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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 23.3.2016 proběhlo 200. zasedání
zastupitelstva
-starosta seznámil zastupitele s:
a) Školka
–
dokončují
se
elektroinstalační práce, omítky,
tepelná
izolace
střechy
s krytinou, plyn je hotový a
natlakovaný, izolace přízemí
skoro hotové, osazují se okna, je
předpoklad, že vše bude hotovo
v termínu.
b) Dotace z MŠMT – do konce
března 2016 mají být chváleny
dotace do školských zařízení.
-školská rada – předseda Školské
rady MUDr. Rinchenbach seznámil
zastupitele se dvěma proběhnuvšími
zasedáními, na kterých se řešily
personální otázky ve škole spojené
s otevřením nových prostor MŠ.
Školská rada souhlasila s návrhem
ředitele školy otevřít ve školním
roce 2016/2017 jednu první třídu
s 32 žáky, kdy tito budou na hlavní
předměty děleny na dvě skupiny. Do
MŠ bude přijato 75 dětí. V rezervě
zůstává jedna třída MŠ ve
stávajících prostorách s rezervou na
přijetí dalších 15 dětí.
-zastupitelstvo nemá připomínky k
vyhlášce č. 5/2010 o zákazu
požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem
zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění
pozdějších obecně závazných
vyhlášek včetně přílohy 1 a přílohy
2 výše uvedené vyhlášky
-zastupitelstvo projednalo žádost o
vyjádření manželů Novákových
k návrhu na dispozici s majetkem
města Brna a požaduje doplnění
podkladů k žádosti manželů
Novákových a to o informace:
a) Kolik a za kolik metrů má být
směněno
b) Geodetické
zaměření
směňovaných částí parcel, ze
kterého bude jasně patrno, kde se
směňované části parcel přesně
nacházejí.
Zastupitelstvo rozhodlo tento bod
přesunout na první jednání
zastupitelstva, které bude následovat
po doložení výše uvedených
podkladů pro rozhodnutí.

Další zasedání zastupitelstva se konalo dne
20.04.2016 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Gratulujeme
V dubnu oslavili své narozeniny pan
František Horký a pan Věroslav
Metelka. Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životním jubileům a
přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Jako každý rok, hodová
chasa se chystá !!!
Zkoušíme od 4.5. každou středu v 19
hodin v atriu tělocvičny ZŠ. Vítáme
každého, kdo se chce podílet na
zdárném průběhu hodů v termínu 9.
- 11. září 2016.
Hodová chasa Jehnice

Aktivně s volejbalem
Sportovní
historie
TJ
Sokola Jehnice má velmi dlouhou
tradici, volejbalový oddíl už existuje
déle jak 80 let. Za tu dobu dosáhl
mnoha sportovních úspěchů a i
v těžkých dobách se vždy našlo pár
nadšenců, kteří si uvědomovali, že
sport je pro mnohé neodmyslitelnou
součástí života a stojí tedy za
podporu. V dnešní hektické době a
dlouhých hodinách sezení to platí
dvojnásob. Kde jinde uděláte něco
pro své zdraví a získáte přátele na
celý život? V tomto duchu se nese
celá historie jehnického volejbalu,
chcete, aby se Vaše děti staly

V sobotu 28. května 2016 od 14:00 do 17:00 hodin se konají na
Náměstí 3. května další

JEHNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Tentokrát i s cimbálovou muzikou.

součástí?
Přijďte se podívat. Tréninky
probíhají 3x týdně v nově
zrekonstruované
tělocvičně
v Jehnicích. V našem oddíle probíhá
celoročně nábor děvčat i chlapců do
volejbalové přípravky, přijít můžete
každý všední den mezi 15:30 –
16:00 hodinou do tělocvičny ZŠ
Blanenská 1 v Jehnicích nebo se
informovat na telefonu 608 971 457.
Takže neváhejte, přijďte si
zasportovat a poznat nové kamarády,
těšíme se!
Zdeněk Janoušek

Jehla
Brněnští strážníci 22.3.2016 při
opatření Jehla nalezli v ulicích 290
odhozených injekčních stříkaček.
Bohužel akce znovu potvrdila
negativní trend, na který Městská
policie Brno v posledních dvou
letech upozorňuje. Aplikačních
pomůcek na ulicích přibývá.
Dokládá to nejen meziroční srovnání
(rok 2013: 585; rok 2014: 1259; rok
2015: 2190), ale i porovnání
s listopadovou akcí Jehla, kdy
strážníci odstranili 197 injekčních
stříkaček.
I tentokrát zaznamenala nejvíce
nálezů služebna revíru Sever, která
se stará mimo jiné o oblast Husovic
a Zábrdovic. Na Svitavském nábřeží
strážníci bezpečně sesbírali 106
injekčních stříkaček. Větší množství
aplikačních pomůcek odstranily
hlídky městské policie i z centra
města. Mimo jiné 19 kusů z Vlhké
ulice, 18 z parku u ulice Za
Divadlem, 16 z Tkalcovské ulice a
13 z Mendlova náměstí. Strážníci
z jižní části Brna objevili 4 použité
jehly v Charbulově ulici, ještě o
jednu stříkačku více našli v ulici
Hradlové.
Veškerý nalezený infekční
materiál umístili do sběrných boxů a
převezli k odborné likvidaci.
Jakub Ghanem
Tiskový mluvčí Městská policie Brno

K ochraně manžela
povinného při provádění
exekuce
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dnes se zaměříme na změnu právní
úpravy, která s sebou přinesla důraz
na ochranu manžela povinného při
exekuci (a výkonu rozhodnutí)
prováděné na společném jmění
manželů, a na zodpovězení otázky,
co dělat, aby nebyla nadále

postihována mzda ani jiný příjem
manžela povinného.
Dne 01. 07. 2015 nabyla účinnosti
novela
exekučního
řádu
a
občanského
soudního
řádu
č. 139/2015 Sb.,
která
s sebou
přinesla změnu ustanovení týkajících
se postihování majetku manžela
dlužníka.
Dle § 42 odst. 4 zákona č. 120/2001
Sb., exekuční řád, od 01. 07. 2015
platí, že „Jde-li o vydobytí dluhu,
který patří do společného jmění
manželů, nebo dluhu povinného, pro
který lze vydat exekuční příkaz na
majetek ve společném jmění
manželů, lze vést exekuci přikázáním
pohledávky
z
účtu
manžela
povinného u peněžního ústavu.“.
Stejného znění se dočkalo i
ustanovení § 262a odst. 4 zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
To znamená, že od 01. 07. 2015 lze
exekucí či výkonem rozhodnutí
postihnout pouze pohledávku
z účtu manžela povinného u
peněžního ústavu, nikoliv mzdu
nebo jiný důchod
manžela
povinného. Exekutorům není od
účinnosti novely umožněno vydávat
exekuční příkazy srážkami ze mzdy
nebo jiného příjmu manžela
povinného. Co však s exekučními
příkazy vydanými před tímto datem?
Na to pamatuje ustanovení § 55 odst.
1 exekučního řádu, dle něhož může
manžel povinného podat návrh na
zastavení exekuce v části týkající se
provádění exekuce srážkami z jeho
mzdy nebo jiného jeho příjmu. Jako
důvod zastavení exekuce je vhodné
uvést, že je exekucí postižen takový
majetek ve společném jmění
manželů, který exekucí nelze
postihnout.
Aby v mezičase nedošlo k další
srážce ze mzdy nebo jiného příjmu,
doporučuji současně s návrhem na
zastavení exekuce podat i návrh na
odklad exekuce.
Závěrem bych chtěla poukázat na to,
že i z praxe naší advokátní kanceláře
je nám známo, že k provádění srážek
ze mzdy nebo z jiných příjmů
manžela povinného dle exekučních
příkazů vydaných před červencem
2015 dochází i nyní, a že obrana
manžela povinného v podobě návrhu
na zastavení a odklad exekuce
s odkazem na nemožnost takového
postihnutí bývá úspěšná.
Marianna Sušková
advokátní koncipientka v AK Hubený

Masarykova univerzita
otevírá dveře seniorům
Seniorské vzdělávání má své
pevné místo na řadě veřejných
vysokých škol. V současné době
studuje na univerzitách třetího věku
(dále jen U3V) přibližně 2 %
seniorské populace České republiky
(cca 40 000 osob) a jejich počet stále
roste. Přijďte i Vy rozšířit jejich
řady! Vzdělávání v seniorském věku
napomáhá k udržení kvality života
přívětivým a důstojným způsobem.
Základním
úkolem
U3V
je
zprostředkovat
seniorům
nové
poznatky, vědomosti, dovednosti,
obory a technologie.
Posláním
kurzů U3V je též stimulace
k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího
věku na Masarykově univerzitě je
Všeobecně zaměřený kurz, který
trvá osm semestrů a je zaměřen na
otázky zdravého a smysluplného
životního stylu ve vyšším věku. Na
obsahu přednášek se podílí všech 9
fakult MU. V akademickém roce
2016/2017 bude také otvírán tříletý
běh zcela nového kurzu Umění,
objednavatelé a umělecký styl
v dějinách. Dále pořádáme ve
spolupráci s našimi partnery tři
jednoleté kurzy nazvané Univerzita
třetího věku v Moravském zemském
muzeu,
Kulturní
dědictví
a
památková péče na jižní Moravě (ve
spolupráci s Národním památkovým
ústavem), G. J. Mendel: Člověk,
opat a vědec (ve spolupráci s
Mendelovým
muzeem).
Pro
účastníky U3V jsou nad tento rámec
pořádány tematické krátkodobé
kurzy zaměřené na informační
technologie, cizí jazyky (angličtina,
němčina, francouzština), pohybověrelaxační
aktivity,
otázky
a
problémy z oblasti humanitních i
přírodních věd. V programu nechybí
ani jednodenní exkurze vztahující se
k obsahu přednášek či tematických
kurzů.
Vzdělávání na U3V na
Masarykově univerzitě má formu
přednášek, cvičení, seminářů a
exkurzí, účastníci mohou využívat
studovny a knihovny. Přednášky
trvají 2 vyučovací hodiny a konají se
jednou za čtrnáct dnů v období od
října do května. Účastníkem
programu U3V může být osoba,
která dosáhla věku potřebného pro
přiznání starobního důchodu a má

úplné
středoškolské
vzdělání
s maturitou. Vzdělávání je bezplatné,
každoročně se hradí pouze zápisné,
které bylo pro akademický rok
2016/2017 stanoveno na 800 Kč.
Absolvent
U3V
MU
obdrží
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat
osobně (Komenského nám. 2, Brno)
nebo elektronicky od 2. května 2016
do 30. června 2016. Další
podrobnosti o Univerzitě třetího
věku Masarykovy univerzity včetně
fotografií a videoukázek našich
aktivit
najdete
na
www.u3v.muni.cz.
Mgr. Veronika Ocásková
Univerzita třetího věku

Světová soutěž ohňostrojů
Starobrno Ignis Brunensis
s celoměstským festivalem
v Brně letos od 27. května do
19. června!
Na přelomu května a června se
jako každoročně uskuteční seriál
více než 50 akcí 19. ročníku
zábavních festivalů Brno – město
uprostřed Evropy. Hlavním tahákem
festivalových programů bude určitě
mezinárodní soutěž ohňostrojných

představení synchronizovaných
s hudbou. Přehlídka Starobrno Ignis
Brunensis patří již řadu let mezi
nejvýznamnější ohňostrojné soutěže
v Evropě i ve světě. Na hladině
Brněnské přehrady předvedou při
zahajovací show své umění českoněmecký tým pod jednotící značkou
Ignis Brunensis (4.6.), dále se
představí ohňostrůjci ze Slovenska
(8.6.) a Španělska (11.6.). V závěru
hlavní soutěže se na přehradě
představí po osmileté odmlce
populární portugalský tým Macedos
Pirotecnia (15.6.). Portugalci
zvítězili v mezinárodní soutěži v
Brně v letech 2005 – 2007 třikrát v
řadě a jsou tak historicky
nejúspěšnějším týmem mezinárodní
části brněnské ohňostrojné
přehlídky. Velkolepou
středoevropskou podívanou uzavře
ohňostrojný epilog nad hradem
Špilberkem (18.6.), který bude stejně
jako některé další festivalové akce
věnovaný letošnímu 700. výročí
narození Karla IV. Zábavní festivaly
bude provázet ještě další
pozoruhodné jubileum – 100.
ohňostroj v historii přehlídky Ignis
Brunensis. Jubilejní show se stane

španělský soutěžní ohňostroj 11.
června na přehradě.
Celoměstský festival zábavy
nabídne atraktivní programy nejen
na přehradě a v centru Brna
v hlavním termínu od 27. května do
19. června. Festivalové programy
zvou na více než deset
programových dětských dnů pod
symbolem Dětské dny uprostřed
Evropy (28.5.-11.6.). Kulturní
nabídku obohatí na brněnském
náměstí Svobody například open-air
rockový koncert Filharmonie Brno
„Rock Night“ (17.6.), rozhlasový
koncert pod garancí Českého
rozhlasu Brno (18.6.) a množství
dalších pořadů. Přehlídka
moravských vín Vínománie se letos
uskuteční na náměstí Svobody (1.8.6.). Pro oblíbenou Dopravní
nostalgii jsou připraveny jízdy s
cestujícími parní tramvají Caroline a
jízdami dalších historických vozidel
MHD, ale také parních vlaků (18.19.6.). Mezi sportovními akcemi
zaujme 19. Mezinárodní policejní
mistrovství v jezdectví na Panské
Líše (28.5.) se slavnostním defilé a
koncertem Hudby Hradní stráže a
Policie ČR v pátek 27.5.

Inzerce

Inzerce

Koupím menší dům nebo větší byt.
Děkuji za nabídku.
Tel.: 732 434 910.
v odpoledních hodinách nebo
závody velocipedistů (19.6.)
s neoficiálním mistrovstvím Evropy
v jízdě na vysokých kolech. Mezi
dalšími tradičními akcemi se
uskuteční setkání horkovzdušných
balonářů Balloon Jam (2.-5.6.),
gurmetský Špilberk Food Fest (3.5.6.) nebo Den Policie s množstvím
osvětových a prezentačních akcí
(17.6.), festival ZUŠ Mozartovy děti
a další, a další. Mimořádným
zpestřením bude pro letošní rok
mezinárodní festival pořadů pro
digitální planetária IPS Fulldome
Festival Brno na brněnské hvězdárně
(pro veřejnost 18.-19.6.). Podrobné
informace ke všem festivalovým
akcím hledejte průběžně na
www.ignisbrunensis.cz
Inzerce
Ondřej Morávek
ředitel marketingu a obchodu
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
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