
 

Gratulujeme 

V říjnu oslavili své narozeniny paní 

Jarmila Plíhalová a pan František 

Kratochvíl. 

Jménem celé obce oběma srdečně 

blahopřejeme k ţivotním jubileům 

a přejeme hodně štěstí a zdraví do 

dalších let. 
Redakce.  

 

Na podzim dostanou občané 

Jehnic nové černé odpadové 

nádoby na komunální odpad.  
 

Na začátku listopadu vymění 

společnost SAKO Brno v městské 

části Jehnice všechny popelnice na 

směsný komunální odpad za nové. 

Od této doby bude zároveň svoz 

odpadu v této oblasti zajišťovat 

vlastními silami. Doposud byla část 

sběrných nádob vyváţena smluvní 

společností, které k tomuto datu 

končí subdodavatelská smlouva. 

Odpadové nádoby budou 

vyměňovány vţdy ve svozový den 

v týdnu od 1. do 14. listopadu. To 

znamená, ţe v den, kdy je nádoba na 

odpad vyváţena, bude současně 

vyměněna za novou. Další svoz 

odpadu bude probíhat beze změn 

podle stávajícího harmonogramu. 

V některých lokalitách s velkým 

mnoţstvím malých popelnic na 

jednom stanovišti dojde při výměně 

ke sníţení počtu, tak aby objem 

zůstal zachován; to znamená, ţe 

např. 2 ks popelnic o objemu 120 l 

budou vyměněny za 1 ks nádoby 

o objemu 240 l. Výhodou bude 

sníţení počtu popelnic ve městě 

a jednodušší manipulace při svozu 

a výsypu nádob. 

 

Kromě Jehnic se tato změna bude 

týkat i Ţabovřesk, Medlánek, 

Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, 

Ořešína, Mokré Hory, Sadové, 

Obřan, Soběšic a Útěchova. SAKO 

tak postupuje podle plánu, kdy jiţ na 

jaře převzalo mimo vlastního svozu 

i svoz odpadu z 10 tisíc sběrných 

nádob v 8 městských částech 

a pořídilo 410 nových kontejnerů na 

sklo. „Od listopadu budeme nově 

svážet odpad z dalších 12 tisíc 

popelnic, což nám umožní lépe řídit 

kvalitu služeb pro občany, efektivněji 

využívat stávající vozový park, 

provozní i administrativní pracov-

níky a tím snížit náklady na tuto 

službu,“ vysvětlil ředitel společnosti 

SAKO Ing. Karel Jelínek. 

 

Jak nepřijít o své peníze 
Váţené čtenářky, váţení čtenáři, 

léto je u konce, podzim nám klepe 

na dveře a spolu s ním je zde další 

díl z oblasti práva. Nyní si povíme 

o tom, jak nepřijít o své peníze pro 

vlastní neostraţitost nebo pro pocit, 

ţe je vše ztracené. 

Představte si situaci, ţe jste někomu 

(ať jiţ známému nebo neznámému) 

zapůjčili peníze. Dluţník vám má 

zápůjčku splatit např. za rok, dva 

roky nebo dokonce ve splátkách. 
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Volby do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky  

konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 

Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice – souhrnné informace 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

859 658 76,60 654 653 99,85 

Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 137 20,98 

2 Řád národa – Vlastenecká unie 0 0,00 

3 
CESTA ODPOVĚDNÉ 

SPOLEČNOSTI 
0 0,00 

4 Česká str. sociálně demokrat. 26 3,98 

6 Radostné Česko 1 0,15 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 33 5,05 

8 Komunistická str. Čech a Moravy 31 4,74 

9 Strana zelených 18 2,75 

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 3 0,45 

12 Strana svobodných občanů 16 2,45 

13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00 

14 Občanská demokratická aliance 2 0,30 

15 Česká pirátská strana 79 12,09 

19 Referendum o Evropské unii 1 0,15 

20 TOP 09 44 6,73 

21 ANO 2011 155 23,73 

22 Dobrá volba 2016 1 0,15 

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,15 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 39 5,97 

25 Česká strana národně sociální 0 0,00 

26 REALISTÉ 9 1,37 

27 SPORTOVCI 2 0,30 

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,76 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 49 7,50 

30 Strana Práv Občanů 1 0,15 

31 Národ Sobě 0 0,00 

 
Dříve, neţ vám dluţník vše splatí, 

však bude proti dluţníku zahájeno 

insolvenční řízení, v němţ dluţník 

usiluje o oddluţení. Někteří z vás se 

o insolvenčním řízení dluţníka včas 

nedozvědí. Jiní přesto, ţe se o něm 

dozvědí včas, budou přesvědčeni, ţe 

své peníze jiţ nikdy neuvidí, 

a neučiní ţádné kroky. Buďte 

ostraţití a nevzdávejte se jiţ na 

začátku. 

Jak se o případném insolvenčním 

řízení svého dlužníka dozvíte? 
Informace získáte v insolvenčním 

rejstříku na stránkách isir.justice.cz. 

Zde zadejte minimálně jméno 

a příjmení svého dluţníka. Dozvíte 

se, zda je proti dluţníkovi vedeno 

insolvenční řízení, a pokud ano, pak 

v jakém stadiu se takové řízení 

nachází a zda máte ještě moţnost 

přihlásit svou pohledávku. 

Nechcete-li se neustále dívat do 
insolvenčního rejstříku, pak 
vyhledávání ponechte na jiných, 
a to např. prostřednictvím sluţby 
dostupné na www.sledovani-
insolvence.cz. Tuto sluţbu je moţné 
vyzkoušet zdarma a poté si ji 
objednat. Její cena se odvíjí od počtu 
osob, které budete chtít monitorovat. 
Monitorování dluţníka je jednodu-
ché. Zadáte údaje potřebné pro 
sledování vašeho dluţníka a poté 
vám kaţdá změna týkající se zadané 
osoby ohledně insolvenčního řízení 
přijde na email a budete tak mít 
o svém dluţníku přehled. 
Pakliţe máte maximálně deset 
dluţníků, je pro vás výhodnější 
objednat si podobnou sluţbu na 
www.isir.info, která je zdarma.  
Prevence je důleţitá, sama o sobě 
však nestačí. Pokud zjistíte, ţe proti 
dluţníkovi je vedeno insolvenční 
řízení, musíte svoji pohledávku 
přihlásit, a to včas. Dokdy je 
moţné podat přihlášku, je uvedeno 
v usnesení soudu o úpadku spojeném 
s povolením oddluţení, které je 
zveřejňováno v insolvenčním 
rejstříku (isir.justice.cz). Lhůta činí 
zásadně 30 dnů od zveřejnění 
usnesení. Pozor! Vţdy musíte svou 
pohledávku přihlásit vy sami tím, ţe 
vyplníte příslušný formulář a zašlete 
jej na příslušný soud. Nestačí, ţe vás 
jako věřitele uvede sám dluţník ve 
svém návrhu na povolení oddluţení. 
Velice zjednodušeně řečeno, 
dluţníkovi bude oddluţení plněním 
splátkového kalendáře povoleno, 
bude-li schopen za 5 let uhradit 
nezajištěným věřitelům alespoň 
30 % jejich pohledávek. Mezi 
jednotlivé nezajištěné věřitele se pak 
taková částka rozdělí podle poměru 
jejich pohledávek. Tzn., podáte-li 

včas a řádně přihlášku své 
pohledávky, měli byste dostat 
alespoň 30 % vámi přihlášené 
částky. 
Jestliţe dluţník splní řádně a včas 

všechny své povinnosti, soud ho 

osvobodí od placení pohledávek 

zahrnutých do oddluţení v rozsahu, 

v němţ dosud nebyly uspokojeny. 

Osvobození se vztahuje také na 

věřitele, kteří své pohledávky do 

insolvenčního řízení nepřihlásili, ač 

tak měli učinit. Nepropásněte proto 

šanci dostat alespoň část svých 

peněz zpět. Nezapomínejte, lepší 

vrabec v hrsti neţli holub na střeše. 
Mgr. Marianna Sušková 

  



 

 

Autocentrum K.E.I. radí… 
Jak správně a bezpečně sedět 

v sedadle?  

V sedadle auta stráví řidiči ročně 

průměrně asi 300 hodin, to je 

dvanáct a půl dne. Moderní auto je 

plné bezpečnostních prvků, které 

ochrání posádku. Ale je třeba je 

umět vyuţít. Aby vás auto ochránilo, 

je také nutné si dobře připravit 

pracoviště za volantem.  

V autě je třeba usadit se tak, 

abyste si při nehodě neublíţili ještě 

víc. Odborníci speciálního týmu 

Výzkum dopravní bezpečnosti varují 

před extrémními posedy – moc 

blízko u volantu, nebo naopak za 

ním leţet, s nataţenýma nohama 

a rukama. 

Volant – většina moderních aut 

má nastavitelný sloupek volantu, 

který se doporučuje nastavit výš 

a přitáhnout k sobě. Je třeba, aby do 

airbagu při případném nárazu padala 

hlava, ne hrudník.  

Minimální vzdálenost mezi horní 

částí těla a airbagem ve volantu by 

měla být 25–30 cm. Kdyţ je řidič 

příliš blízko k airbagu, můţe to mít 

fatální následky při nehodě, protoţe 

se airbag nestihne rozbalit tak, jak je 

třeba. Pozor také na sezení „na 

dlouhou ruku“, pokud máte volant 

příliš daleko, nedokáţete dostatečně 

rychle volantem točit, coţ můţe být 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150034/143540_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147470/140877_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=152882/146267_0_


 

Hledám pěkný byt v Brně. 

Nejlépe 2+1, 2+kk. Děkuji. 

T: 739 826 409 

 

Hledám dům, Jehnice, Řečkovice, 

Lelekovice, Ořešín, Mokrá Hora. 

T: 607 127 906 
 

fatální při vyhýbacích manévrech 

a v situacích vyţadujících rychlou 

reakci. Pokud dojde k nárazu 

a rukám umoţníme se propnout 

v kloubech, bude náraz ničit klouby 

na rukách i v rameni. Volant drţíme 

v poloze tři čtvrtě na tři. V této 

poloze má řidič nejlepší podmínky 

pro vyhýbací manévry. Bezpečnostní 

experti také vysvětlují, ţe tato 

poloha rukou na volantu je 

nejšetrnější pro lidské tělo při 

nárazu. Airbag je širší neţ věnec 

volantu a v případě jeho aktivace 

budou ruce „odhozeny“ z volantu.  

Bezpečnostní pás – má přes tělo 

vést ideálně dole přes pánevní kosti, 

nikoli přes břicho. Důleţitou roli 

hraje i nastavení výšky horního 

uchycení bezpečnostního pásu. 

Horní uchycení si dejte spíše níţ. Je 

třeba, aby pás šel přes rameno, určitě 

nemá jít okolo krku.  

Opěrky hlavy – při čelním 

nárazu je člověk nejprve vymrštěn 

dopředu a trochu se nadzvedne a pak 

tělo letí zpátky. Opěrka má v tu 

chvíli zachytit hlavu. Horní hranu 

mějte zároveň s nebo nad temenem 

hlavy, aby nedošlo k zalomení páteře 

o horní hranu příliš nízko poloţené 

opěrky. 

Jak zjistit, ţe Vaše auto není 

v kondici? Poradíme příště.  
Autocentrum K.E.I. Brno-Vinohrady 

 

Brněnské Vánoce zahájí 

světelná show 
Aţ se v pátek 24. listopadu v 17 

hodin na brněnském náměstí 

Svobody slavnostně rozsvítí strom, 

bude jasné, ţe Brněnské Vánoce 

2017 začínají.  

Oficiální zahájení Brněnských 

Vánoc se uskuteční od 16 hodin. 

V programu vystoupí Mr. Swing 

Band, Dětský sbor Brno a rozsvícení 

stromu bude doprovázet světelná 

show.   

V pátek také začnou vánoční trhy. 

Od 9 do 21.45 hodin budou otevřeny 

stánky na náměstí Svobody, 

Dominikánském náměstí 

a překvapení na návštěvníky Brna a 

Brňany čeká v Radnické ulici. 

Náměstí Svobody bude místem 

přátelských setkání a zábavy. Jeho 

středu bude vévodit Zimní bar, na 

pódiu bude připraven kulturní 

program a pod ním Design market. 

Pod stromem nebude chybět sbírka 

Českého červeného kříţe, na pódiu 

adventní koncerty České televize, 

Čtení dětem nebo Česko zpívá 

koledy.  

Dominikánské náměstí bude pěší 

zónou s romantickými kulisami 

Nové radnice a kostela sv. Michala. 

Bude prostorem pro skvělou 

gastronomii a tradice spojené 

s betlémem, Jeţíškovou poštou, zoo 

koutkem, charitou a jarmarkem 

neziskovek.   

Neváhejte a přijďte si vánoční 

atmosféru do města plného 

adventních světel skutečně uţít. 

Brněnské Vánoce 2017:  

24. 11. – 22. 12. 2017 

Otvírací doba trhů náměstí 

Svobody, Dominikánské náměstí:  

9.00–21.45 hodin 
Gabriela Peringerová TIC BRNO 

S výměnou obecních bytů 

pomůže nový webový portál 
Na červnovém zasedání 

Zastupitelstva města Brna byla 

schválena nová Pravidla 

pronájmu bytů v domech 

v majetku statutárního města 

Brna. Účinná jsou od 1. října 

letošního roku. Díky těmto 

pravidlům si můžou nájemníci 

vyměnit obecní byty i přes nový 

internetový portál.  

„Město spustilo prvního října 

internetový portál ‚Výměna bytů ve 

vlastnictví statutárního města Brna‘, 

který umožňuje zprostředkovat 

zájemcům výměnu bytů v majetku 

města. Uživatelé portálu vyplní 

požadované údaje o stávajícím bytu, 

jako je lokalita, velikost, 

příslušenství, vybavení, výše 

nájemného a dále i požadavky na 

byt, o který by měli zájem.  Dojde-li 

ke spárování nabídky a požadavků, 

aplikace zprostředkuje zájemcům 

o výměnu jejich kontakty,“ řekl 

první náměstek primátora Petr 

Hladík.   

Webové stránky, které mohou 

zájemci o výměnu brněnských 

obecních bytů vyuţít, najdete na 

adrese https://vymenabytu.brno.cz. 

Od prvního října projevilo zájem 

o výměnu bytů 34 uţivatelů, z toho 

v 10 případech uţ došlo k výměně 

kontaktů se zájemci. 

„Spuštění webu, který pomáhá lidem 

při výměně bytů, je dalším krokem 

k větší elektronizaci veřejné správy. 

Navazujeme tak na předchozí 

projekty internetové mapy 

bezbariérovosti, mapy spádovosti 

škol, nebo na používání 

elektronického zápisu do škol,“ 

dodal Hladík. 

Pravidla pronájmu bytů v domech 

v majetku města Brna stanovují, ţe 

si mohou nájemci vyměnit byty jen 

s písemným souhlasem pronajíma-

telů. Dohoda můţe být uzavřena jen 

mezi nájemci bytů, které jsou oba 

v majetku města Brna, nebo 

v majetku města Brna a jiné obce. 
Bc. Filip Poňuchálek 
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