
ných na volejbal. Přípravka je určena 
pro děvčátka a chlapce narozené 
v roce 2005 a mladší. Tréninky 
probíhají v tělocvičně ZŠ Blanenská 
vždy v pondělí, středu a v pátek od 
15 hodin. Bližší informace získáte 
u vedoucího trenéra Mgr. Zdeňka 
Janouška na tel. 608971457.

tohoto zhoubného onemoc nění. 
Tradice pouti z Ořešína na Vranov, 
konaná vždy 30. srpna, se vžila 
a přetrvává dodnes. Ořešínská 
pouť, dá-li se to tak říci, zahajuje 
pouťové období, které trvá po celý 
měsíc září. Vranov v září ožíval 
a dosud ožívá pouťovým ruchem 
se vším, co k němu patří. Dnes 
však již zdaleka ne v tom duchu, 
pojetí a rozsahu, jak tomu bylo 
v dřívějších dobách, před desítkami 
let. To každou neděli v září při-
cházeli věřící v hojných procesích 
na Vranov téměř z celé Moravy, 
dokonce až z Rakouska, aby prosili 
vranovskou Pannu Marii o pomoc. 
Bohatší a vyšší vrstva návštěvníků 

V předzávodní přípravě to byla 
velká, ale velmi přínosná změna, 
díky které se mladé sportovkyně 
naučily překonávat jak fyzickou, 
tak i psychickou únavu. Dále se 
vzájemně podporovat a táhnout 
za jeden provaz. Týmová podpora 
a komunikace je kromě fyzických 
dispozic hráček velmi důležitou 
vlastností nejen volejbalistek. 
Věříme, že tato sezóna bude pro 
jehnické volejbalistky úspěšná nejen 

Vranovská pouť
Ořešínští chodili a dosud chodí 

na pouť do kostela Panny Marie 
na Vranově. Jak je zaznamenáno 
v kronice obce, je to prý z vděč-
nosti, že naše obec byla roku 1866 
po Prusko-rakouské válce ušetřena 
cholerové epidemie, která tehdy 
zle řádila v celé zemi, a zemřelo 
na ni mnoho lidí. U nás prý 
se nevyskytl ani jediný případ 

Vranova a někteří sedláci často 
přijížděli v kočárech a bryčkách, 
které pak odstavovali v lese kolem 
cesty. Nejslavnější a největší pouť 
se konala vždy druhou zářijovou 
neděli. Tehdy pořádali pouť 
farníci z Brna-Řečkovic. K velkému 
procesí s družičkami nesoucí 
sochu Panny Marie a doprovázené 
dechovou muzikou se připojovali 
občané ze všech vesnic řečkovické 
farnosti, z Medlánek, Mokré Hory, 
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Jehnic a Ořešína. Bývalo to obvykle 
největší procesí na Vranov.

Dodnes se mi vybavují vzpomínky 
na doby mého mládí, kdy jsem 
se s babičkou Albínou pravidelně 
vranovské pouti zúčastňoval. Procesí 
z Ořešína po mnoho let vodil 
Cyril Mičánek, známý předříkávač 
a zpěvák. Cyril byl zbožný a ochot-
ný člověk, v obci řídil též májové 
pobožnosti (modlení na návsi 
u kapličky), organizoval prosebné 
průvody o příznivé počasí a dobrou 
úrodu, a vůbec všechno, co se týkalo 
náboženského života.

To vždy ke konci srpna bylo 
poznat, že se v dědině něco 
důležitého připravuje. O ničem 
jiném se nemluvilo než o pouti na 
Vranov. Na pouť se těšily nejenom 
děti, ale i dospělí. Téměř z každého 
domu se někdo pouti zúčastnil, 
především děti s maminkami nebo 
babičkami. Jako malí kluci jsme se 
již dlouho předem dohadovali, kdo 
ponese křížek v čele procesí. O tuto 
„funkci“ byl mezi námi vždy velký 
zájem, protože to byla „funkce 
honorovaná“. Kdo nesl křížek, 
obdržel na Vranově od vedoucího 
Cyrila Mičánka „finanční odměnu“. 
Několikrát jsme s kamarádem 
Milanem křížek nesli a po cestě 
se střídali. Každá korunka byla 
dobrá pro vylepšení skromné 
„finanční hotovosti“, nastřádané na 
výdaje při pouťových radovánkách. 
V rodinách se chystalo na cestu 
občerstvení, smažily se řízky králičí 
nebo kuřecí, pekly koláče, přidalo 
se nějaké ovoce a něco na pití. 
Vše se pak uložilo do košíku a ten 
se zabalený v ubruse jako ranec 
uvázal na záda. Babičky obyčejně 
měly v rukou růženec a velký 
černý deštník. Takto vybaveni 
poutníci se ráno shromáždili na 
návsi u kapličky (zvoničky), kde se 
zformovalo procesí a ve stanovenou 
hodinu důstojně vyšlo na Vranov, 
za vyzvánění zvonu a pod vedením 
předříkávače Cyrila Mičánka. Šlo 
se přes vesnici na Příhon k dubu, 
dále polní cestou k lesu a přes les 
pěšinkou do Útěchova, na silnici 
vedoucí od Soběšic, po níž se dále 
pokračovalo za zpěvu nábožných 
písní a modlení až ke kapličce sv. 
Jana v lese na okraji Vranova. Tady 

se procesí zastavilo, aby si poutníci 
po dlouhé cestě odpočinuli a občer-
stvili. Každý vyndal ze svých zásob 
něco dobrého a s chutí se dal do 
jídla. Moje babička tradičně měla 
usmažené kuře a já vždy dostal 
smažené kuřecí stehno. Předříkávač 
a zpěvák Cyril vybral „do klobou-
ku“ od každého nějaký peníz jako 
odměnu za vedení a předříkávání 
a na úhradu dalších výdajů, souvi-
sejících s poutí. Zatímco se poutníci 
posilňovali, byl vyslán posel do 
kostela, aby oznámil, že procesí 
z Ořešína je u sv. Jana a čeká na 
doprovod. Z kostela přišel kněz 
s ministranty, přivítali nás a dopro-
vodili do kostela, kde byla sloužena 
mše svatá, a věřící si vyslechli 
kázání. Po mši se poutníci rozešli 
po Vra nově, postávali u stánků, 
jimiž byla silnice i boční ulice po 
obou stranách lemována; prodávaly 
se tu dětské hračky, nejrůznější 
cukroví, perníková srdce, cukrová 
vata, turecký med, obrázky svatých 
a Panenky Marie a další pouťové 
zboží. My kluci, to se ví - jsme šli 
prvně na kolotoč nebo houpačky 
a ke střelnici, okukovali jsme krám-
ky s trumpetami, všelijaké píšťalky 
a kapslovky a jiné klukovské zá-
bavné potřeby. Děvčata zase měla 
převážně zájem o panenky, obrázky 
a dárky pro ostatní, co zůstali 
doma. Dodnes si živě vzpomínám, 
že naše vůbec první útrata padla 
za velký barevný cukrový špalek za 
padesátník, který jsme potom cucali 
po celou dobu pobytu na Vranově, 
často i v kostele při pobožnosti, 
a ještě vystačil na zpáteční cestu 
domů. Starší lidé buď posedávali 
u kostela a konzumovali svoje při-
nesené zásoby, anebo si v hostinci 
pochutnávali na tradiční vranovské 
nudlové polévce a pivu. Jídlo se 
většinou nekupovalo, to měl každý 
z domu. 

Odpoledne, asi ve dvě hodiny, 
se všichni poutníci dostavili do 
kostela, kde se konalo požehnání 
a rozloučení s Pannou Marií. Po 
tomto obřadu nás kněz s ministran-
ty, za vyzvánění kostelních zvonů 
a zpěvu poutníků vyprovodili 
zase ke kapličce sv. Jana a odtud 
se procesí vydalo na cestu domů. 
U dubu na Příhoně již poutníky 

očekávali občané, kteří se nemohli 
pouti zúčastnit. Přidali se k procesí 
a všichni společně za vyzvánění 
zvonu z místní kapličky a zpěvu 
nábožné písně dorazili až na náves, 
odkud se pak po krátkém rozlouče-
ní rozešli do svých domovů.

František Tonar

S výměnou zastaralého kotle 
pomůže „kotlíková dotace“

Snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností je cílem projektu na tzv. 
kotlíkové dotace, který s finanční 
podporou evropského Operačního 
programu Životní prostředí připra-
vuje Jihomoravský kraj.

Dotace ve výši od 70 do 80 % 
umožní občanům, kteří splní 
podmínky pro její udělení, vyměnit 
stávající zastaralý kotel na pevná 
paliva za nový, moderní kotel 
na pevná paliva, plynový konden-
zační kotel či tepelné čerpadlo, 
odpovídající požadavkům EU 
na tzv. ekodesign.

Maximální celkové způsobilé 
výdaje na dílčí projekt fyzické osoby, 
které zahrnují např. projektovou do-
kumentaci, stavební práce, dodávky 
a služby spojené s realizací zařízení 
a realizací či úpravou otopné sou-
stavy, dále dodávku a instalaci 
akumulační nádoby, realizaci „mik-
roenergetických” opatření či náklady 
na pořízení průkazu energetické 
náročnosti budovy, mohou být 
ve výši 150 tis. Kč.

Jihomoravský kraj předpokládá, 
že první výzvu na výměnu kotlů 
pro fyzické osoby vyhlásí nejdříve 
na přelomu roku 2015/2016.

Podporu na výměnu zdroje 
tepla je možno poskytnout pouze 
v rodinném domě, který je převážně 
vytápěn kotlem na pevná paliva 
a kde bude současně provedeno ale-
spoň jedno tzv. „mikroenergetické” 
opatření (např. zateplení, výměna 
oken a dveří, oprava fasády atd.) 
nebo kde v minulosti došlo ke sníže-
ní energetické náročnosti na úroveň 
požadovanou příslušnou vyhláškou. 
Výhradně v kombinaci s výměnou 
zdroje tepla na vytápění bude možné 
v rámci dotace instalovat i solární 
termickou soustavu, která bude 
splňovat dané požadavky.
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Více informací včetně dotazníku 
předběžného zájmu naleznou 
zájemci na webových stránkách 
Jihomoravského kraje www.kr-
jihomoravsky.cz.

Nakupujeme v e-shopu s NOZ

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
tentokrát se zaměříme na právní 

úpravu nakupování zboží přes 
internet v tzv. e-shopu.

Našim cílem nebude popsat zcela 
kompletní proces nákupu, ale pou-
kázat na některé podstatné aspekty 
či novinky, které se s účinností 
nového občanského 
zákoníku objevily.

Pro začátek je 
vhodné připomenout, 
že následující body 
se týkají spotřebitelů 
a nakupování přes in-
ternet. Spotřebitelem 
je pak zjednodušeně 
řečeno ten, kdo 
není podnikatelem 
a nakupuje pro svou 
osobní potřebu od 
podnikatele, který má 
tzv. e-shop. Nákup 
přes internet lze také 
pojmenovat jako 
nákup tzv. na dálku. 
Nejsme tedy v pro-
dejně, kde je možné 
zboží vyzkoušet, 
prohlédnout či si jej 
nechat předvést. Vše 
probíhá tzv. distanč-
ním způsobem.

Primárním 
pravidlem dle nového 
občanského zákoníku 
je, že „Veškerá sdělení 
vůči spotřebiteli musí 
podnikatel učinit 
jasně a srozumitelně 
v jazyce, ve kterém se 
uzavírá smlouva.“

S tímto vědomím 
pak můžeme přistou-
pit k nákupu a komu-
nikaci s e-shopem. 
Prvním bodem 
každého nákupu je 
výběr zboží, dále 
„vložení do košíku“ 
a objednávka. Vše 

 

 

Prodej kompostér  

Od února  roku 2014 mohou ob ané m sta Brna kupovat dotované kompostéry. K 31.8.2015 
bylo prodáno 455 ks kompostér  K400 v cen  790 K /ks a 30 ks kompostér  
THERMOKING 900. 
Úsp šný projekt dotovaných kompostér  pro brn nské domácnosti pokra uje. Zájem ob an  
zejména o v tší kompostéry typu 900 litr   byl v minulých letech zna ný. Proto rada m sta 
schválila v úterý 18. srpna 2015 nákup dalších kompostér  typu Thermo-Star. Tentokráte se 
jedná o objem 1000 litr  v po tu 200 kus . Cena jednoho kompostéru je 2350 K , ale 
vzhledem k tomu, že m sto tento zp sob snižování organického odpadu podporuje, bude 
prodejní cena pro ob any polovi ní, tedy 1170,- K . K prodeji je tedy v sou asné dob  45 ks 
kompostér  K400 objemu 400 litr  a 200 ks kompostér  Thermo-Star objemu 1000 litr . 
Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydlišt  v Brn , musí to být fyzická osoba starší 
osmnácti  let, kompostér musí být umíst n  v Brn  a žadatel musí absolvovat školení 
o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostér  se konají ve stanovených 
termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brn nské spalovny, Jedovnická 2, Brno. 
Prodej kompostér  je realizován následn  po školení. P ed spalovnou je možnost parkování 
osobních vozidel. Žádat lze prost ednictvím webového formulá e (www.miniwaste.cz), nebo 
telefonicky prost ednictvím Odboru životního prost edí Magistrátu m sta Brna na ísle 
542 174 552.  
Kompostování p ispívá k ochran  životního prost edí. Snižuje se totiž množství sváženého 
komunálního odpadu a sou asn  vzniká organické hnojivo. To se m že využít na zahrad  
nebo i do kv tiná . V kone ném d sledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí 
skleníkových plyn , protože p i procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do p dy.  

 

                                    

kompostér K400 - objem 400 litr                             kompostér Thermo-Star – objem 1000 litr  
výška 82 cm                                                              výška 103 cm 
rozm ry základny 82x82 cm                                     pr m r základny 103 cm 
barva zelená                                                               barva zelená 
hmotnost 12,5 kg                                                       hmotnost 21 kg 
 
 
 
 
Odbor životního prost edí Magistrátu m sta Brna 

směřuje k uzavření kupní smlouvy. 
Kdy je však reálně uzavřena?

Zákon stanoví, že „návrh dodat 
zboží za určenou cenu učiněný podni-
katelem reklamou, v katalogu či vy-
stavením zboží“ je nabídkou, kterou 
lze jednoduchým přijetím využít 
a dojde k uzavření smlouvy. Závěr 
tedy zní, že kupní smlouva vzniká 
již okamžikem odeslání objednávky. 
Důležité je, aby ona nabídka obsa-
hovala všechny podstatné náležitosti 
smlouvy včetně ceny.

Uzavření kupní smlouvy je e-shop 
ze zákona povinen písemně potvrdit. 

Spolu s potvrzením by měl zákazník 
také v textové podobě obdržet vše-
obecné obchodní podmínky. Není 
tedy možné pouze odkázat, že jsou 
vystaveny „někde na internetu.“

Pokud při objednání uvedeme do 
poznámky požadavek na nějakou 
nepodstatnou změnu či odchylku 
zboží (uvádí se také např. barva), 
pak e-shop má možnost takovou 
objednávku odmítnout. Pokud tak 
neučiní bez zbytečného odkladu, 
pak objednávka platí a je povinen 
zboží dle poznámky dodat.

Celý proces nákupu je obehnán 
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mnoha řádky textu, podmínek, 
poučení a pravidel. A právě 
poučení jsou podle občanského 
zákoníku důležitá. Je nutno je jasně 
a srozumitelně spotřebiteli sdělit 
a vysvětlit.

Jedním z nutných poučení je 
informace o možnosti odstoupit 
od smlouvy do 14 dnů. Chybí-li 
takové poučení, pak na to doplácí 
právě e-shop. Zákon stanoví, že 
zákazník pak může odstoupit 
do 1 roku a 14 dnů. Pokud e-shop 
své poučení provede dodatečně, 
pak začne běžet lhůta 14 dnů od 
skutečného poučení.

Některé zboží vracet ze zákona 
nelze. Jedná se například o zboží 
v uzavřeném hygienickém obalu, 
zboží upravené na přání zákazníka 
nebo zakoupené noviny.

Když už po odstoupení zboží 
vracíme, tak zákon v takové situ-
aci chrání také e-shopy. E-shop 
vrací zákazníkovi veškeré peněžní 
prostředky. Na druhou stranu 
zákazník odpovídá e-shopu za sní-
žení hodnoty zboží, které vzniklo 
v důsledku používání jinak, než je 
nutné k vyzkoušení nebo obvyklé.

Prakticky tedy nelze zakoupit 
fotoaparát, odjet s ním na týdenní 
dovolenou a po dovolené odstoupit 
od smlouvy a foťák odřený od písku 
u moře e-shopu vrátit. Respektive 
odstoupit lze, avšak e-shop bude 
chtít úplatu za poškození zpět. 
O tomto nás také poučí.

Spolu s poučovací povinností 
je na e-shopu, aby nás zákazníky 
řádně informoval při objednání 
o kompletní ceně. A to také o všech 
daních či poplatcích a nákladech 
spojených. Neučiní-li tak, pak není 
možno dle zákona toto účtovat.

Dále platí, že dodá-li nám 
podnikatel nějakou zásilku, ač 
jsme si ji neobjednali, pak si takové 
„neobjednané plnění“ můžeme 
ponechat a jsme poctiví držitelé.

Obecně lze závěrem říci, že 
zákon nás jako spotřebitele chrání. 
Viz. ust. § 1812, kdy „Lze-li obsah 
smlouvy vyložit různým způsobem, 
použije se výklad pro spotřebitele 
nejpříznivější.

K ujednáním odchylujícím se od 
ustanovení zákona stanovených 
k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To 

platí i v případě, že se spotřebitel vzdá 
zvláštního práva, které mu zákon 
poskytuje.“

Nespoléhejme však na tuto 
ochranu bez dalšího a raději buďme 
obezřetní a aktivní mimo jiné také 
tím, že si řádně přečteme smlouvu 
a obchodní podmínky.

atmosféru. Volba starého areálu 
ve Slatině byla více než příhodná, 
to také potvrzuje Adam Kolbábek 
v rozhovoru pro B-TV slovy: 
„Prostory jsou velkoryse pojaté a po-
skytují potřebnou výšku, světlo a cel-
kově ideální dimenzi.“ Stav budovy 
nicméně již tak dobrý nebyl. Díky 
dlouhodobě nejasné koncepci se 
v prostorách kombinovaly různorodé 
projekty, které měly nejednotný ráz. 
„Budova nemá úplně šťastnou minu-
lost. Byl tam velký požár a postupně 
se tam mísily různé zvláštní provozy. 
My jsem tak převzali budovu s novou 
střechou, ale v podstatě v dezolátním 
stavu,“ dodává architekt.

Místo bylo nutné přetvořit tak, 
aby co nejlépe podpořilo stanovený 
účel. To popisuje Petr Rolník slovy: 
„Kreativita místa je dána jednak 
unikátním prostorem areálu a jednak 
samozřejmě nosnou myšlenkou, která 
má vzbuzovat, že každý člověk je 
kreativní. Stačí to v sobě nalézt a pa-
třičným způsobem rozvinout. V těchto 
prostorech je to umožněno už svým 
samotným rázem - prostory rozvíjí 
představivost a chuť tvořit. Stačí si 
pak s tím člověk popovídat, pomoc mu 
nalézt, co by chtěl dělat, a po tom ho na 
té jeho cestě lektorsky směřovat.“

Ateliéry Slatina jsou určeny jak 
profesionálním umělcům, kteří  
vnáší do celého konceptu svojí 
prací kreativní genius loci, tak pro 
neumělce, běžné lidi, kteří se chtějí 
něco přiučit a mají touhu, na sobě 
po stránce kreativity a osobního 
rozvoje pracovat. Ať už tedy patříte 
k jedné či druhé skupině, můžete 
se těšit na odborné kurzy, lekce, 
workshopy i filmové projekce, které 
zde probíhají dvakrát do měsíce. 
Ty jsou doprovázeny tematicky 
sladěnou výstavou a společenskou 
akcí. Pro návštěvníky jsou 
připraveny obory malba s kresbou, 
sochařství a modelování, keramika, 
nová média a další. Paleta zaměření 
je bohatá a bude se neustále rozši-
řovat a rozvíjet. To je také záměr 
projektu, který má za úkol docílit 
přesahu jednotlivých oborů a vést 
k vzájemnému obohacení. Součástí 
prostoru je i kavárna, kde na Vás 
čeká občerstvení s kvalitní kávou 
a celou řadou dalších nápojů včetně 
vín a cideru.

V ateliérech Slatina se nachází 
místo pro Vaše tvoření. 

Nese název ateliér INDIGES
Když se spojí velký sen a chuť 

jej realizovat, nikdy to nemůže 
dopadnout jinak než dobře. 
Brněnští umělci sochař Petr Rolník 
a architekt Adam Kolbábek se 
proto rozhodli uskutečnit svůj velký 
projekt. Ke splnění tohoto snu si 
zvolili jedinečný areál v brněnské 
Slatině. Jeho posláním je sloužit 
jako unikátní umělecká platforma 
pro setkání všech kreativců, umělců, 
profesionálů i amatérů, zkrátka 
všech, kdo žijí uměním. Svůj projekt 
představili coby hosté v televizním 
pořadu Vlna z Brna.

Sochař Petr Rolník a architekt 
Adam Kolbábek přišli na způsob, 
jak přiblížit kulturu a umění široké 
společnosti a současně podpořit 
začínající i zkušené umělce. Založili 
prostor pro inspiraci a neomezenou 
tvůrčí činnost, který nese název 
Ateliéry Slatina. V této fázi projektu 
se podařilo realizovat dva ateliéry: 
jeden hlavní, větší, kde bude probíhat 
malba, kresba a sochařina. Druhý, 
menší, ateliér je vyhrazen pro 
keramickou dílnu. Komplex těchto 
dvou ateliérů je označován názvem 
Indiges, což je také vzdělávací cent-
rum, které povede místní umělecké 
kurzy. V plánu je vznik dalších 
prostor a rozvoj celého projektu. 
V brzké době by měla vzniknout 
nová galerie v podkroví objektu, 
určená pro vernisáže a výstavy.

Hlavní roli v Ateliérech Slatina 
hraje myšlenka rozvoje kreativity, 
proto bylo nutné zvolit objekt, 
který bude navozovat tu správnou 
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Cesta od prvotní myš-
lenky k samotné realizaci 
byla poměrně náročná. 
První impulz dostal Petr 
Rolník ještě v době svých 
studií, znovu se tento 
nápad ozval o několik 
let později. Zprvu celý 
projekt řešil při svém 
zaměstnání, postupně ale 
zjišťoval, že mu zabírá 
stále více času. Práci se 
proto rozhodl opustit, 
čímž se intenzivněji 
prohloubil problém s fi-
nančním zázemím, které 
by realizaci umožnilo. 
Mezníkem se stalo setká-
ní s investorem Radkem 
Kalouskem. Toho projekt 
nadchl a Petrovu touhu 
po podobném uměleckém 
prostoru sdílel. Z tohoto 
důvodu se rozhodl nápad 
materiálně podpořit a stát 
se jeho mecenášem, což 
umožnilo projektu získat 
velkorysou dimenzi, 
dokonce větší než původ-
ně mohli autoři vůbec 
zamýšlet. A pomohl tak 
projektu vydat se směrem 
k naplnění myšlenky stát 
se místem kreativního 
rozvoje, tedy studia při-
rozenou a hravou formou, 
pro všechny kdo mají 
záměr na sobě pracovat 
po stránce osobního 
a výtvarného rozvoje. Vycházíme 
z toho, že každý člověk je kreativní 
bytostí v níž se tento potenciál musí 
rozvíjet.

Letos Ateliéry Slatina prošly 
velkou rekonstrukcí. Během 
prázdnin se dovybavil hlavní ateliér 
i keramická dílna a spustili se první 
programy. 

Již běží filmové večery, na které 
se můžete společně těšit dvakrát do 
měsíce. Projekce je vždy spojená 
tematicky s doprovodnou výstavou.

Přijít se výtvarně vydovádět 
může každý a každému dle jeho 

přání vyplníme to, po čem touží. 
Máme zde individuální progra-
my spolu s celou řadou kurzů, 
které vedou naši profesionální 
lektoři.

Od října bude náš provoz spuštěn 
naplno. Těšte se a počítejte s našimi 



Hledáš smysluplnou a odpovdnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? 
Nehledej a pij mezi nás! 

Jsi oban R starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á  
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? 

N E V Á H E J !

Nabízíme stabilní finanní ohodnocení, kariérní rst,  
6 týdn dovolené, píspvky na dovolenou, odchodné,  

výslužné a adu dalších výhod. 

VÍCE INFORMACÍ SDLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, 
KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,  

Kounicova 24, 611 32 Brno 

Hledám ke koupi dům, 
prosím nabídněte. 

Cena do 6 mil. Kč, opravy mi nevadí. 
Tel.: 736 123 995.

jednorázovými až půlročními kurzy.
Pro více informací o projektu 

navštivte web ateliéru INDIGES: 
www.indiges.cz 

Najdete nás také na Facebooku 
pod názvem INDIGES atelier.

Váš ateliér INDIGES


