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KVIC
přeje všem
čtenářům
spokojené
Vánoce
a mnoho štěstí
v novém roce.
Oznámení
V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
je uzavřen společenský sál v objektu Bzenecká
23 a jsou pozastaveny veškeré aktivity KVIC
Brno-Vinohrady, které jsou v něm obvykle
konány. Činnost Domečku (zájmové kroužky) a také jazykové kurzy v současné době
pokračují v souladu s platnými opatřeními.
O dalších krocích vás budeme informovat
prostřednictvím webových stránek
www.kvicvinohradybrno.cz,
www.domecekvinohradybrno.cz.

Vánoční výzdoba Vinohrad a sněhová nadílka přilákaly ve čtvrtek 3. 12. 2020 nejen děti ke
skotačení na sněhu a stavbě sněhuláků. Doufejme, že si sníh letos ještě užijeme a toto byla jen
taková malá ukázka, jak dokáže zima kouzlit.

Vážení vinohradští spoluobčané,

adventní čas den po dni ubíhá, přípravy na Štědrý den jsou nepochybně ve
všech rodinách, ve všech obydlích v plném proudu. Zejména na ženy – hospodyně, ale také na osamělé a nemocné lidi, jsou v tomto čase kladeny velké
nároky. Lehké to nemají ani ti nejmenší, kteří se s velkou netrpělivostí těší
na Ježíška a jsou často „sžíráni“ přemítáním, cože to pod stromečkem najdou,
zda bude Ježíšek nakloněn jejich přání a zda tak najdou dárky očekávané,
dárky, které si nevýslovně přáli. O Vánocích (a nejen o nich) bychom si měli
více všímat lidí osamělých, starých, nemocných, žijících třeba v našem sousedství. Kromě pomoci někdy stačí vlídnost, úsměv a několik laskavých slov.
Vážení spoluobčané, před našimi zraky neodvratně, den po dni, mizí rok
2020. Byl to rok, na který nebudeme vzpomínat s radostnou myslí. V jeho
průběhu dramaticky zasáhla celou naši společnost nebezpečná infekční choroba, šířící se po celé planetě. Bojujeme s ní a doufáme, že rok příští bude
rokem ukončení ničivé nákazy, bude rokem klidným a radostným. I já moc
věřím a doufám, že přicházející rok 2021 bude takový. Především si připomenu a do své mysli nechám více vcházet vzpomínky na mého tátu, který se
narodil na počátku listopadu roku 1921. V příštím roce by se tedy dožil sta let.
Občas si přemítám, do jaké doby přišel táta na svět. Jednoznačně i on byl
nadějí tehdy vzniklé a mladé (teprve čtyřleté) Republiky československé. Byl
součástí mladé generace, která byla oddána samostatné republice, humánní
a demokratické, za kterou byl on i jeho vrstevníci ochotni vést smrtelný zápas
(což později mnozí včetně mého otce prokázali). V roce, kdy můj táta přišel na
svět, tedy v roce 1921, se přihodila řada zajímavých i méně důležitých dějů
a událostí, které v nadcházejícím roce 2021 ponesou pečeť stého výročí. Jen
(pokračování na straně 3)

Mgr. Jiří Huňáček,
ředitel KVIC Brno-Vinohrady.

Změna úředních hodin
ÚMČ Brno-Vinohrady
Vážení občané,
oznamujeme, že z důvodu mimořádné situace
a v souvislosti s usneseními vlády ČR dochází
ke změně úředních hodin Úřadu městské části Brno-Vinohrady, a to takto:
PO: 9.00–11.00 h a 14.00–17.00 h
ST: 9.00–11.00 h a 14.00–17.00 h
Polední př.: 11.15–11.45 h
Vzhledem k současné situaci žádáme občany, aby omezili osobní návštěvy ÚMČ na
nezbytné minimum a s pracovníky se na
svých požadavcích předem telefonicky, emailem, datovou zprávou dohodli. Vstup do budovy pouze s ochranou úst a nosu! Dodržujte
prosím rozestupy. Dezinfekce v budově je
k dispozici.
Ke komunikaci lze využít:
• poštovní adresu:
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
• kontakt na sekretariát:
tel: 511 189 001 , fax: 544 210 825
e-mail: info@vinohrady.brno.cz
• elektronickou podatelnu:
podatelna.vinohrady@brno.cz
• emailové adresy pracovníků na:
www.vinohrady.brno.cz/kontakty
• ID datové schránky: gxxbyhw
Děkujeme za pochopení.
ÚMČ Brno-Vinohrady

KORONAVIRUS:

AKTUÁLNÍ SITUACE V BRNĚ

Koronavirus:
INFORMAČNÍ
WEB BRNA

Aktuální situace v Brně
KORONAVIRUS.BRNO.CZ
INFORMAČNÍ WEB BRNA
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MĚSTSKÁ
LINKA POMOCI
koronavirus@brno.cz

POMOCI
MĚSTSKÁ
800LINKA
140
800



800 140 800

Linka je zdarma a je v provozu ve všední dny
7.30 do
15.00.
Linka je od
zdarma
a je
v provozu

ve všední dny od 7.30 do 15.00.

Zdravotnické linky

Zdravotnické linky

773 768 994
 773 768 994

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Linka Krajské hygienické stanice JihomoravskéLinka Krajské hygienické stanice Jihomoravho kraje je v provozu od pondělí do pátku od 8
ského
kraje je v provozu od pondělí do pátku
do 15 hodin.
od 8 do 15 hodin.

 1221
1221


CELOREPUBLIKOVÁ LINKA
LINKA HYGIENY
CELOREPUBLIKOVÁ
HYGIENY
Centrální
linka
hygieny
je
v pracovCentrální linka hygieny jek kdispozici
dispozici
v praních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9
covních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu
do 16.30 hodin.
od 9 do 16.30 hodin.

Pomoc od dobrovolníků

Pomoc od dobrovolníků
6 MUNI
MUNI
pomáhápomáhá

https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Potřebujete
Potřebujete přinést
přinést nákup,
nákup, pohlídat
pohlídat děti
dětinebo
nebo
doručit bavlněnou
bavlněnou roušku?
roušku? Svou
Svoupomoc
pomocnabínabíuniverzity
přes
zí prostřednictvím
prostřednictvímMasarykovy
Masarykovy
univerzity
45004500
dobrovolníků.
přes
dobrovolníků.

 737
737

234234
078 078

DOBRÉ SRDCE
SRDCE NA
NADÁLKU
DÁLKU
Pro lidi,
lidi, kteří
kteří jsou
jsou vv době
doběepidemie
epidemieosamělí
osamělí
a nemají
nemají nikoho,
nikoho, kdo
kdo by
byjejevyslechl,
vyslechl,spustila
spustila
na
Diecézní charita
charitaBrno
Brnoprogram
programDobré
Dobrésrdce
srdce
dálku.
Dobrovolník
bude
zájemci
pravidelně
tena
dálku.
Dobrovolník
bude
zájemci
pravidellefonovat
– 1–3x
vždy nejdéle
30 minut
ně
telefonovat
– týdně,
1–3× týdně,
vždy nejdéle
30a
ze
skrytého
telefonního
čísla.
minut a ze skrytého telefonního čísla.

Psychická
sociální
Psychická aasociální
podpora
podpora

6 PRESAFE.CZ
         PRESAFE.CZ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PORADENSTVÍ
PSYCHOSOCIÁLNÍ
Psychosociální poradenství
Psychosociální
poradenstvíosobám
osobámv vkaranténě
karani těm,i kteří
zasaženi
aktuálníaksiténě
těm, jsou
kteřínegativně
jsou negativně
zasaženi
tuací,
nabízí
zdarma
brněnský
spolek
PRESAFE.
tuální situací, nabízí zdarma brněnský spolek
PRESAFE.



770 600 800


770LINKA
600 ČLOVĚKA
800
DLUHOVÁ
V TÍSNI

DLUHOVÁ
V TÍSNI
Hrozí vám v LINKA
důsledkuČLOVĚKA
opatření proti
šíření koronaviru
dluhy
nebo dokonce
exekuce?
Hrozí
vám
v důsledku
opatření
proti Člověk
šíření
v tísni rozšířildluhy
fungování
linky.
Dovolákoronaviru
nebodluhové
dokonce
exekuce?
te se každý
všední
den fungování
od 8 do 18 dluhové
hodin. linČlověk
v tísni
rozšířil
ky. Dovoláte se každý všední den od 8 do 18
hodin.



731 197 477

MODRÁ LINKA DŮVĚRY

731
197 necítíte
477 dobře, potřebujete
Pokud se
psychicky
MODRÁ
LINKA DŮVĚRY
poradit, povzbudit,
využijte Modrou linku důPokud
se psychicky
potřebujevěry. Funguje
denně necítíte
od 9 do dobře,
21.
te poradit, povzbudit, využijte Modrou linku
důvěry. Funguje denně od 9 do 21.

Z 32. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 2. listopadu 2020

Z 33. schůze Rady m. č.•Brno-Vinohrady,
podzimní prázdniny 29. 10. 2020 - 30. 10.
2020 provoz
ŠD nepřerušen;
konané dne 23. listopadu
2020
• vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 03. 01. 2021

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
• s platností od 2.11.2020 nevyužívat automaticky
možnosti uvedené v Článku 10 a čl. 3 (společRada
částidle
Brno-Vinohrady
schvaluje:
nýměstské
nájem bytu)
Pravidel o pronájmu
bytů v
domech v opatření
majetku č.
statutárního
města Brna a
– Rozpočtové
16;
nájem bytů
v těchtopronájmu
případech
řešit postupem
– dohodu
o ukončení
pozemku
p. č.
uvedeným
v odstavcích
1, 228
a 3;m 2, užívaného
8512
k. ú. Židenice
o výměře
• záměr vybudování parkourového hřiště v lokana základě nájemní smlouvy ze dne 28. 2. 2019,
litě Růženin dvůr, případně v jiné vhodné lokauzavřené
mezi Statutárním m. Brnem, městlitě MČ Brno-Vinohrady;
skou
částí
Brno-Vinohrady
na pozemku
jedné straně
• záměr umístění
fontány na
p. č.
a 9395/2
staveb. vbytovým
družstvem MÍR, Bedřichok. ú. Židenice;
1199/21,
Brno
na druhé
straně, ana
toveřejke
•vická
záměr
umístění
nádob
na bioodpady
ných
v městské části
Brno- Vidni
31. prostranstvích
12. 2020 podle přiloženého
materiálu;
nohrady; záměru – nájmu pozemku p. č. 8512
– zveřejnění
•v zveřejnění
přiloženého
záměru
na předlopronájem
k. ú. Židenice
o výměře 28
m 2 podle
nebytových prostor, které se nachází v suteréženého
materiálu;
nu domu Bzenecká 19,21 (108 m2) za účelem
– text
výzvy k podání nabídky VZMR na akci:
poskytování pečovatelské služby, hygienického
Výběr
zhotovitele
projektové
na
střediska
a služeb
s těmito dokumentace
službami souvisejíakci
„Projekt modernizace kuchyně MŠ Prucích;
Seznam
firem,
budou nebytových
vyzvány
•šánecká“.
zveřejnění
záměru
na které
pronájem
kterénabídky.
se nachází
v suterénu
domu Pák prostor,
předložení
Komisi
pro otevírání
lavskéa náměstí
7 (19,5
m2) za účelem zřízení
obálek
hodnocení
nabídek;
skladu
elektro;
– text
výzvy
k podání nabídky na zakázku ma• zveřejnění záměru na pronájem nebytových
lého rozsahu na akci „Pojistná smlouva
na maprostor – místnosti č. 3 (11,6 m2) v domě Prušájetek
Statutárního
města
Brna,
Městské
části
necká 15, za účelem uskladnění osobních věcí;
Brno-Vinohrady“.
Seznam
pojišťoven,
které
• v souvislosti s usnesením zasedání Zastupibudou
k předložení
Komisi
telstvavyzvány
města Brna
č. Z8/16nabídky.
ze dne 21.04.2020
pro
otevírání
a hodnocení
nabídek; ve výši 3.600
žádost
o poskytnutí
kompenzace
Kč za prominutí
místního
společnosti
– termíny
zasedání Rady
m. č.poplatku
Brno-Vinohrady
STEAK
K1, s.r.o.,
sídlem Žarošická
pro
obdobíHOUSE
– 1. polovina
rokuse2021;
24, která provozuje
předzahrádku
před zasvojí
– společnosti
Mildigo, s.r.o.
IČ 292 17 156,
provozovnou;
stoupená
jednatelem MUDr. M. F., pronájem
• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pronebytových
prostor v objektu Velkopavlovická
story v objektu Velkopavlovická 225, II. NP o
25celkové
III. NPvýměře
o celkové
výměře
36,83
m2 z87,41
toho:m . Nájemní
smlouva
uzavřena
na17,55
dobum2neurčitou
• hlavníbude
prostor
o výměře
;
2
od• 1.vedlejší
12. 2020.
Nájemné
je stanoveno
; zdraprostor
o výměře
19,28 mpro
•votnická
zveřejnění
záměru
nebytové
prozařízení
ve pronajmout
výši u hlavních
prostor
2
story Kč/m
v objektu
25,u III.
NP o
/rok sVelkopavlovická
inflační doložkou,
vedlej837,20
celkové
výměře
81,84
m2
2 z toho:
/rok s inflační doložších
prostor
246,72
Kč/m
• hlavní prostor o výměře 73,97 m2;
kou.
Nájemce bude dále hradit stanovené
zálo• vedlejší prostor o výměře 7,87 m2;
hy
na
energii
spojené
s
pronájmem
nebytových
• zveřejnění záměru pronajmout nebytové proprostor;
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o
– společnosti
PRAKTIMED,
celkové výměře
87,41 m2 zs.r.o.,
toho:IČ 24683922,
zastoupená
jednatelem
MUDr.
D. Š.,
• hlavní prostor
o výměře
77,69
m2pronájem
;
• vedlejší prostor o
výměře Velkopavlovická
9,72 m2;
nebytových
v objektu

– společnosti
MUDr.
J. P. s.r.o. IČO 02227223
provoz ŠD
přerušen;
• jednodenní
pololetní
2021
ukončení
nájemní
smlouvyprázdniny
ze dne 10.29.1. 01.
2014
provoz
ŠD nepřerušen;
uzavřené
mezi
Statutárním městem Brnem,
• jarní částí
prázdniny
02. 2021a MUDr.
- 28. 02.
2021
Městskou
Brno- 22.
Vinohrady
J. P.
provoz ŠD nepřerušen;
s.r.o. IČO 02227223 ke dni 31. 12. 2020;
• velikonoční prázdniny 01.04. 2021 provoz ŠD
– MUDr.
J. P., Podbělová 2783/18, 618 00 Brno,
nepřerušen;
IČO
70263353,
pronájem
nebytových
prostor
• hlavní prázdniny
01.07.
2021 - 31.
08. 2021
v objektu
Velkopavlovická
provoz
ŠD přerušen; 25 II. NP o celkové
2
. Nájemní
smlouva
bude uza36,83 mna
•výměře
s příspěvkem
rekonstrukci
bytového
jádra ve
výšina
60 dobu
000,- neurčitou
Kč a zněním
o rekonstrukvřena
oddohody
1. 1. 2021.
Nájemv bytě, Mikulovská
4, ve
Brno,
nécije bytového
stanovenojádra
pro zdravotnická
zařízení
dle upřiloženého
výši
hlavních materiálu;
prostor 837,20 Kč/m2/rok
• s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5000,- Kč
s inflační doložkou, u vedlejších prostor 246,72
a zněním
dohody o výměně vchodových dveří v
2
/rok s inflační doložkou. Nájemce bude
Kč/m
bytě, Mikulovská 4, 628 00 Brno dle přiloženédále
stanovené zálohy na energii spojehohradit
materiálu;
né s pronájmem nebytových prostor;
Rada městské části Brno-Vinohrady nedoporu– čuje:
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvy
pronájem nebytových
prostor snížením
•nanovelizovat
obecně závazné
vyhlášky náměsta
jemného
o 50 % se
za určení
měsíc říjen
a listopad
2020;maBrna týkající
spádových
obvodů
teřských škol a základních škol v MČ Brno-Vi-

Radanohrady;
městské části Brno-Vinohrady
Rada
bere
na městské
vědomí:části Brno-Vinohrady pověřuje:
a pozemků
dislokačnís plochami
komisi projednáním
– •že bytovou
po získání
zeleně a do-návrhu naplochami
změnu nebo
aktualizaci
kritérií pro
pravními
souboru
staveb „Obytný
hodnocení
naléhavosti
bytové
potřeby
žadatele
soubor Šedova 1. etapa“ podle předloženého
o byt;
situačního výkresu (tisk 2. 11. 2020) do vlastRada
částibude
Brno-Vinohrady
na věnictvíměstské
města Brna,
jejich správubere
zajišťodomí s připomínkami:
vat, podle příslušných ustanovení Statutu
• stavební záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa,
města
městská
část Brno-Vinohrady;
k. ú.Brna,
Židenice“
v celém
rozsahu podle předlo-

žené dokumentace Arch. Design s. r. o. zak. č.

RadaB-19-093-000
městské částizBrno-Vinohrady
05/2020 včetně předmětných
doporučuje:
připomínek a návrhů na změny požadovaných
MČ
Brno-Vinohrady,
které jsou zakresleny v
PhDr.
Jiřímu
Čejkovi, starostovi:
koordinačním
výkresu, aktozáměru
jmenovitě:
– vydat
souhlasné vyjádření
umístění
a)
výstavba
mateřské
škola
na pozemcích
a provedení stavby „Brno, Šedova
p. č. 7275, ve
vlastnictví statutárního města Brno (v souk. sm. NN, SS300“ podle dokumentace SEKV,
sedství Domova pro seniory Věstonická) dle
spol. předchozí
s r. o., č. 1030062239
z 11/2020,sezazávazkem
poddohody s investorem
mínky
uvedenípřevést
dotčených
ploch
původníinvestora
objekt
MŠdodo
vlastnictví
ho stavu
na základě
dohody
statutárního
města
Brno; o kauci ve výši
5.000
Kč se zhotovitelem
prací.
b) realizace
výstavby tak,
aby směrem k současné zástavbě
MČ Brno-Vinohrady docházeZastupitelstvu
m. č.v Brno-Vinohrady:
lo ke
snižování
výstavby
– schválit
plán
výnosůintenzity
a nákladů
Správy (výstavba
domů
objektů) nepřevyšujících
stávající
. Nájemní
25 III.městské
NP o celkové
výměře 81,84 m2souhlasí:
m. č. nižších
Brno-Vinohrady
na rok 2021 podle
přilo-buRada
části Brno-Vinohrady
dovu Domova pro seniory Věstonická;
•smlouva
s přerušením
činnosti školní
družiny
o prázdbude uzavřena
na dobu
15ti let
od
ženého materiálu;
c) přesunutí výškové budovy do jižní části ObytveNájemné
školním je
roce
2020/2021
ZŠ Mutě- – vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů
1.ninách
12. 2020.
stanoveno
provzdravotného souboru Šedova (k poliklinice Viniční).
nickázařízení
23 takto: ve výši u hlavních prostor
nická
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9.
2
837,20 Kč/m /rok s inflační doložkou, u vedlej2020 podle přiloženého materiálu;
ších prostor 246,72 Kč/m2/rok s inflační dolož– schválit termíny zasedání Zastupitelstva m. č.
kou. Nájemce bude dále hradit stanovené záloBrno-Vinohrady pro rok 2021: 15. 3. 2021,
Patří
rouška
do tříděného
odpa- by
hrozilo,
že sea s13.ním
hy na papírová
energii spojené
s pronájmem
nebytových
14. totiž
6. 2021,
13. 9. 2021
12. setkají
2021. pracovníci
du?
Musejí
nakažení
covid-19
dělat
s
oddotřiďovacích
linek.
Všechen
odpad dávejte v
prostor;

SAKO radí, jak nakládat s odpady v době epidemie

padem něco speciálního? A zavřou se teď zavázaném pytli do směsného odpadu; v ideálkvůli vládním nařízením sběrné dvory? Na ním případě pytel na povrchu dezinfikujte.
Jak to
bude
s odpadem
o nadcházejících
základní
otázky
týkající
se odpadu v době
Sběrné dvory zůstávají svátcích
otevřené. Upravují
epidemie odpovídá městská společnost se ale pravidla jejich provozu tak, aby byla v
Odvoz
směsného
a
tříděného
odpadu
buVe
výčtu
to
bude
vypadat
takto:
SAKO Brno.
souladu
vládními
opatřeními.
Samozřejmé je
de probíhat i během vánočních a novoročních
21.–23.
12.s2020
otevřeno
dle standardní
Jednorázové
roušky,
třídit,
nebo netřídit? otvírací
nošenídoby
roušky a dodržování rozestupů. Vstup
svátků,
a to podle
běžného
harmonogramu,
Použité papírové roušky házejte vždy do ko- bude umožněn vždy jen jedné osobě (či vjezd
s jedinou výjimkou na Nový rok, 1. ledna, to
24.–26. 12. 2020 zavřeno
munálu. Pokud byste je vytřídili do barevného jednomu vozidlu) odkládající odpady, teprve
je v pátek, kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude
27. 12. 2020 otevřeno dle standardní otvírací
kontejneru, putovaly by na třídicí linku, kde by po jejím odchodu bude do prostoru vpuštěn
proveden hned následující den, tedy v sobotu
doby, pokud SSO má nedělní provoz
s ní přišli do styku pracovníci. Z popelnice na- někdo další. Obsluha také bude lidi pouze smě2.opak
ledna
2021.
12.správným
2020 otevřeno
dle standardní
míří rovnou do spalovny, z auta až do kot- 28.–30.
rovat ke
kontejnerům,
ale nebude s
Provoz
brněnských
sběrných
středisek
otvírací
doby
le ji překládají jen stroje. Vysoká teplota spalo- manipulací s odpadem z hygienických důvodů
bude
konci
roku omezen
minimálně.
12. 2020Proto
zavřeno
vání na
navíc
bezpečně
ničí viryjen
a další
patogeny. 31.pomáhat.
je také dočasně pozastaven
Všechna střediska budou pracovat podle běž1.sběr
1. 2021
zavřenona REUSE a RENAB pointech.
předmětů
Z preventivních důvodů by také osoby nemocného harmonogramu.
od 2. 1. 2021 otevřeno dle standardní otvírací
né a v karanténě neměly třídit odpad. Opět
SAKO Brno a.s
Uzavřená budou pouze o státních svátdoby.
■2■
cích, na Silvestra a na Nový rok.
SAKO Brno, a.s., www.sako.cz
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Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
tak namátkou lze uvést, že před sto lety – v roce 1921 – se
narodil český spisovatel a básník Ludvík Aškenázy. Na svět
přišla také v onom roce neblaze proslulá prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová a 4. ledna 1921 zemřel francouzský
historik Ernest (Arnošt) Denis, velký přítel a propagátor
mladého Československa. V květnu 1921, tedy před sto lety,
byla založena Komunistická strana Československa a na
konci července téhož roku se stal jistý Adolf Hitler prvním
předsedou Národně socialistické německé dělnické strany
(NSDAP). V lednu onoho roku byla založena organizace
čs. legionářů „Československá obec legionářská“. Rovněž
před sto lety, 15. února 1921, se v Československu uskutečnilo první sčítání lidu. V republice tehdy bylo napočítáno 13,6
milionu obyvatel, z nichž většinu představovali Čechoslováci (8.759.701), po nich následovali Němci (3.123.305), Maďaři (744.621), Rusíni (461.449), Židé (180.534) a Poláci
(75.852). Před sto lety – 21. března 1921 o půl třetí odpoledne
– došlo k výbuchu metanu na dole Kukla v Oslavanech
u Brna. Při této tragédii zahynulo čtyřiadvacet horníků
a sedmnáct jich bylo zraněno. Před sto lety – v roce 1921 –
byla ukončena polsko-sovětská válka, která mezi oběma zeměmi probíhala od roku 1919.
Vážení Vinohraďané, to byla, prosím, malá ukázka dějů
a událostí, od kterých v příštím roce uplyne rovných sto let.

Tyto události a řada dalších obklopily mého otce ve chvíli
jeho narození. Některé z těchto stoletých událostí z roku
1921 – jako například stoleté výročí založení Československé
obce legionářské – stojí za to si v příštím roce připomenout
jako významný fakt našich dějin. Jiná stoletá výročí nám
mohou v příštím roce posloužit svým varovným obsahem
coby výstražné memento.
Vážení Vinohraďané, alej na Tvrdonické ulici je vysazena. Přibude k ní i lavička k posezení. Živý plot z mladých
habříků, doufám, do několika let zmohutní, bude kultivován a posilován pravidelným stříháním a posléze vytvoří
pěknou přírodní a zelenou překážku, oddělující plochu psího výběhu od silniční komunikace. Tento psí výběh, který je
docela hojně navštěvován, bude obohacen cvičebními prvky
pro pejsky. Ti jistě ono obohacení přivítají.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám krásné a nerušené vánoční svátky, lásku Vašich blízkých, náklonnost
Vašich přátel, dětem mnoho dárků od Ježíška pod stromečkem a všem Vám pak nezdolné zdraví a radost ze života.
Přeji Vám spokojený život v nadcházejícím roce 2021, hodně
lásky, přátelství a mnoho pracovních, studijních i životních
úspěchů. Kéž bude rok 2021 rokem, na který budeme v dobrém vzpomínat.

Informace z Domečku
Přejeme všem dětem i dospělým klidný konec roku 2020 prožitý ve
zdraví a rodinné pohodě. Do roku 2021 vám i nám přejeme, abychom
se mohli zase pravidelně vídat a radovat se ze společného tvoření a setkávání.

Karneval 2021

Tradiční dětský karneval jsme naplánovali na sobotu 23. ledna
2021 od 16.00 ve společenském sále na Bzenecké. Budeme doufat, že
bude moct proběhnout, informace sledujte na našich stránkách a FB
(www.domecekvinohradybrno.cz).

Ivana Heindlová

Mikuláš trochu jinak
aneb Čertovská stezka
V letošním roce je všechno jinak. A tak jsme místo tradiční mikulášské nadílky v sále připravili Čertovskou stezku na Bílé hoře. Úkoly
čertíka Smoldy zabavily velké i malé a červený plamínek všechny dovedl k Mikulášovi s bonbónovými kapsami.
Sobotní velmi větrné, ale nakonec slunečné počasí, vylákalo na naší stezku neuvěřitelné množství lidí a tak se musíme přiznat, že ne vždy
bylo zásobování Mikulášových kapes plynulé.
Pokud jste našli kapsy prázdné, moc se omlouváme, snad vám to
Mikuláš doma vynahradil.
Ivana Heindlová, Domeček
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Jiří Čejka, starosta

Vendelínova vánoční stezka láká
k procházce na Bílou horu

Vánoční atmosféra na ZŠ Mutěnická
I přes všechny těžkosti letošního podzimu se nám na naší škole
podařilo zachovat tradice spojené s vánoční dobou tak, jako v minulých letech. Několik zvyků jsme sice museli změnit, avšak ani současná
epidemiologická situace nám nezabránila uskutečnit soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobenou třídu a stejně tak nám vánoční stromeček
prozářil chodby.

Každoročním nejoblíbenějším zvykem se stalo chození deváťáků
po škole převlečených za Mikuláše, anděly a čerty. Podobné zvyky se
však uskuteční pouze v rodinném duchu každé třídy.
Přesto, že si tuto událost nebudeme moci užít stejně jako minulé
roky, jsme přesvědčeni, že vánoce i advent netvoří jen sladkosti a dárky,
byť ty jsou tradiční součástí správné vánoční atmosféry, ale víme, že
nejen v době koronaviru potřebujeme zejména své blízké a také úžasné
vzpomínky na tyto kouzelné časy.

Klára Vlčková, IX. A

Škola covidová – učíme se na dálku
Stejně jako všechny základní školy v České republice uzavřela i naši školu ZŠ Mutěnická v půli října na dlouhé týdny epidemie koronaviru. Učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny, žáci i rodiče se s nastalou situací museli popasovat. Naše škola, poučena z jarního uzavření, chytila distanční výuku za pačesy a obula se do ní se vší
vervou. Distanční výuka je jiná, než ta ve školních lavicích. Potřebuje
správné technické vybavení žáků i učitelů, internetové připojení i dobrý signál, nemalou dávku trpělivosti a času žáků, učitelů a rodičů. Díky
velkému nasazení všech zúčastněných se ale vše podařilo zvládnout na
jedničku.
V rámci distanční výuky se žáci se svými učiteli
setkávali v pravidelných online hodinách a pracovali
společně na zadaných úkolech. Vyplňovali pracovní
listy, četli, vypracovávali domácí úkoly a různé referáty a projekty
k právě probírané látce. Jedním ze zadaných projektů pro 5. třídu
v předmětu Přírodověda bylo vyrobení modelu Sluneční soustavy. Žáci se do výroby pustili s chutí a někteří se opravdu vyznamenali, paní
učitelku velmi mile překvapili, mnohé modely byly totiž opravdu
dechberoucí.
Od 18. listopadu se žáci začali postupně vracet do škol a my všichni
věříme, že se v nich se svými žáky budeme setkávat až do konce školního roku.
Do nadcházející adventní doby a času Vánoc přejeme všem hlavně
pevné zdraví a pohodu se svými blízkými.

Lužánecké pracoviště Louka již v této obtížné době pomalu vítá
zpět některé děti i dospělé na tradičních kroužcích a vánočních akcí,
ale přesto si pro Vás připravilo krásnou venkovní akci v podobě samoobslužné trasy.
Čtyři neděle do Vánoc, čtyři části jedné cesty a jeden zmatený Vendelín. Pojďte spolu s Vendelínem prožít Vánoce po celém světě.
Každý týden pro Vás a Vaše děti bude otevřena část cesty, která Vás
provede vánočními tradicemi vybraných zemí na světě. Můžete se těšit
třeba na anglické, australské, francouzské nebo ruské zvyky. Kromě
toho, že se něco dozvíte, budou také na jednotlivých stanovištích nachystané jednoduché úkoly a na konci každé ze čtyř částí cesty Vás
bude čekat drobná odměna.
Jednotlivé cesty na sebe budou navazovat. Každá část bude otevřena vždy v pondělí po adventní neděli (30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12.).
A je jen na Vás, zda si je projdete postupně nebo všechny najednou.
Celá cesta je samoobslužná, průchozí i s kočárkem a mohou se jí
zúčastnit i děti předškolního věku s dopomocí rodičů.
Trasa bude nachystaná na Bílé hoře v Juliánově a bude možné si ji
projít do 2. 1. 2021.
Přijďte se také naladit na přicházející vánoční svátky.
Více informací se dozvíte na našich stránkách: www.louka.
luzanky.cz/akce nebo na Facebooku SVČ Lužánky – pracoviště Louka.
Za kolektiv pracovníků
Eva Petrášová, pracoviště Louka

ZUŠ zve na virtuální koncerty
a výstavy
Každý rok se setkáváme na adventních koncertech Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose nejen na půdě naší školy, ale i v prestižních brněnských sálech. Tento rok je v mnohém jiný. Na podzim
jsme učili distančně, pořádání koncertů nebylo povolené a my jsme na
čas přišli o pravidelná
setkávání s našimi stálými posluchači. Avšak
právě díky těmto okolnostem se nám podařilo
zrealizovat nové projekty, které znamenají pro
naši školu velké a významné „poprvé“. Poprvé totiž sdílíme koncerty ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na dálku.
Naši žáci pod vedením
svých učitelů udělali během distanční výuky obrovský kus práce. Jejich
výkony jsme zachytili okem kamery a společně potom připravili virtuální koncerty. Našim cílem bylo, aby se všichni mohli potěšit skvělými uměleckými výkony našich šikovných žáků, přestože koncertní
sály zůstaly uzavřené. Koncerty jsou složeny z videí, která byla natočena doma či při povolené výuce v ZUŠ. Nyní je můžete shlédnout na
kanálu YouTube a na Facebooku.
Také výtvarná díla musí být viděna, abychom se z nich mohli těšit.
A právě proto jsme s žáky výtvarného ateliéru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose vytvořili kalendář pro rok 2021. Téma každé
strany kalendáře odráží fantazii mladých autorů, jejich osobité vyjadřování, samostatné pozorování, přemýšlení a tvořivé řešení. Kalendář
si můžete prohlédnout na webových stránkách školy: www.zus-brno.cz.
Upřímně děkujeme všem rodičům našich žáků. Bez jejich přátelské
a ochotné pomoci, kterou poskytli v době on-line distančního vzdělávání, by koncerty ani Kalendář ZUŠ 2021 nevznikly. Jako poděkování
přijměte, prosím, naše pozvání do virtuálního světa umění, který byl
pro nás všechny ještě před nedávnem cizí a neprobádaný. Nyní už je
však krásný, živý, plný hudby, barev a fantazie.

Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická
n4n

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková,
zástupkyně ředitele ZUŠ

v Brne a okolí

Trikralova
sbirka

1.-24. ledna 2021
TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU!
Připravujeme koledu s respektem k ochraně zdraví obyvatel.
Možná přijdou tři králové fyzicky a možná jenom online.
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE:
www.brno.charita.cz/trikralova-sbirka/
Charita.brno

charita_brno

PŘISPĚJTE DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY BEZPEČNĚ:
PLATBA NA SBÍRKOVÝ ÚČET TŘÍKRÁLOVKY
s variabilním symbolem pro Brno
66008822/0800
VS: 77706100

DÁRCOVSKÁ SMS
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90
DMS TRV KOLEDA 30, 60 nebo 90
Na číslo: 87 777
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Chystáte se do lesa?
Jděte po stezce a nakrmte zvířata

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Pronájem garáže, ul. Vlčnovská, dlouhodobě. T.: 603 453 450.
 Pronájem garáže, ul. Vlčnovská, 2.600 Kč/měs. T.: 774 821 459.
 Hledám 2+KK/ 2+1. Platba hotově. T: 602 886 668.
 Koupím byt Líšeň/Vinohrady. Nabídněte. T: 602 185 147.
 Koupím chatu se zahr. do 50 km od Brna. Tel.: 725 002 155.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Termín uzávìrky pro vydání è. 183
(únor 2021)
do 15. 1. do 10.00 hodin.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Dopřejte si chvilku klidu a projděte se lesem po Morávkově stezce. Cestou můžete nakrmit lesní zvěř. Víte, čím jí přilepšit, aby ji
nezaskočil tuhý mráz, nebo co byste jí naopak vůbec dávat neměli?
Je sedm kilometrů dlouhá a začíná u autobusové zastávky Malinová
v Brně. Morávkova stezka se jmenuje
po lesníkovi z první poloviny 20. století. Vydejte se po ní a cestou nakrmte lesní zvěř. „Hajní a myslivci ji běžně přikrmují žaludy, kaštany, kukuřicí a senem. K lízání jí dávají sůl.
Můžeme jim tedy nabídnout, co jsme
s dětmi nasbírali na podzim,“ radí
Eva Kazdová z Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání.
S dětmi si také můžete vyrobit šiškové krmítko pro ptáky. „Do borové šišky dáme lůj či rostlinný tuk smíchaný se semínky máku, sezamu, lnu a slunečnice,“ vyjmenovává Eva Kazdová. „My doma dáváme
do krmítka i staré červavé ořechy, které roztlučeme – dají se nasypat
také na pařez v lese. Nevhodné jsou buráky, které lidé navlékají na nit
a dávají na větvičky. Většinou zůstanou bez povšimnutí.“
Zavěsit do lesa naopak můžeme třeba jablíčka, klidně červivá,
svrasklá. „Nejsem příznivcem nakupování kvalitní potraviny a rozvěšování po lese, ale máme-li přebytky jablek či mrkve nebo pokud nám
moli napadli potraviny typu mák a kokos, zvířatům to nevadí, všechno
spotřebují,“ říká Kazdová.
Do lesa bychom neměli nosit plesnivé potraviny, suché pečivo nebo
lojové koule, které se obvykle prodávají v zahradnictví v plastových síťkách – ptáci si v nich můžou zachytit nohu a ublížit si. Pokud neseme
zvířatům něco na provázku, měl by být z přírodního materiálu, například z juty.
Petra Bartíková, Lipka
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Informace o akcích Senior klubu – prosinec 2020 (karanténa)

sem ve své podstatě realistický optimista,
takže většinou doufám (a snažím se tomu
napomoci), že problémová situace dopadne
dobře, ale na druhé straně zase nejsem příliš
rozladěn z toho, když to nevyjde. Proto jsem
v předcházejících měsících zveřejňoval program Senior klubu – a bral na vědomí, že se
kvůli karanténním opatřením neuskutečnil.
Na začátku prosince a na konci roku 2020 tomu nemůže být jinak – opět je připraven program na leden a opět nezbývá než doufat, že se
situace bude vyvíjet lépe než některé prognózy a že dojde k tomu, že se PES překlopí do
stupně dva a že se pak opět otevřou dveře klubovny.
A nebude-li to hned po svátcích, bude to
třeba v průběhu ledna nebo někdy. Tak to,
prosím, berme realisticky, smiřme se se situací, za níž nikdo nemůžeme a napomáhejme
jejímu pozitivnímu vyřešení dodržováním
těch karanténních pravidel a požadavků, jež
jsou v působnosti každého z nás. Jestliže se
ohlédnu za rokem 2020, z obvyklých 10 měsíců činnosti nám letos zůstaly k dispozici
v podstatě čtyři. S tím nic nenadělám já ani
nikdo jiný a nezbývá než doufat a těšit se na
lepší rok 2021.
Ale tím spíše a tím více bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se na činnosti Senior
klubu podílejí a přispívají k jeho širokému
rozsahu aktivit – pracovníkům ÚMČ, lektorům, z nichž někteří ani nepůsobí v Brně a na
přednášky obětavě dojíždějí, vedení KVICu,
které poskytuje prostor pro cvičení seniorů,
vedení ZŠ Mutěnická za poskytování PC
učebny a jejím vychovatelkám za přípravu vystoupení dětí v klubu, lektorce angličtiny (od
jara vede výuku na dálku přes internet – i to
účastníci konverzačních kurzů díky své počítačové gramotnosti zvládli – a v neposlední

řadě i všem aktivním členům Senior klubu,
počínajíc Eliškou Vackovou a jejími kuchařinkami, přes muzikanty Karla Mifka, Zdenka Sedláře, Standu Třasáka a MilanaVaňuru
– nemohu bohužel vyjmenovat všechny.
Takže přeji všem, kteří čtou tyto řádky, do
nového roku 2021 co nejvíc zdraví, silnou
a odolnou imunitu, posílenou vnitřní pohodou a optimismem, co nejvíc chvil štěstí a spokojenosti v rodinách i mezi známými a přáteli
a v neposlední řadě i úsměv v tvářích a očích.
Aktuálnější informace o klubových akcích v závislosti na opatřeních vlády se budu
snažit zveřejňovat na našem webu nebo na

dveřích klubovny na Bzenecké 19, případně
použijte mé telefonní číslo – rád vám na vaše
případné dotazy odpovím.
Nezapomeňte a nepřehlédněte – PES, stupeň DVA – otvíráme.
Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete jako stále 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

Zájezd do Moravského topografického centra – plastický stůl s mapou Moravy a Slezska.

SENIOR KLUB V LEDNU 2021
UPOZORNĚNÍ: V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření byly přerušeny
veškeré aktivity Senior klubu a to do ukončení těchto mimořádných opatření.
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví 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 zapojení se do 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, 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (možno zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;
PC KURZ PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karanténních opatření pozastaven.

5. 1. – ÚTERÝ
TŘI KRÁLOVÉ (a možná i mikulášská
nadílka)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

21. 1. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LEDNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

7. 1. – ČTVRTEK
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO
(společenské hry a jiná zábava)
Ing. L. Hodboď

23. 1. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

12. 1. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), Eliška Vacková
14. 1. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus)
PhDr. Jiří Čejka
19. 1. – ÚTERÝ
SLAVNÉ ŽENY ČESKA I SVĚTA
Mgr. Lukáš Karnet

26. 1. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Točník, Troja, Trosky,
Trpisty), Dr. Luděk Šubert
28. 1. – ČTVRTEK
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
PAULO COELHO
Mgr. Hanka Žaludová
Naše motto:
podivný rok 2020 máme za sebou
a program v klubu si (snad – je-li PES už
stupeň 2) konečně užíváme.
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