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Pálení a topení

Gratulujeme
V listopadu oslavili své narozeniny
pan Jiří Lefner a pan Ladislav Plíhal.
Jménem celé obce srdečně blaho-

přejeme k životním jubileím a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších
let.
Redakce

31. 10. byla ukončena
sezona čtvrtečního pálení
zahradního odpadu. Mezitím začala topná sezona
našich domácností. Již se
vyskytly stížnosti na dým
a zápach způsobený spalováním tuhých paliv. Vyzýváme majitele kotlů na
tuhá paliva, aby nepoužívali vlhké topivo, případně nespalovali to, co
do kotlů nepatří. Zvláště
při inverzi tím znepříjemňujete život
ostatním a vlastně i sami sobě.
Redakce

Perlička z ÚMČ

Na našem úřadě byla přednesena
stížnost, že brambory zakoupené od
prodejce
z pojízdné
prodejny
nechutnají tak, jak si kupující
představoval. Úřad by prý měl zjednat nápravu.
Tyto záležitosti, jako kontrola
kvality prodávaného sortimentu soukromých prodejců, opravdu nejsou
v kompetenci našeho úřadu městské
části.
Redakce

Z činnosti jehnického Klubu
důchodců v roce 2016

Naše práce se, jako i jiná léta, opět
zaměřila na činnost, kterou bychom
tímto chtěli stručně připomenout.
V lednu – beseda s lektorkou na
téma „Trénování paměti“ a návštěva
kina „Lída Baarová“.
V únoru – příprava plánu činnosti
klubu, návrhy zájezdů.
V březnu – připomenutí MDŽ, malé
občerstvení.
V dubnu – beseda s lektorem na
téma „Bezpečnost občanů“.
V květnu – beseda na téma
„Sběratelství“, výstavka historických
předmětů z fondů členů klubu. Dále
pak jednodenní zájezd do Kyjova
(prohlídka radnice, kostela, zámečku
a vlastivědného muzea). Odpoledne
pak návštěva vinného sklípku Skalák

s ochutnávkou vín, občerstvením
a zábavou.
V červnu – jednodenní zájezd do
Vamberka (muzeum krajky), dále
Opočna (návštěva zámku, prohlídka
dílny na tvorbu vitráží). Také jsme
absolvovali vycházku do okolí
Jehnic,
zakončenou
opékáním
špekáčků.
V červnu – na schůzku byla připravena soutěž v odhadu rozměrů,
hmotnosti, objemu a počtu různých
předmětů.
V červenci – společná vycházka do
okolí Jehnic.
V září – beseda na téma „Rady do
domácností
našich
babiček“
a jednodenní zájezd do maďarských
termálních lázní „Mošoň“.
V říjnu – beseda na téma „Energie
kolem nás“.
V listopadu – beseda na téma
„Domácí lékárnička a její použití“.
V prosinci – návštěva vánočního
koncertu Václava Hybše. Naši
letošní činnost ukončíme schůzkou
spojenou
s vánoční
tématikou
a občerstvením.
K uvedeným aktivitám nedílně patří
také pravidelné pondělní cvičení
některých našich členek v tělocvičně
základní školy.
Vzhledem k narůstajícímu počtu
členů Klubu důchodců se lze
domnívat, že jeho činnost je
přínosná pro naše starší spoluobčany
a i v budoucnu bychom na ni chtěli

navazovat.

Za Klub důchodců Brno-Jehnice zpracoval:
Miroslav Polák

Halloweenská párty ve škole

V pondělí 31. 10. školní družina ve
spolupráci se školou uspořádala pro
naše školáky Halloweenskou párty
zakončenou spaním v jednotlivých
třídách.
Na děti čekala strašidelná stezka
odvahy, kterou připravili žáci z 5. tř.
s třídní učitelkou. První se vypravili
na stezku prvňáčci a byli velmi
stateční. Postupně prošly stezkou
v terénu všechny třídy. Další
program byl pro děti připravený ve
škole a pokračoval po výborné
večeři. Objednali jsme pro děti pizzu
od pana Navrátila z pizzerie Zakki.
Po večeři se děti převlékly do
strašidelných kostýmů a vydaly se
na průvod masek. Paní učitelky
vybraly tři nejstrašidelnější masky
z každé třídy, bylo to těžké
rozhodování. Všechny masky byly
moc pěkné a strašidelné. Každá třída
vydlabávala dýně ze zahradnictví
U Kopřivů. Povídali jsme si o svátku
halloween a o Památce zesnulých.
Někteří žáci vyráběli čarodějnice,
soutěžili, vymalovávali obrázky. Na
závěr večera přišlo vyhodnocení
masek, předání diplomů za stezku
odvahy a soutěže. Pro některé
program skončil o půl desáté a pro
další pokračoval spaním ve škole

společně s paními učitelkami.
Halloween se nám moc líbil a určitě
na něj budeme dlouho vzpomínat.
Všechny děti se těší na další
společné akce, které pro ně paní
učitelky připraví.
Mgr. Markéta Pastvová

Změny v městské hromadné
dopravě

Město Brno ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s.
a společností KORDIS JMK, a.s.,
připravuje pro příští rok několik
novinek
v provozu
městské
hromadné dopravy v Brně.
Rád bych Vás touto formou
předběžně informoval o těch
nejvýznamnějších změnách, které by
měly být realizovány od neděle 11.
prosince 2016, tedy v termínu
celostátní změny jízdních řádů.
Za hlavní informaci považuji, že
v žádné ze základních oblastí
provozu se nepředpokládá snižování
rozsahu
dopravní
obslužnosti.
V meziročním srovnání naopak
dochází
ke zlepšení v těchto
oblastech:
Navýšení kapacity na
tramvajových linkách
V rámci
probíhající
obnovy
vozového parku (nákup nízkopodlažních tramvají 13T a pokračování
modernizace
vozidel
v programu Vario) budou průběžně
vyřazovány starší tramvaje, což
přinese komfortnější cestování na
většině tramvajových linek, které
tvoří páteř systému brněnské
městské dopravy. Mimo jiné se
zvýší počet spojů garantovaně
zajišťovaných
nízkopodlažními
vozidly. S navýšením kapacity vozů
se pak nově počítá na tramvajových
linkách 2 a 5. Stejně tak pokračuje
dlouhodobý projekt v obsazení
páteřní
linky
1
pouze
velkokapacitními soupravami.
Posílení
tramvajového
provozu v ulicích Nové sady
a Renneské
Na nárůst poptávky cestujících po
přepravě do rozvojové lokality při
ulici Heršpické (Justiční palác, CTP
Office Park Spielberk apod.)
reagujeme zavedením provozu linky
10 ve špičkách pracovních dnů až do
smyčky Švermova, jako posily ke
stávající lince 8. Posílení tramvajové
dopravy v tomto úseku bude
přínosem
také
pro
obyvatele Bohunic.

Zkrácení
intervalu
expresní autobusové linky E50
Necelý rok provozu a okamžitý
zájem cestujících potvrdil správnost
konceptu rychlých spojení po území
města. Za dobu své krátké existence
byla linka E50 již několikrát
částečně posílena, např. doplněním
posilových spojů nebo zařazením
kloubových autobusů na exponované
spoje. Systémovou změnou pak bude
zkrácení intervalu až na 15 minut
v celé trase procházející z Kamech
několika městskými částmi až na
Černovickou terasu.
Zavedení další expresní
autobusové linky
Po výše uvedeném úspěchu expresní
linky E50 je jako největší novinka
prosincových změn jízdních řádů
připravována nová expresní linka
s označením E56, která spojí
Univerzitní kampus v Bohunicích
(za využití
tunelových
úseků
velkého
městského
okruhu)
s terminálem
veřejné
dopravy
u nádraží Královo Pole a také
s lokalitou Technologického parku.
Autobusy pojedou ve špičkách
pracovních dnů v intervalu 15 minut
a jízdní doba v celé trase bude
v průměru 25 minut. Linka tak
v atraktivní jízdní době spojí dvě
významné univerzitní a rozvojové
oblasti
(Univerzitní
kampus
a Technologický park) s jedním
z největších terminálů hromadné
dopravy v Brně. Právě uzel Královo
Pole, nádraží nabízí s jedním
přestupem rychlé spojení pro většinu
městských částí v severovýchodní
části města Brna a současně
propojuje městskou dopravu se
železničními linkami S3 a R3 do
Kuřimi a Tišnova.
Zajištění
dopravní
obsluhy rozvojové lokality při ulici
Masné
Doposud neobsluhovaná oblast ulice
Masné (bývalý areál mrazíren)
prošla v posledních letech výraznou
proměnou. V současnosti zde má
sídlo
velké
množství
firem
a institucí.
Absence
městské
hromadné dopravy v této lokalitě
bude
ukončena
prodloužením
autobusové linky 64 ulicí Masnou
a přes Černovické nábřeží do
Komárova. Autobusy linky 64 tak
tuto rozvíjející se lokalitu spojí
s tramvajemi a trolejbusy v ulici
Křenové a z jižního směru pak se
všemi linkami vedenými přes
přestupní uzel Komárov.

Výše uvedený přehled je pouze
stručným popisem hlavních změn
v provozu
městské
hromadné
dopravy v Brně připravovaných pro
rok 2017. Dopravní podnik města
Brna, a.s. aktuálně připravuje
několikastupňovou
informační
kampaň.
Bc. Matej Hollan

Autocentrum K.E.I. radí…
Jak vybrat tu správnou žárovku?
Přinášíme Vám zajímavé tipy a rady,
které Vám mohou být užitečné
v nepříjemné
situaci,
když
u světlometu přestane svítit žárovka.
Výběr správné žárovky
Obecně záleží například na druhu
světlometů, a především na jejich
stáří. U starších jednodušších
světlometů se obvykle používaly
dvouvláknové žárovky H4 (Favorit,
Felicia, atd.). Pro moderní současné
světlomety se používají jednovláknové H7 (Fabia, Octavia, atd.).
Toto označení je uvedeno na patici
každé žárovky. Jakou žárovku dát do
Vašeho světlometu, zjistíte po
vyjmutí
doslouživší
žárovky,
případně z návodu k obsluze. Je také
důležité dávat pozor, abyste koupili
žárovku pro správné napětí – do
osobních aut musejí mít vždy 12 V,
nákladní vozy používají napětí 24 V.
Po zakoupení žárovky se podívejte,
jestli pevně drží v obalu. Žárovka by
v něm neměla „poletovat“, stejně tak
by na ní neměly být otisky prstů.
Prohlédněte si i vlákna uvnitř
žárovky, musejí být kolmá k patici.
Když budou jakkoli vychýlená,
vyberte si jinou žárovku. Stejně tak
nelze doporučit nákup žárovek
s modrou baňkou. Jejich užívání na
českých silnicích není dovoleno.
Životnost žárovek
Většina běžných autožárovek má
životnost asi 300 až 400 hodin. Je
ale možné získat i žárovky
s prodlouženou délkou životnosti,
nazývají se Longlife, jejich životnost
může dosahovat až 1300 hodin.
Neznačkoví výrobci tuto hodnotu
vůbec neuvádějí.
Je nutné dbát na homologaci
žárovek?
Důležitá je také homologační značka
ve tvaru E + číslo země (E7 ČR)
uvedená na krabičce či přímo na
žárovce. Doporučujeme kupovat
pouze žárovky známých značek,

neboť u nich máte jistotu, že nepůjde
o plagiát, se kterým byste mohli mít
problémy na STK.
Výměna žárovek
U většiny vozů je výměna žárovek
možná přímo na místě. Existují
ovšem i výjimky (plynové výbojky),
majitel pak musí s výměnou žárovek
do servisu. Při výměně žárovek je
potřeba počkat několik minut, až
žárovka vychladne, a poté ji
vyměnit. Žárovky byste se neměli
dotýkat holýma rukama, protože
mastný pot by poškodil skleněnou
baňku. Jestli jste na ni přece jen
sáhli, můžete to napravit, když ji
otřete hadříkem namočeným v lihu.
Proč je důležitá kontrola a čistění
klimatizace? Vysvětlíme příště.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

Vigilantibus
sunt

iura

scripta

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku si Vám
dovolím popsat praktický projev
klasické římské právní zásady, jejíž
znění jsem uvedl v nadpise. Volně
bychom mohli tuto větu přeložit
jako: právo přeje bdělým; nechť
každý si střeží svá práva.
Pojďme si projev uvedené zásady
ukázat
konkrétně
na
právu
sousedském při provádění stavby.
Občanský zákoník v § 1004 uvádí,
že je-li držitel prováděním stavby
ohrožen v držbě nemovité věci nebo
může-li se pro to důvodně obávat
následků v podobě imisí a nezajistíli se proti němu stavebník cestou
práva, může se ohrožený držitel
domáhat zákazu provádění stavby.
Zákazu se držitel domáhat nemůže,
jestliže ve správním řízení, jehož byl
účastníkem, neuplatnil své námitky
k žádosti o povolení takové stavby,
ač tak učinit mohl.
V běžném životě se může stát, že
soused, který si koupil vedle Vás
pozemek, se jednoho dne rozhodne
stavět dům a podá příslušnou žádost
na stavební úřad. Určitě také bude

požadovat Váš souhlas se stavbou,
kterou hodlá provádět, a Vy, protože
máte dobré srdce a nechcete to
společné sousedství začínat rovnou
konfliktem, mu souhlas udělíte.
Konečně Vás o sousedově podaném
návrhu vyrozumí i stavební úřad
a sdělí Vám, že proti záměru
souseda můžete podat námitky.
Řeknete si, tak přece mu nebudu
dělat problémy, ani on mi je nedělal.
Později při provádění stavby však
můžou vyjít najevo skutečnosti,
které vás znepokojí, jako třeba výška
sousedovy stavby a hrozící stínění,
nevhodné svedení dešťové vody,
nevhodné terénní úpravy, nebo
i nevhodnost samotného provádění
stavby, prašnost, hluk, vibrace
a mnohé další. Takové věci dokáží
velmi znepříjemnit nejen bydlení,
ale i samotné sousedské soužití.
Avšak pokud Vaše obrana začne až
poté, co jste souhlas udělili a
nepodali proti záměru souseda
námitky, tak právo nebude na Vaší
straně.
Je evidentní, že zákon tak klade na
občana značnou část odpovědnosti,
když ponechává na každém, aby
závazně zvážil, jakými různými
způsoby jej může sousedova stavba
omezit, a to v situaci, kdy lze vyjít
pouze z projektové dokumentace, ze
které nemusí být vždy hned všechna
rizika zcela zřejmá.
Mgr. Hugo Hubený
AK Hubený

VÁNOČNÍ LIPKA
ODHALÍ TAJEMSTVÍ
POHANSKÝCH TRADIC

Jaký je prapůvod zdobení stromků?
Co je „Tinne“ a proč na ni navázala
„Tanne“, tedy jedlička? Co se děje
v přírodě a jaké jsou zvyklosti oslav
magického slunovratu? Na tradiční
adventní akci Vánoční Lipka se letos
nejen naladíte na vánoční atmosféru,
ale proniknete do tajemství starých
pohanských tradic, které stojí za
současnými vánočními zvyky. Těšit
se
můžete
na
vyrábění
slunovratového slunce, vánočních
ozdob i dekorací. Budou se péct
dobroty a odnesete si také
vlastnoručně vyrobený vánoční
dárek. „Líbí se mi, že se při tvoření
používají
jednoduché
přírodní
materiály. S vlnou jsem pracovala
poprvé a andílci, co jsme udělaly,
jsou nádherní,“ pochválila Pavla
Zapletalová tvořivou část loňské
akce.
Ty, kteří se nebudou bát chladu,
potěší dětský punč uvařený na ohni
v zahradě. Účastníci budou také mít
možnost naučit se něco zajímavého
ze zimní přírody: bude připravena
přírodovědná dílnička o křivce
obecné – ptáku, který v zimě hnízdí.
A protože je akce v době Mikuláše,
bude na děti čekat také drobná
a zdravá mikulášská nadílka. Akce
Vánoční Lipka proběhne v pondělí
a úterý 5. a 6. prosince 2016 na
pracovišti Lipová, vždy od 14.30 do
18.30 hodin. Stojí 100 Kč za
odpoledne a není třeba se na ni
předem hlásit. Více informací
najdete na www.lipka.cz/kalendarakci.
Ing. Veronika Neckařová
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání

INZERCE – NEMOVITOSTI
•
Sháním na koupi dům/chalupu k trvalému bydlení,

cena do 6 mil. Kč. Děkuji. 605 514 210
•
Hledáme na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo
SMS: 728 945 527
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