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Oznámení o doèasném
omezení aktivit
KVIC Brno-Vinohrady
V souladu s USNESENÍM VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března
2020 č. 194 a v souladu s čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky a vyhlášení
nouzového stavu na území České republiky na dobu 30 dnů z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky

je společenský sál v objektu
Bzenecká 23 uzavřen.
Současně se ruší veškeré aktivity
KVIC Brno-Vinohrady.
O dalších krocích a náhradních
termínech vás budeme informovat
prostřednictvím webových stránek –
www.kvicvinohradybrno.cz, www.domecekvinohradybrno.cz .
Mgr. Jiří Huňáček,
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

Vystoupení taneční skupiny DANZA Brno na 29. reprezentačním plesu MČ Brno-Vinohrady.

Vážení vinohradští spoluobčané,

ve chvíli, kdy usedám k počítači a chystám se napsat první řádky dubnového Vinohradského Informu (ve čtvrtek 12. března večer), byla celá naše země podrobena vyhlášenému
stavu nouze. To kvůli agresivnějšímu postupu nám všem už známého koronaviru českými a moravskými městy a vesnicemi. V tuto chvíli (12. března) nevím, kam dospěl
vývoj a jaká je situace v rozmachu nemoci v čase, kdy tyto řádky čtete vy. Kvůli oné
virové infekci jsme i na Vinohradech byli v polovině března nuceni a také odhodláni
učinit kroky – opatření, která by nemoci zastoupila cestu a když ne zcela, tak alespoň
aby zabránila schůdnějšímu pronikání koronaviru. Podle pokynů vlády (bezpečnostní
rady státu) jsme až do odvolání zrušili řadu společenských, kulturních a dalších akcí,
na kterých by hrozilo úspěšnější šíření viru. Například byly zrušeny vinohradské trhy
v březnu, dubnu a zatím i v květnu a zrušeny budou případně i v dalších měsících.
Zrušena byla tradiční Vinohradská výstava vín, kterou jsme již začali připravovat
a která se měla konat 2. května. Zrušen byl kupříkladu žákovský parlament Základní
školy na Gajdošově, který se koná přibližně jednou za rok u nás na Vinohradech (i na
„Gajdošku“ chodí totiž vinohradské děti), pozastavena až do odvolání byla docházka
žáků vinohradské Základní školy na Mutěnické ulici. Byla učiněna řada dalších kroků
– položeny dezinfekční rohože při vchodech do budovy radnice, rozmístěny dezinfekce
na toaletách a jinde, byl zvýšen důraz na dezinfekce prostor radniční budovy v rámci
úklidu a podobně. O osudu mateřských školek se zatím přemýšlí – zavřít či nezavřít?
Koronavirus značně změnil chod naší společnosti, chod našich domácností, úřadů,
institucí, pracovišť. Více si myjeme ruce a dezinfikujeme je, nepodáváme si tak často
ruce s druhými (neměli bychom si je však nyní podávat vůbec), méně vycházíme
z domu, méně jezdíme hromadnou městskou dopravou a více si všímáme svého okolí,
zda odněkud nepřichází nebezpečí v podobě kašle nebo kýchání. Je to doba zlá, kterou
právě prožíváme. Vydržme však a dbejme rad hygieniků, obecně lékařů a dalších složek
státu, pomáhajících nám v zápase s tímto virovým nebezpečím. Velmi věřím, že bude
nalezena zdravotnická ochrana v podobě léku, vakcíny nebo jiného záchranného
prostředku a podaří se vbrzku ukončit virovou pandemii. Moc věřím, že až pomine
a přejde nebezpečí, budeme se opět všichni ve zdraví potkávat ve vinohradských
a brněnských ulicích. Upřímně se na to těším. Vydržme jen a bojujme.
(pokračování na straně 3)

Linka pomoci seniorùm
( 800 140 800
Statutární město Brno zřídilo v souvislosti s aktuálním zvýšeným rizikem onemocnění
COVID-19 zelenou linku 800 140 800 při
Odboru sociální péče, na které bude přijímat
hovory seniorů, kteří potřebují pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb atd., případně další pomoc.
Linka je zdarma v provozu v pracovních
dnech od 7.30 do 15.00.
V terénu budou pomoc zajišťovat pracovníci Českého červeného kříže ve spolupráci se
studenty Masarykovy univerzity.
Služba je určena osamělým seniorům,
kterým nemohou pomoci příbuzní, přátelé či
sousedé. Službu mohou využít i aktivní senioři
a osoby se zdravotní indispozicí a předejít tak
riziku nákazy. Případně lidé v karanténě, kteří
jsou odkázáni sami na sebe.

Vítání dìtí
V sobotu 29. února 2020 bylo panem starostou PhDr. Jiřím Čejkou na vinohradské radnici slavnostně uvítáno a zapsáno do pamětní
knihy 14 novorozených občánků:
Čáň Filip, Dancsok Oliver, Ištoková Zuzana,
Joja Nina, Resselová Bára, Růžičková Natálie,
Smékal David, Stejný Viktor a Vičar Jindřich.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Příští vítání dětí se uskuteční 30. května
2020. Zájemci (rodiče dětí od 6 týdnů do 10
měsíců) se mohou přihlásit e-mailem na adrese: strelcova@vinohrady.brno.cz nebo telefonicky na čísle 511 189 014.
Věra Střelcová,
Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Z 19. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 3. února 2020
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci
„Víceúčelové hřiště Bořetická“ ve výši 2.000.000 Kč;
– rozpočtové opatření č. 1 a č. 2;
– smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Celoroční
komplexní údržba ploch v MČ Brno-Vinohrady“:
pro část – SEVER s firmou PET group, a. s., Opálkova
748/4, Brno, IČ 26271648 za cenu 1.660.136 Kč bez
DPH/rok, pro část jih s firmou FALKY, spol. s r. o.,
Kaštanová 637/141e, Brno, IČ 28297849 za cenu
2.686.576 Kč bez DPH/rok, podle předloženého materiálu;
– dodatek č. 1 smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky
„Celoroční komplexní údržba ploch v MČ BrnoVinohrady“ pro část jih s firmou FALKY, spol. s r. o.,
Kaštanová 637/141e, Brno, IČ 28297849 na cenu
2.525.381 Kč bez DPH/rok podle předloženého materiálu;
– zajištění květinové výzdoby u firmy TSB v rozsahu
minulých let, tj. na 14 sloupů VO za nabídkovou cenu
4.400 Kč na 1 stožár, tj. 74.536 Kč; druh květin – převislé pelargónie mix červené a bílé barvy;
– odstranění 3 borovic, před domem Blatnická 18, Brno-Vinohrady k. ú. Židenice;
– odstranění porostu kaliny, za bytovým domem Pálavského náměstí 1, 2, Brno-Vinohrady k. ú. Židenice;
– návrh na vydání – opatření obecné povahy označení
místní komunikace podle předloženého návrhu;
– rozpočet KVIC na rok 2020 dle předloženého materiálu, odpisový plán movitého majetku KVIC na rok
2020 dle předloženého materiálu, střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok 2021 a 2022 dle předloženého materiálu;
– rozpočty na rok 2020 podle předloženého materiálu,
odpisové plány na rok 2020 podle předloženého
materiálu, střednědobé výhledy hospodaření na rok
2021 a na rok 2022 podle předloženého materiálu pro
ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA
Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– zřízení přípravné třídy na Základní škole, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace pro školní rok
2020/2021;
– v rámci akce „Zřízení detašovaného pracoviště MŠ
Prušánecká v budově Bzenecká 23“ pořízení – Kompletní ústředny evakuačního rozhlasu na celý objekt;
– přidělení zakázky na akci: Výběr zhotovitele PD na
akci „CHÚC MŠ v budově Bzenecká 23“ firmě GARANT projekt s.r.o., IČ 06722865, Staňkova 103/18,
602 00 Brno za cenu 102.088 Kč vč. DPH;
– u nájemních smluv na pronájem pozemků a nebytových prostor v domech svěřených m. č. Brno-Vinohrady použití inflačního koeficientu k 1. dubnu roku
2020 ve výši 2,8 %;
– zveřejnění záměru dlouhodobě pronajmout nebytové
prostory „společenský sál“ Pálavské nám. 15, Brno;
– pronájem zpevněné plochy, WC a v případě špatného
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počasí i tělocvičny v objektu Bzenecká 23, Brno v době prázdnin (červenec a srpen 2020) na uskutečnění
týdenních příměstských táborů s výukou jízdy na
in-line bruslích. Nájemné 1.500 Kč za uskutečněný
týden;
– organizaci Sportovní klub Brno-Žabovřesky z.s.,
IČO: 00214272, Horákova 3080/7, Brno zastoupenou
Janem Drábkem – pořadatelem závodů konání závodu „Orientační běh“ v části Vinohrad a lesoparku
Akátky. Termín konání akce 15. 3. 2020 od 12.30 do
18.00 hodin. Dále schvaluje pronájem tělocvičny, jejího zázemí a venkovního prostoru vedle tělocvičny
za nájemné: 1.000 Kč;
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS s.r.o., zastoupené P. T., jednatelem, se sídlem Mlýnská, 602 00
Brno, připojení na vodovodní řad v šachtě u objektu
Bzenecká 23 a přivedení vody na pronajatý pozemek
u objektu. Veškeré práce s připojením na vodovodní
řád budou na náklady žadatele;
– Gymnázium Globe, s.r.o., zastoupené paní RNDr.
L. B., se sídlem Bzenecká 23, Brno, IČO: 25330365,
pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23
III. NP severní sekce výukového pavilonu a I. NP
šatna o celkové výměře 879,32 m2. Výše nájemného
233 Kč/m2/rok s inflační doložkou. Pronájem od 1. 9.
2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v případě výpovědi ze strany pronajímatele neskončí nájem dřív než s ukončením školního roku
(do 30. 6. ve kterém byla dána výpověď).
Rada městské části Brno-Vinohrady neschvaluje:
– odstranění jabloně, před bytovým domem Mutěnická 3, Brno-Vinohrady, k. ú. Židenice;
– Gymnáziu Globe, s.r.o., zastoupené paní RNDr. L. B.,
se sídlem Bzenecká 23, Brno, započítání nákladů za
stavební úpravy – zavedení teplé vody na hygienická
zařízení pro děti v pronajatých prostorách v objektu
Bzenecká 23 v celkové částce 41.618 Kč oproti nájemnému.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se záměrem výstavby garážového domu na pozemku
p. č. 8882 a části pozemku p. č. 7623/28 v k. ú. Židenice;
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele v 6 případech;
– s úhradou škody ve výši… Kč, jako náhradu za
roztržené kalhoty, po pádu na zledovatělém chodníku před BD č. or. 8 na ulici Mikulovská;
– s přechodným dopravním značením a uzavírkou
chodníku dle předložené dokumentace SIGNEX
spol. s r. o. číslo objednávky 200049 z 28. 1. 2020
z důvodu provedení akce „BRNO, ul. Pálavské nám.
6–9 Drobná rekonstrukce na kanalizační síti“;
– s umístěním světelného reklamního panelu o rozměrech 0,79 × 10 metrů na objektu č. p. 4260 Žarošická
16 za podmínky vypínání osvětlení ve 22 hod.;

– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve výši
60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci bytového
jádra ve 2 případech.
Rada městské části Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s umístěním stavby „Centrum environmentálního
vzdělávání, výchovy a rekreace – ZEMĚKLÍČ“ na pozemku p. č. 7999/1 v k. ú. Židenice z důvodu: především bezpečnostně-technického a obecně z důvodu
nesouhlasu s realizací žádných staveb na tomto pozemku;
– s umístěním a provedením stavby „GO UP Brno východ – rekreačně sportovní areál Petra Sýkory“ podle
předložené dokumentace Ateliér Habina s. r. o.
z 06/2019.
Rada městské části Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení RMČ č. 566/19/8.
Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– vzít na vědomí: rozpočet KVIC na rok 2020 dle předloženého materiálu, odpisový plán movitého majetku
KVIC na rok 2020 dle předloženého materiálu, střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok 2021 a 2022
dle předloženého materiálu;
– vzít na vědomí rozpočty na rok 2020 podle předloženého materiálu, odpisové plány na rok 2020 podle
předloženého materiálu, střednědobé výhledy hospodaření na rok 2021 a na rok 2022 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, MŠ Prušánecká
8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– vzít na vědomí zprávu z Kontrolního výboru ZMČ
Brno-Vinohrady;
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit novelu obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
pozdějších vyhlášek bez připomínek za městskou část
Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady zřizuje:
– stavební komisi Rady m. č. Brno-Vinohrady pro volební období 2018–2022 s účinností od 3. 2. 2020.
Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– technickou změnu rozpočtu na rok 2020;
– že po získání objektů IO 02.1 chodníky a IO 20.1 sadové úpravy včetně mobiliáře souboru staveb Nové
Vinohrady do vlastnictví města Brna bude jejich
správu zajišťovat, podle příslušných ustanovení Statutu města Brna, městská část Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady nemá námitek:
– proti záměru zřízení lesní školky na území MČ BrnoVinohrady, tuto formu školek obecně podporuje.
Rada městské části Brno-Vinohrady projednala:
– vyjádření ke zprávě z Kontrolního výboru ZMČ
Brno-Vinohrady.

Opatøení ve školských zaøízeních

a základě možnosti výskytu nového koronaviru (COVID-19)
v České republice svolal dne 26. 2. 2020 místostarosta pro školství
poradu ředitelek základní a mateřských škol, kde je zřizovatelem Městská
část Brno-Vinohrady.
Dne 2. 3. 2020 (první potvrzené případy v ČR), vedle všech přítomných ředitelek, se za městskou část porady též zúčastnila tajemnice úřadu
a vedoucí úseku školství. Na úvod místostarosta shrnul v té době aktuální informace o vlastnostech a způsobu šíření koronaviru a dále o možnostech opatření proti COVID-19.
V této souvislosti si přítomní vzájemně vyměnili informace o již zavedených preventivních opatřeních (např. zrušení zájezdu do Itálie).
Následně proběhla diskuze k opatřením, které by bylo vhodné zavést
v základní a mateřských školách. Realizaci dalších hygienických nebo

organizačních opatření zajistily paní ředitelky bezprostředně po poradě.
Hlavním problémem se již v době porady ukázala nedostupnost roušek
a někde též malá zásoba desinfekčních prostředků. Byla dohodnuta vzájemná informovanost a součinnost při jejich objednávání.
Přestože v době psaní tohoto příspěvku byla v rámci Mimořádného
opatření ministra zdravotnictví již zakázána přítomnost žáků na základní škole, nepovažuji přijatá preventivní opatření za zbytečná. Všichni se
například naučili dokonalou hygienu rukou, což určitě využijí i po odeznění této pandemie. Obracím se s prosbou na rodiče dětí a žáků o maximální pochopení a součinnost dle pokynů ředitelek a učitelů našich
škol. Na závěr bych chtěl poděkovat všem školským pracovníkům za
realizaci nezbytných hygienických a výukových opatření.
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Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
Vážení Vinohraďané, řada z vás se mne ptá na kácení dřevin
v naší městské části. Zda jsou takové kroky nutné a je-li za pokácené
dřeviny nějaká náhrada. Mohu vás ujistit, vážení spoluobčané,
že ke kácení stromu (stromů) v naší městské části dochází pouze ze
dvou důvodů. Prvním důvodem ke kácení je nemoc či nebezpečnost
stromu, které nám posoudí a určí dendrolog. Na základě jeho vyjádření, chcete-li posudku, a na jeho doporučení přikročí obec
k pokácení dřeviny. Věřte mi, že vždy s těžkým srdcem. Náhradní
výsadba za pokácený strom je automatická. Zpravidla za jeden
pokácený strom vysazujeme stromky dva a v případě kácení stromu
většího vzrůstu požaduji v náhradní výsadbě stromků více. Druhým
důvodem, který vede k pokácení dřeviny, je přání či žádost občanů
nebo institucí o odstranění stromu, který představuje jistou překážku nebo zhoršuje bydlení. Kácení z těchto důvodů je podstatně
méně a i v těchto případech přistupujeme striktně k náhradní výsadbě. V letošním a příštím roce budou vysazeny desítky stromů
a keřů. Za pokácené nemocné japonské třešně (sakury) na Pálavském náměstí v parku bude v místě vysazeno patnáct nových japonských třešní. Čtyři platany budou vysazeny rovněž na Pálavském

náměstí, dvě sakury u školy na Bzenecké, pět jeřábů na ulici Valtické a šest platanů na ulici Tvrdonické. Tato výsadba nebude hrazena z prostředků městské části, neboť se bude jednat o náhradní
výsadbu za pokácené dřeviny u řeky Svratky. Rovněž v ulici Tvrdonické bude v letošním roce vysázena alej z jedenácti jírovců
pleťových (lidově kaštanů). Tyto dřeviny jsou odolné vůči městskému
prostředí, klíněnce jírovcové i proti posypovým solím. Ani tato
výsadba nezatíží vinohradskou pokladnu. Náklady na výsadbu
ponesou Brněnské teplárny, které v letošním roce slaví 90 let od zahájení činnosti v produkci tepla pro brněnské domácnosti, podniky
či úřady ve městě Brně. Výsadba aleje bude darem Vinohradům –
zákazníkovi Brněnských tepláren – u příležitosti devadesátého jubilea. I v letošním roce bude též pokračovat výsadba keřů a živých
plotů ve vinohradských ulicích.
Vážení vinohradští spoluobčané, věřím, že vše na Vinohradech
směřuje k životu. Všem nám přeji, aby ony nesnáze byly brzy
a šťastně překonány a my se mohli zabývat pouze tématy šťastného
života. Přeji moc zdraví a na shledanou v jistějších a klidných
časech.
Jiří Čejka, starosta

Zmìna úøedních hodin ÚMÈ Brno-Vinohrady
Vážení občané,
sdělujeme Vám, že na základě opatření Vlády
ČR dochází od pondělí 16. března 2020 k úpravě úředních hodin Úřadu městské části BrnoVinohrady.
Úředním dnem je pouze STŘEDA, a to v odpoledních hodinách od 14.00 do 16.00 hod.
V jiné dny bude možný vstup občanů do prostor ÚMČ pouze po předchozí telefonické
domluvě. Telefonické kontakty na pracovníky
zůstávají v platnosti a fungují.
Telefon sekretariátu úřadu: 511 189 001.

Apelujeme na občany, aby využívali dálkové
způsoby komunikace. Využít lze:
• poštovní adresu:
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
• elektronickou podatelnu:
podatelna.vinohrady@brno.cz
• emailové adresy pracovníků na:
www.vinohrady.brno.cz/kontakty
• ID datové schránky: gxxbyhw
Důležité informace na:
www.brno.cz/koronavirus

Apelujeme na občany, aby na úřad osobně
nechodili, odložili záležitosti, které nespěchají
a v co největší možné míře je řešili elektronicky. Současně aby také místo hotovostní pokladny využívali k platbám bezhotovostní platební styk (bytová správa, poplatky za psy, nájemné atp.).
Dbejte prosím na zvýšenou osobní hygienu,
chraňte podle možností sebe i své okolí!
Děkujeme za pochopení.
ÚMČ Brno-Vinohrady

Důležité informace k aktuální situaci
KDE NAJDU POMOC? KDE MŮŽU POMOCI?
Vážení Brňané,
chci vás touto cestou informovat o možnostech pomoci
nejohroženějším skupinám obyvatelstva a o tom, kde
pomoc a informace v současné situaci hledat. Mnoho
informací se soustředí na webových stránkách, pokud
ale nemáte přístup k internetu, neváhejte využívat bezplatných telefonních linek zmíněných v následujícím
textu. Rozhodně se nebojte říct si o pomoc.
Město Brno vytvořilo informační platformu, na
které najdete opatření přijatá vládou ČR a také městem
Brnem. Tyto informace můžete najít na webu www.brno.cz/koronavirus. Dále jsme zřídili bezplatnou linku
pomoci s nákupem potravin, obědů nebo hygienických potřeb. Služba je zřizovaná Odborem sociální péče
na telefonním čísle 800 140 800 a je určena pro všechny,
primárně se však soustředí na nákupy pro seniory.
Pro hlídání dětí do 10 let, jejichž rodiče pracují
jako zdravotníci, policisté, hasiči, řidiči dopravního
podniku nebo pracovníci v sociálních službách, jsme
určili konkrétní školské zařízení, a to ZŠ a MŠ Plovdivská. Město také nabízí individuální hlídání těchto dětí
družinářkami a učitelkami z mateřských škol přímo v
jejich bydlišti. Pro objednání těchto dvou služeb kontaktujte pracovnice Odboru školství paní Čechovou
(tel. 542 172 463, cechova.irena@brno.cz) nebo paní
Hofbruckerovou (tel. 542 172 182, hofbruckerova.marcela@brno.cz).
Výrazná pomoc seniorům vznikla díky spolupráci
mezi organizací Elpida a skauty. Zřídili bezplatnou
linku seniorů 800 200 007, kde přijímají poptávky od
seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se mohou přihlásit ke konkrétním požadavkům seniorů ve

svém okolí. Skauti a skautky se soustředí především na
nákup potravin a drogerie, vyzvednutí e-receptu nebo
volně prodejných léků, doručení roušek, venčení pejsků
či doručení hotového jídla.
Na webu Sousedská pomoc. (www.sousedskapomoc.cz) můžete najít pomoc s doručováním potravin,
léků nebo třeba ochranných pomůcek nejvíc
ohroženým lidem. Lze zde najít pomoc, ale také se
můžete zapojit. Na tomto webu můžete svou pomoc i
nabídnout. Hledají se dobrovolníci na pozici
pečovatele, dispečera, kurýra či švadlenu. Pokud se
chcete zapojit, stačí zde vyplnit krátký formulář. Dalším
webem je Pomoc do domu. (https://www.pomocdodomu.cz/brno). Zde se soustředí veškerá pomoc
dobrovolníků. Naleznete zde individuální kontakty na
lidi, kteří pomáhají, telefonní čísla, e-maily a činnost, ve
které vám jsou schopni pomoct. Tento web soustředí na
jednom místě opravdu různé druhy pomoci, od hlídání
a venčení domácích mazlíčků, přes šití a nabízení
roušek až po zajištění nákupu. Skvělou iniciativou
brněnských hoteliérů a restauratérů je platforma
Pomáháme si 2020. (https://www.pomahamesi2020.
cz), která zajišťuje obědy pro seniory nad 65 let až ke
dveřím zdarma. Jídlo si můžete objednat na telefonních
číslech 775 855 685, 736 233 491. Podařilo se tento systém propojit i s městským dovozem potravin, takže zde
můžete využívat městskou bezplatnou linku 800 140
800.
V současné době je potřebná i psychologická pomoc, pro tyto účely vzniklo bezplatné psychologické
poradenství Dělám, co můžu. (www.delamcomuzu.
cz). Na webu najdete nabídku psychologických konzuln3n

tací zdarma po dobu trvání epidemické krize. Pomoc je
zde soustředěna jak pro širokou veřejnost, tak i
pracovníkům, kteří se nyní nachází tzv. v první linii.
Hledají zde i odborníky psychology, aktuálně jich mají
k dispozici přes 150.
Velmi užitečné jsou i weby sdružující dobrovolníky, kteří šijí roušky. (www.sijemerousky.cz, www.
damerousky.cz). Roušky jsou velký problém, řešíme to
každý den. Je jich nedostatek, snažíme se vždy po desítkách pomoci těm nejpotřebnějším, takže i zde se jedná
o výraznou pomoc. Ušité roušky můžete také nosit na
centrální shromaždiště roušek v Brně na Koliště 19.
Pomoc lze najít nebo poskytnout i ve facebookových skupinách. Aktuálně se pomoc koncentruje ve
skupinách s názvy Šijeme roušky v Brně; Dobro pro
Koronu_Brno a JmK; Roušky Brno; Dobro v době korony – Brno a JMK; Můžeme? Pomůžeme! Židenice,
Líšeň a okolí; Pomáháme si 2020.
K objednání potravin nebo hygienických potřeb
můžete využít in-line obchody na stránkách www.rohlik.cz nebo www.itesco.cz.
A pokud vás budou zajímat informace o novém
typu koronaviru, využívejte infolinku Ministerstva
zdravotnictví ČR (1212), Krajské hygienické stanice
(773 768 994), Jihomoravského kraje (800 129 921) nebo Státního zdravotního ústavu (724 810 106, 725 191
367).
V případě dalších dotazů můžete také psát nebo
volat přímo mně (tel. 731 402 618, hladik.petr@brno.
cz). Děkuji vám za trpělivost, dodržování přijatých
opatření a vzájemnou pomoc. Držte se a přeji pevné
zdraví! Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky pro zdravotnictví

Vážení vinohradští spoluobčané,
dovolte nám, abychom reagovali na úvodník starosty Jiřího Čejky v minulém vydání Informu, který se týká možné výstavby tzv. sportovně
rekreačního areálu Petra Sýkory – GO UP Východ, ve kterém jsou uváděny některé, mírně řečeno, nepřesné informace. Z článku vyplývá, že vedení radnice se o chystaném projektu dozvědělo mimochodem, ihned
zahájilo kroky, které mají této výstavbě zabránit, protože „dlouhodobě
odmítá jakoukoli výstavbu v naší městské části“, bohužel však nemůže
nic dělat, protože se jedná o stavbu celoměstského zájmu z důvodu velkého množství parkovacích míst. Opozice však starostu v jeho úsilí nepodporuje a navíc zneužívá situaci k osobním útokům.
Jaká je ale skutečnost? Jedná se o stavbu celoměstského zájmu? Tyto
stavby popisuje příloha č. 8 Statutu města Brna, která vymezuje tyto
stavby podle funkce dané územním plánem. V našem případě má výše
zmíněný komplex vyrůst na pozemcích určených k rekreaci, je tedy irelevantní, kolik bude obsahovat parkovacích stání, ale je podstatné, zda
pozemek leží v rozvojové lokalitě a zda je jeho výměra větší než 2,0 ha.
Ani jedna z podmínek není splněna, nejedná se tedy o stavbu celoměstského významu a konat musí náš pan starosta, nikoli paní primátorka.
Jak je to s nečinnou opozicí? Opozice navrhla a prosadila následující
usnesení:
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady:
1. si podle článku 12, odstavec 3 Statutu Statutárního města Brna vyhrazuje kompetenci rozhodnout o zřízení věcného břemene k pozemku
m. č. 7966/10 k. ú. Židenice;
2. nesouhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku 7966/10 k. ú.
Židenice ve prospěch investora stavby GO UP Brno – východ – sportovní areál Petra Sýkory za účelem zřízení přeložky VN a trafostanice
(stavební objekt č. 11 PD navrhované stavby);
3. podle § 83, odst. 1 zákona o obcích ukládá starostovi m. č. BrnoVinohrady, aby jako zástupce města jako účastníka územního řízení
o umístění stavby pro stavbu GO UP Východ – sportovní areál Petra
Sýkory na pozemcích p. č. 7966/7 a 7966/8 a dalších v k. ú. Židenice:
a) uplatnil nesouhlasné stanovisko vlastníka dotčeného pozemku p. č.
7966/10 k. ú. Židenice;
b) uplatnil námitku proti závaznému stanovisku MMM OÚPR č. j.
MMB/0153459/2019/Lor ve smyslu nesprávnosti přípustnosti
stavby, kdy jako nepřípustné se v konkrétním případě označují
stavby, které počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo
účelem odporují charakteru předmětné lokality. Důvodem je
skutečnost, že stavba svým objemem a počtem ubytovacích jednotek odporuje charakteru předmětné lokality;
c) uplatnil námitku proti vyjádření Odboru dopravy MMB č. j. MMB/
0270350/2019 ze dne 22. 7. 2019, kterým je odsouhlaseno dopravní
řešení a dopravní obslužnost navrhované stavby. Důvodem je

skutečnost, že stavba má sloužit hromadné rekreaci (tj. hromadné
příjezdy a odjezdy rekreantů v turnusech) a při veřejné prezentaci
dne 27. 1. 2020 investor stavby veřejně sdělil, že ubytovací kapacity
budou přednostně využívat děti a mládež. Dopravní řešení neřeší
možnost zaparkování či otočení autobusu;
d) uplatnil námitku proti projektu stavby, kdy podle veřejné prezentace projektu investor stavby dne 27. 1. 2020 veřejně sdělil, že ubytovací kapacity budou přednostně využívat děti a mládež, a to skupinovým způsobem. Součástí předloženého projektu není pro tyto
děti a mládež zajištěno žádné stravování, minimálně formou snídaní a večeří. Stavební záměr nabízí pouze stravování formou alko
a nealko nápojů a balených baget ve Sport baru;
e) uplatnil námitku proti správnosti stanovení ubytovacích kapacit,
kdy v celkovém počtu 94 apartmánů v členění 16 velikosti 1+KK,
46 velikosti 2+KK, 28 velikosti 3+KK a 4 velikosti 4+KK, to je
v celkem 208 pokojích počítáno pouze 235 lůžek. Tyto počty neodpovídají skupinovým zájezdům dětí, jak prezentoval investor stavby dne 27. 1. 2020;
f) uplatnil námitku proti navržené dopravní obsluze navrhované
stavby, která se umísťuje do husté stávající zástavby se složitými
dopravními problémy a po investorovi aby vyžadoval podle § 38
zákona 13/1997 Sb. (Silniční zákon) v platném znění zřízení samostatného nájezdu a sjezdu z ulice Jedovnická, např. prostřednictvím již existujícího nájezdu a sjezdu z této komunikace;
g) uplatnil připomínku (požadavek), aby v rámci zařízení budoucího
staveniště byl vyčleněn dostatečný počet parkovacích míst pro
pracovníky provádějící stavbu, a to mimo stávající komunikace na
ulicích Čejkovická, Bořetická a dalších;
4. ukládá starostovi m. č. Brno-Vinohrady, aby o všech provedených krocích neprodleně informoval všechny členy zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady písemnou formou (i prostřednictvím e-mailové pošty).
A konečně, jak je to ve skutečnosti s úsilím vedení městské části
zabránit výstavbě kontroverzního areálu? Od samého začátku, co jsme se
čirou náhodou o projektu GO UP dozvěděli (vedení radnice jaksi
opomnělo nás i občany Vinohrad informovat), nám vrtalo hlavou, jak se
mohl tak zkušený investor, jakým je společnost PROPERITY s. r. o., který
stavěl například nejvyšší budovu ČR AZ Tower, pustit do tak riskantního
podniku s nákupem pozemků, aniž by celou záležitost projednal s vedením obce? Trochu jsme pátrali a zjistili jsme následující skutečnosti:
společnost PROPERITY s. r. o. jednala s vedením obce a pozemky koupila až na základě předběžného kladného stanoviska. Dokonce do projektu na přání vedení obce doplnila vodní prvek, prolézačky a gril-point.
Tolik tedy holá fakta k případu GO UP. Názor ať si každý občan
Vinohrad udělá sám.
Petr Pleva, Jiří Pustina, Ilona Sokolová, Jitka Ivičičová,
Patrik Cibire, Jiří Tlamka, Pavel Horský, Jiří Karásek

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 18. 2. 2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Vinohrady:
1. si podle článku 12, odstavec 3 Statutu Statutárního
města Brna vyhrazuje kompetenci rozhodnout
o zřízení věcného břemene k pozemku m. č. 7966/
10 k. ú. Židenice.
2. Nesouhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku 7966/10 k. ú. Židenice ve prospěch investora stavby GO UP Brno východ –rekreačně sportovní areál Petra Sýkory za účelem zřízení přeložky
VN a trafostanice (stavební objekt č. 11 PD navrhované stavby).
3. Podle § 83, odst. 1 zákona o obcích ukládá starostovi m. č. Brno-Vinohrady, aby jako zástupce města jako účastníka územního řízení o umístění stavby pro stavbu GO UP Brno východ –rekreačně
sportovní areál Petra Sýkory na pozemcích p. č.
7966/7 a 7966/8 a dalších v k. ú. Židenice:
a) Uplatnil nesouhlasné stanovisko vlastníka dotčeného pozemku p. č. 7966/10 k. ú. Židenice.
b) Uplatnil námitku proti závaznému stanovisku
MMB OÚPR č. j. MMB/0153459/2019/Lor ve
smyslu nesprávnosti přípustnosti stavby, kdy
jako nepřípustné se v konkrétním případě

označují stavby, které počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality. Důvodem je
skutečnost, že stavby svým objemem a počtem
ubytovacích jednotek odporuje charakteru
lokality.
c) Uplatnil námitku proti vyjádření Odboru dopravy MMB č. j. MMB/0270350/2019 ze dne
22. 7. 2019, kterým je odsouhlaseno dopravní
řešení a dopravní obslužnost navrhované stavby. Důvodem je skutečnost, že stavba má sloužit hromadné rekreaci (tj. hromadné příjezdy
a odjezdy rekreantů v turnusech) a při veřejné
prezentaci dne 27. 1. 2020 investor stavby veřejně sdělil, že ubytovací kapacity budou přednostně využívat děti a mládež. Dopravní řešení
neřeší možnost zaparkování či otočení autobusu.
d) Uplatnil námitku proti projektu stavby, kdy
podle veřejné prezentace projektu investor
stavby dne 27. 1. 2020 veřejně sdělil, že ubytovací kapacity budou přednostně využívat děti
a mládež, a to skupinovým způsobem. Součástí
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předloženého projektu není pro tyto děti
a mládež zajištěno žádné stravování minimálně formou snídaní a večeří. Stavební záměr
nabízí pouze stravování formou alko a nealko
nápojů a balených baget ve Sport baru.
e) Uplatnil námitku proti správnosti stanovení
ubytovacích kapacit, kdy v celkovém počtu 94
apartmánů v členění 16 velikosti 1+KK, 46 velikosti 2+KK, 28 velikosti 3+KK a 4 velikosti
4+KK, to je v celkem 208 pokojích počítáno
pouze 235 lůžek. Tyto počty neodpovídají skupinovým zájezdům dětí, jak prezentoval investor stavby dne 27. 1. 2020.
f) Uplatnil námitku proti navržené dopravní
obsluze navrhované stavby, která se umisťuje
do husté stávající zástavby se složitými
dopravními problémy a po investorovi, aby vyžadoval podle § 38 zákona 13/1997 Sb. (silniční
zákon) v platném znění zřízení samostatného
nájezdu a sjezdu z ulice Jedovnická např. prostřednictvím již existujícího nájezdu a sjezdu
z této komunikace.
(pokračování na straně 5)

Co k tomu dodat?
Bohužel jsme opět nuceni, vážení vinohradští spoluobčané, čelit
„podivnému“ sdělení našich opozičních kolegů. Tak tedy:
Je docela jedno, zda v územním či později v řízení stavebním areálu
GO UP bude vystupovat město – tedy paní primátorka nebo městská část
– starosta naší m. č. Ostatně městská část svým usnesením ze 3. února
stavbu GO UP odmítla, tedy s ní nesouhlasila a zasláním námitek ke
stanoviskům některých magistrátních odborů stavebnímu úřadu, který
vede řízení, dělá kroky, které by dělal každý účastník řízení – ať město či
naše městská část. Ty kroky jsme ostatně učinili, i když se jedná o stavbu,
jak již víme, „v celoměstském zájmu“. I zde se naši opoziční kolegové
hluboce mýlí, když tvrdí, že účastníkem řízení z hlediska umístění stavby
je městská část. Magistrát otázku, kdo zastupuje město v územním řízení
o umístění stavby, dlouze zkoumal. Až dne 12. března nám zaslal sdělení,
v němž uvádí: „…po prostudování dokumentace pro územní rozhodnutí
o umístění stavby nazvané „GO UP Brno-východ – rekreačně sportovní
areál Petra Sýkory“ zpracované v červnu 2019 ateliérem Habina Vám
sdělujeme následující: Předmětem návrhu je vybudování stavby ve
zvláštních plochách pro rekreaci v rozvojových lokalitách o výměře větší
než 2,0 ha, dle Přílohy č. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001 se jedná o stavbu v celoměstském zájmu a dle ust. č. 5
odst. 2 písm. h) citované vyhlášky při výkonu této působnosti zastupuje
město primátorka.“ V dnešní době jsme rozhodně účastníkem řízení
z důvodu vlastnictví pozemku č. 7966/10 k. ú. Židenice a potřebné kroky
jsme činili a činíme. A stavba, jak vidno, je stavbou celoměstského zájmu
a při této působnosti zastupuje město primátorka a nikoliv starosta městské části. Opět se tedy kolegyně a kolegové z opozice hluboce mýlí. Nic
zvláštního či zavrženíhodného se tedy samozřejmě neděje, jak by si opozice přála. Ale proč nedělat z neproblému problém, že? A voda ve sklenici bouří a bouří…
Pravda naopak je, že opozice navrhla v mimořádném zastupitelstvu,
konaném 18. února, ke schválení usnesení, jehož podobu v článku zveřejňuje. Skutečností rovněž je, že příslušný kolega, místostarosta s kompetencí pro tuto oblast z řad koalice, měl připravené usnesení obdobné,
navíc ještě s návrhem námitky proti závaznému usnesení odboru Životního prostředí Magistrátu města Brna. Hlasovali jsme „pro“ všichni zastupitelé, protože to byla chvíle, kdy jsme měli jednat společně v tom
nejbytostnějším zájmu. Proto nerozumíme slovu opozice „prosadila“
usnesení. Scénář klidně mohl vypadat tak, že opozice bez většinových
hlasů koalice by návrh pochopitelně neprosadila (ostatně jako všechny

návrhy) a koalice by prosadila návrh svůj, který by situaci řešil podobně.
Proč by to však koalice v tak vážné chvíli a při shodě návrhů dělala?
Aby se někde pyšnila, že navrhla a prosadila? Bylo by to malicherné, až
úsměvné. Ovšem opozici je třeba při jejím dobíjení se do otevřených
dveří také chápat. I ona potřebuje ukázat svou potřebnost a užitečnost.
Jen kdyby ta forma a argumentační podložení často tak nekulhaly. Dodáváme, že během onoho zastupitelstva dne 18. února byl jednomyslně přijat (koalicí i opozicí) návrh usnesení požádat o zřízení stavební uzávěry
v předmětném prostoru, který předložila koalice.
Pozorovateli zvenčí může záležitost kolem GO UP připadat, jako by
se obě strany přetahovaly, kdo je víc proti záměru GO UP. A promiňte,
opozice nám tak trochu připomíná ve svém jednání dítě, které ve sporu
volá, že ono je proti záměru výstavby Go UP více než ten druhý, který
vlastně nic nedělá. A tyto vlny „poznání“ se snaží šířit za každou cenu
mezi veřejnost. Ostatně proč ne, pokud by se jednalo o podložená pravdivá tvrzení. K takovým ovšem jednoznačně nepatří ani v závěru článku
uváděný blábol (na místě by však bylo ostřejší označení) o jakémsi
„předběžném kladném stanovisku…“, které měla od městské části obdržet společnost PROPERITY a na základě tohoto stanoviska měla
společnost pozemek následně koupit. Toto je už zlá a nepravdivá řeč. Nic
takového se nestalo a stát ani nemohlo a opozice tak dál pokračuje v neuváženém očerňování. Bez důkazů a bez skrupulí. Kdyby pátrali pánové
a dámy z opozice ne jen tak trochu, jak uvádějí, ale i zevrubněji, nemohou předložit něco, co neexistuje, co není – jakési předběžné kladné stanovisko. Tyto konstrukce se bohužel rodí v hlavách opozičních kolegů
a naplňují zcela přísloví „přání otcem myšlenky“. Opírají se o nepodložená
tvrzení, pocity, přání a bohužel též nepravdu. Vodní prvek či grill-point,
o kterých opozice nekonečně hovoří, byly zmíněny při představování
záměru v té souvislosti, že radnice by někde v prostoru jihovýchodní
části Vinohrad ráda zřídila vodní prvek, grill-point, ale také psí výběh.
Že se některé tyto prvky zřejmě staly pro řešitele inspirací, jaksi nepadá
na vrub radnice. To pochopí každý běžně uvažující člověk. Ze sousloví
„holá fakta“, které opozice použila v poslední větě svého článku, zůstává
tak po ozřejmění pouhé slovo „holá“. K onomu obludnému, nesmyslnému, ale především nepodloženému tvrzení o jakémsi předběžném kladném stanovisku, které svou drzostí až vyráží dech, se jich nezbývá než
poptat, kam až hodlají zacházet v komolení skutečnosti?
Pro rozloučení s Vámi, vážení Vinohraďané, si dovolíme vypůjčit
pobídku našich opozičních kolegů: názor ať si každý občan Vinohrad
udělá sám.
Jiří Čejka, starosta

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 18. 2. 2020
g) Uplatnil připomínku (požadavek) aby v rámci
zařízení budoucího staveniště byl vyčleněn
dostatečný počet parkovacích míst pro pracovníky provádějící stavbu, a to mimo stávající
komunikace na ulicích Čejkovická, Bořetická
a dalších.
4. Ukládá starostovi m. č. Brno-Vinohrady, aby
o všech provedených krocích neprodleně informoval všechny členy zastupitelstva m. č. BrnoVinohrady písemnou formou (i prostřednictvím
e-mailové pošty).
Zastupitelstvo městské části Brno-Vinohrady
s ohledem na nesouhlasné stanovisko m. č. k akci GO
UP Brno východ – rekreačně sportovní areál Petra
Sýkory doporučuje JUDr. Markétě Vaňkové, primátorce města Brna: aby v případě, že akce bude vyhodnocena jako stavba celoměstského zájmu ve smyslu
přílohy č. 8 Statutu města Brna, uplatnila jako zástupce města jakožto účastníka územního řízení tyto
námitky:
– Uplatnila námitku proti závaznému stanovisku
MMB OÚPR č. j. MMB/0153459/2019/Lor ve
smyslu nesprávnosti přípustnosti stavby, kdy jako
nepřípustné se v konkrétním případě označují
stavby, které počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru
předmětné lokality. Důvodem je skutečnost, že

stavby svým objemem a počtem ubytovacích jednotek odporuje charakteru lokality.
– Uplatnila námitku proti vyjádření Odboru dopravy MMB č. j. MMB/0270350/2019 ze dne 22. 7.
2019, kterým je odsouhlaseno dopravní řešení
a dopravní obslužnost navrhované stavby. Důvodem je skutečnost, že stavba má sloužit hromadné
rekreaci (tj. hromadné příjezdy a odjezdy rekreantů v turnusech) a při veřejné prezentaci dne 27. 1.
2020 investor stavby veřejně sdělil, že ubytovací
kapacity budou přednostně využívat děti a mládež.
Dopravní řešení neřeší možnost zaparkování či
otočení autobusu.
– Uplatnila námitku proti projektu stavby, kdy podle veřejné prezentace projektu investor stavby
dne 27. 1. 2020 investor stavby veřejně sdělil, že
ubytovací kapacity budou přednostně využívat
děti a mládež, a to skupinovým způsobem. Součástí předloženého projektu není pro tyto děti
a mládež zajištěno žádné stravování minimálně
formou snídaní a večeří. Stavební záměr nabízí
pouze stravování formou alko a nealko nápojů
a balených baget ve Sport baru.
– Uplatnila námitku proti správnosti stanovení ubytovacích kapacit, kdy v celkovém počtu 94 apartmánů v členění 16 velikosti 1+KK, 46 velikosti
2+KK, 28 velikosti 3+KK a 4 velikosti 4+KK, to je
v celkem 208 pokojích počítáno pouze 235 lůžek.
Tyto počty neodpovídají skupinovým zájezdům
n5n

dětí, jak prezentoval investor stavby dne 27. 1.
2020.
– Uplatnila námitku proti navržené dopravní obsluze navrhované stavby, která se umisťuje do
husté stávající zástavby se složitými dopravními
problémy a po investorovi, aby vyžadoval podle
§ 38 zákona 13/1997 Sb. (silniční zákon) v platném
znění zřízení samostatného nájezdu a sjezdu z ulice Jedovnická např. prostřednictvím již existujícího nájezdu a sjezdu z této komunikace.
– Uplatnila připomínku (požadavek) aby v rámci
zařízení budoucího staveniště byl vyčleněn dostatečným počet parkovacích míst pro pracovníky
provádějící stavbu, a to mimo stávající komunikace na ulicích Čejkovická, Bořetická a dalších.
Zastupitelstvo městské části Brno-Vinohrady
požaduje:
– stanovení stavební uzávěry v nezbytném rozsahu
a ve vymezeném území (podle ÚPmb z roku 1994
zvláštní plocha k rekreaci, písm. R, vymezená
ulicemi Jedovnická, Velkopavlovická, Čejkovická
a Bořetická o výměře 40.543,7 m2) a to na všechny
novostavby;
Zastupitelstvo městské části Brno-Vinohrad
bude uplatňovat:
– svůj nesouhlas ve smyslu příslušné legislativy, aby
zabránilo výstavbě GO UP Brno východ –rekreačně sportovní areál Petra Sýkory.

Ohlédnutí za 29. reprezentačním plesem MČ Brno-Vinohrady
Již druhým rokem se ples uskutečnil přímo v novém Společenském sálu na Bzenecké 23 a 6. března 2020 prostor opět prokázal své úžasné kvality. K tanci a poslechu zahrál Panorama Band, o další zábavu se postaraly taneční vystoupení DANZA Brno a CAROLKA Brno, soutěž v poznávání
vín a tombola. Vzhledem k současným opatřením ohledně koronaviru toto byla na nějaký čas poslední možnost se společensky sejít a pobavit.
O týden později by se už ples konat nemohl. S nadsázkou lze říci, že se jednalo o ples, který utekl hrobníkovi z lopaty.
Jiří Motloch

Podìkování sponzorùm

Organizátoři 29. reprezentačního plesu MČ Brno-Vinohrady děkují všem sponzorům:
PhDr. Jiří Čejka – starosta MČ Brno-Vinohrady, SAKO Brno, a.s., Autocentrum K.E.I., Cukrárna U Losa, Tiskárna SETTRONIC,
Lubomír Mizera – květiny, Kadeřnictví Jarmila Šlesová, Jiří Motloch – redaktor INFORM, Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. senátor, B&B
Nápoje, s.r.o., Generali Česká Pojišťovna, Poda cz – poskytovatel internetu, Mgr. Blanka Kasalová – centrum krásy a zdraví,
Mgr. Petr Hladík – první náměstek primátorky města Brna, Smart Comp. a.s., provozovatel sítě NETBOX , Kaisler – realizace
a údržba zeleně, Veronika Kratochvílová – kosmetika Mary Kay, Nejlepší masáž, Falky, spol.s.r.o., STAREZ – SPORT, a.s.,
Reda a.s. a Paul Stricker cz.

Zápis do mateøských škol na školní rok 2020/2021
Od 1. 4. do 30. 4. 2020 získáte přihlášku k předškolnímu vzdělávání jedním z níže uvedených způsobů:
▶ Na adrese www.zapisdoms.brno.cz
▶ Vyzvednete si na spádové mateřské škole:
MŠ Bořetická 7, 22. 4. 2020, 8–15 hod.
MŠ Sněhurka, Bořetická 26, 16. 4. 2020, 10–14 hod.
MŠ Prušánecká 8, 15. 4. 2020, 7.15–16.15 hod.
MŠ Velkopavlovická 15, 21. 4. 2020, 8–10, 14–16 hod.
▶ Vyzvednete v úřední den na Magistrátu města Brna – odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3.

Řádně vyplněné přihlášky s potřebnými doklady budou mateřské školy
přijímat:
▶ MŠ Bořetická 7, 5. 5. 2020, 8–16 hod.
▶ MŠ Sněhurka, Bořetická 26, 4. 5. 2020, 12–16 hod.
5. 5. 2020, 8–12 hod.
▶ MŠ Prušánecká 8, 5. 5. 2020, 7.15–16.15 hod.
▶ MŠ Velkopavlovická 15, 5. 5. 2020, 8–16 hod.
Veškeré další informace o průběhu přijímacího řízení najdete na
www.zapisdoms.brno.cz.
Miroslava Jojová

Základní škola, Brno, Mutěnická 23
Recitační soutěž 1.–3. ročníků

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se na Základní škole
Mutěnická 23, Brno, uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže 1.–3. tříd. Každá třída si zorganizovala výběr
svých reprezentantů. Zatímco v některých třídách se
vybíralo pouze z pár odvážlivců, v jiných třídách se
uskutečnila třídní kola.
V těch společnými silami vybírali učitelé a žáci
tři nejlepší recitátory, kteří postoupili. V den školního
kola se sešly všechny první, druhé a třetí třídy, třídní
učitelky zasedly do poroty a mohlo se začít. Recitovat
začali ti nejmladší žáci. Přestávky mezi kategoriemi

vyplnili žáci společnou recitací a zpěvem, zatímco
porota počítala body.
Všichni recitátoři si vedli opravdu výborně,
a proto měla porota opravdu obtížné rozhodování.
Za první třídy se na prvním místě umístil Jan Škorvánek (1. C), na druhém místě David Drtil (1. A)
a na třetím místě Martin Wittmann (1. B). V druhých
třídách se umístili na prvním místě Martin Krojer
(2. A), na druhém místě Lucie Pížová (2. A) a na sdíleném třetím místě Karolína Králíková (2. B) a Dominika Dufková (2. C). Za třetí třídy se na sdíleném
prvním místě umístili Vojtěch Svoboda (3. A) a Patrik Ledina (3. B), na druhém místě Maxmilián Wittmann (3. B) a na třetím místě Marek Kolomazník
(3. A). Všichni účastníci si odnesli diplom a větší
nebo menší odměnu, další odměnou byl žákům veliký potlesk poroty a všech zúčastněných.
Brigita Kárníková

Energie – budoucnost lidstva

V pondělí 2. března proběhl ve škole výukový
program pro žáky 8. a 9. ročníku. Přednášející byli
pracovníci z praxe i VUT Brno, kteří měli program
výborně připravený.
Žáci byli seznámeni s významem elektrické
energie pro rozvoj společnosti, její nenahraditeln6n

ností. Byly jim představeny možnosti výroby elektrické energie z různých zdrojů. Srovnávány byly
obnovitelné i neobnovitelné zdroje, jejich výhody
i nevýhody i vliv těchto zdrojů na životní prostředí.
Protože Česká republika má významné zdroje
elektrické energie v jaderných elektrárnách, byla část
programu věnována i bezpečnosti jaderných elektráren, radioaktivitě, přirozenému radiačnímu pozadí. Byly jim předvedeny ukázky materiálů v originále nebo modely. Například velikost jedné pelety
jaderného paliva nebo strusky z elektrárny na obnovitelné zdroje.
O existenci radioaktivního záření byli žáci přesvědčeni pomocí detektoru záření. Tento přístroj
registroval záření z přirozených zdrojů, potom záření
ze vzorku uranové rudy – smolince. Také byla provedena ukázka zachycení záření lidským tělem na dobrovolníkovi. Pokud se mezi vzorek uranové rudy
a detektor postavil dobrovolník, byl patrný pokles
intenzity záření zachycený detektorem.
Program žáky zaujal, o čemž svědčilo i množství
dotazů na konci programu. Třebaže výukový program trval dvě hodiny, bylo to málo, protože některé
dotazy nebyly z časových důvodů zodpovězeny.
Ing. Stanislav Lánský
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Testováno na

DĚTECH
Zapni si telku Kuki
a užij si chvíli klidu.

www.netbox.cz

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.

l Vracím se do Brna za prací – nutně hledám koupi bytu. Děkuji všem. T: 732 219 013.

Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

l Koupím 1+KK/2+KK. Platba hotově. T: 602 102 038.

dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz, http://klikni6.tiscali.cz

Muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice
vrátný recepční a dozory v muzeu. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316,
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!
ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

Termín uzávìrky pro vydání è. 175 (kvìten 2020)
do 17. 4. do 10.00 hodin.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Na začátku dubna bude zveřejněn
návrh nového územního plánu
Město Brno v současné době připravuje nový územní plán. Nyní bude
následovat informační kampaň a seznámení široké i odborné veřejnosti s
tímto nejdůležitějším rozvojovým dokumentem města. Na začátku dubna
bude zveřejněn návrh nového územního plánu na úřední desce Magistrátu
města Brna. Návrh nového územního plánu si budete moci sami prostudovat
na www.upmb.brno.cz a www.kambrno.cz.
Kancelář architekta města Brna

Informace pro občany – sběrové dny v roce 2020
Termíny sběrových dnů:

2. 5., 26. 9. a 31. 10. vždy od 8.00 do 12.00 h.

VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě Pálavské náměstí (za točnou MHD).

l Pronájem garáže, Vlčnovská, 2.500/M. T. 774 821 459.
l Pronájem garáže, Vlčnovská – dlouhodobě. T. 603 453 450.
l Hledáme 3+1 na Vinohradech. Nabídněte. T: 602 185 147.
l Koupím chatu se zahr. do 50 km od Brna. Tel. 702 087 313.
l Vyměním 1+kk za větší na Vin. + doplatek. Tel. 774 267 190.

Navrhněte projekty pro Brno.
Dáme na vás!
Obyvatelé městské části Vinohrady ví, jak zlepšit své okolí. V minulých
ročnících Dáme na vás podali několik nápadů, jak oživit své město. V realizaci
je vybudování cyklo-parku mezi Vinohrady a Líšni. Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů či by
pomohla jiným lidem? Od 15. února můžete podávat své nápady pomocí
jednoduchého online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřiště, stromy,
softwary, aplikace apod. nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní
aktivity, kurzy apod.
Dáme na vás v roce 2020
n celková částka pro realizaci projektů je 35.000.000 Kč,
n maximální částka na jeden projekt je 3.000.000 Kč, cenu zkuste zjistit
například na internetu nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která vám
velmi ráda poradí, email: damenavas@brno.cz,
n projekt musí být realizován na majetku města Brna,
n termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
n projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na
webových stránkách projektu,
n finálové hlasování proběhne od 1. do 30. 11. 2020.
Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše také najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku! Tým Dáme na vás

D

Informace o akcích Senior klubu – duben 2020

ruhá polovina února byla převážně akční
– v jejím úvodu nás sice Dr. Luděk Šubert
provedl formou obrazové exkurze opět po
čtyřech zajímavých historických objektech, ale
hned poté jsme se rozpohybovali při blahopřání
jubilantům, které bylo navíc trochu výjimečné
– poblahopřáli jsme kromě dalších oslavenců
k půlkulatému jubileu i panu starostovi PhDr.
Čejkovi, takže si u nás užil alespoň trochu radosti…
Na to pak následující týden navázalo masopustní veselí, po mnoha letech bohužel bez přítomnosti Standy Třasáka, kterého jsme ale pozdravili alespoň na dálku. A aktivní byla i poslední únorová akce za řízení Olgy Lugrové,
jejímž obsahem bylo kromě procvičování paměti a jemné motoriky prstů i připomenutí
a zopakování kontaktů na složky Integrovaného
záchranného systému.
Březen jsme zahájili neobvykle a skoro
slavnostně – do klubovny přišel senátor, ředitel
hvězdárny a velitel stroje na zázraky Jiří Dušek.
Přiblížil zajímavý vývoj lidových astronomických observatoří v Československu po první
světové válce, přičemž pozornost věnoval pochopitelně především Brnu a etapám budování
hvězdárny a planetária. V závěru pak zodpověděl několik zajímavých dotazů, týkajících
se astronautiky.
Z historie jsme plynule přešli do současnosti
a v hojně zaplněné klubovně jsme oslavili MDŽ
– k dobré náladě přispěli tři kytaristé ze ZUŠ
J. Mrkose pod vedením učitelky Mgr. Eleny Petrukové a soubor Stará Líšeň za řízení Růženky
Žalkovské, mimořádně s kovbojskými doplňky
a kytarami. Kromě pohoštění si odnášely přítomné ženy i tradiční karafiát.
V dalším týdnu jsme s Eliškou Vackovou
opět navštívili Slovensko a putování bylo opět
velmi zajímavé a pestré po celé řadě paměti-

hodností a krás. Naopak PhDr. Čejka se k připomenutí další významné události, související
s historií Československa, bohužel nedostal,
omluvil se.
Krátce před odesláním příspěvku byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav kvůli koronaviru, takže březnové zájezdy na hvězdárnu a do
sklípku Herbenka budou zrušeny – nezbývá mi
než doufat, že zájezdy 30. 4. do Světlé nad Sázavou a 19. 5. do Lednice se uskuteční a že se nám
podaří nalézt po zrušení nouzového stavu termíny k uskutečnění zrušených akcí. V tuto
chvíli nevím, zda vůbec bude moci klubová
činnost po dobu trvání nouzového stavu v klubovně probíhat a co do Informu za měsíc napíši.

Takže možná trochu nepatřičně připomínám, že v klubu přivítáme jak účastníky jednotlivých akcí, tak i případné nové lektory,
cestovatele apod., kteří přispějí k rozšíření okruhu našich akcí a témat činnosti, i to, že klubové akce jsou přístupné všem bez rozdílu věku
a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a že
jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni –
stačí přijít a nakouknut.
Program i další informace a dokumentační
fotografie z akcí najdete na odkazu www.
vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době našich akcí
v klubovně na Bzenecké 19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď, luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Oslava MDŽ v klubovně.

SENIOR KLUB V DUBNU

UPOZORNĚNÍ: z nařízení vlády se všechny akce Senior klubu ruší do odvolání.
Vážení senioři, bez rozdílu věku a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích v klubovně
Bzenecká 19 (začátky v 15.00, otevřena od
14.30) – viz program níže – i k případnému
zapojení se do jiných pravidelných činností:
n v pondělí (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte;
n ve čtvrtek
(od 8.00, 9.45 a 12.00 vždy 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (s možností zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;
n v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
KURZ PC PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

2. 4., 7. 4., 9. 4. akce zrušeny – zákaz
shromažďování osob od 13. 3. na 30 dní
14. 4. – ÚTERÝ
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH RAKOUSKÉHO
CÍSAŘE Fr. Josefa I. (1. část)
Bc. Michal Krejsa
16. 4. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V BŘEZNU A DUBNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
18. 4. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
21. 4. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Točník, Troja, Trosky, Trpisty)
Dr. L. Šubert

23. 4. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU –
AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI
PhDr. Jiří Čejka
28. 4. – ÚTERÝ
TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ KLASIKY
(povídání s ukázkami)
Mgr. Petr Škranc
30. 4. – ČTVRTEK
Zámek SVĚTLÁ nad Sáz.,
sklárny JOSEFODOL (zájezd, 340 Kč)
Vlasta Jelínková (odjezd v 7,30 –
nebudou-li opatření vlády přetrvávat)
Naše motto:
jaro je v plném běhu a síle
a tak vyrážíme ji načerpat v přírodě i my
při poznávacích zájezdech.
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