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Akce na Vinohradech

KVĚTEN 2018
5. 5.
Výstava vín Brno-Vinohrady

26. ročník, nový společenský sál, Bzenecká 23 (zadní vchod). Začátek v 10.00 hodin. Akce pro milovníky dobrého vína.
V letošním roce vám budou opět nabídnuty k ochutnávce vzorky vín obcí Jižní
Moravy. K dobré pohodě vám zahrají
folklorní soubory z Vacenovic.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

12. 5. – Vinohradské trhy

Opět vás přivítá pomyslné tržiště v čase
od 9.00 do 12.30, vydlážděná plocha před
radnicí (ze strany parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

23. 5. – Akademie Domečku

Od 17.00 hodin v aule ZŠ Čejkovická. Jako hosté vystoupí děti ze ZŠ Mutěnická.
Srdečně zveme rodiče, prarodiče i kamarády na tradiční vystoupení všech pohybových a tanečních kroužků Domečku.
Vstupné dobrovolné.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Jarní country bál se skupinou Flek – 13. dubna – v novém společenském sále Bzenecká 23.

Vážení vinohradští spoluobčané,

i v těchto dnes se mne mnozí z Vás ptají, zda budeme v obecních bytech zvyšovat nájemné. Ne nebudeme. Platí to, co jsem již několikrát k těmto otázkám
poznamenal při rozhovorech s Vámi, či napsal. Totiž, nájemné v obecních bytech zvýšilo město Brno (nikoliv městská část – ta byla a je proti) lidem, kteří
se do obecních bytů nastěhují (nastěhovali) po 1. říjnu roku 2017. Takových
jsou na Vinohradech pouze jednotky. Pro všechny ostatní uživatele obecních
bytů se na výši nájemného nic nemění a z pohledu městské části ani měnit
nebude. To se nám podařilo při přetahování s městem zajistit. Zkrátka a dobře, městská část byla a je proti zvyšování nájemného a pokud budu stát v čele
Vinohrad, budu také stát proti zvyšování nájemného. Zvyšování je zbytečné
a držení přijatelné výše nájemného (při udržení možnosti řádné údržby bytů
a domů) je jedna z mála možností, jak obec může zmírnit sociální zatěžování
našich obyvatel – především seniorů, rodin s dětmi, samoživitelek či samoživitelů a tak dále a tak podobně. Zkrátka tedy, nájemné zvyšovat nehodláme.
Lidé, kteří na Vinohradech získali či získají obecní byt po prvním říjnu loňského roku, však z rozhodnutí koalice vedoucí město Brno, bohužel budou hradit
nájemné přibližně o 100 procent vyšší, než jaké mají všichni ostatní vinohradští obyvatelé – uživatelé obecních bytů. Nemějte tedy, prosím, obavy.
Vážení spoluobčané, při našich setkáních se mne často tážete, zda se mají
na Vinohradech stavět jakési bytové objekty pro nepřizpůsobivé spoluobčany,
jak se prý proslýchá. Mohu Vás uklidnit. Nic takového u nás nepřichází v úvahu. O ničem nevím, nic takového se na horizontu dění nenachází a nacházet
nebude a pokud by k něčemu takovému mělo dojít (jakože nic takového nehrozí), bránili bychom se samozřejmě (spolu s Vámi) zuby nehty, do posledního
dechu. Upozorňujete mne také na to, že v naší obci se proslýchá, že se zde
usazují především v obecních bytech „nepřizpůsobiví“ lidé, a to i díky nízkým
nájmům. Ano, nízké nájmy jsou jen v obecních bytech. Ovšem lidé, o kterých
(pokračování na straně 3)

Od 23. 5. do 8. 6.
Výstava v galerii Domečku:
„Než přijdou prázdniny“.

8–12/14–18 hodin, každý pracovní den.
Výstava výtvarných a keramických prací
dětí z kroužků Domečku.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Termíny zápisu
do mateřských škol pro
školní rok 2018/2019
Příjem vyplněných přihlášek:
MŠ Bořetická 7:
dne 3. 5. 2018, 8.00–16.00
MŠ Sněhurka, Bořetická 26:
dne 3. 5. 2018, 8.00–10.00, 13.00–15.30
MŠ Prušánecká 8:
dne 3. 5. 2018, 10.00–12.00, 14.00–16.00
MŠ Velkopavlovická 15:
dne 2. 5. 2018, 8.00–11.00 a dne 3. 5. 2018,
14.00–16.00
Zbývající informace o přijetí či nepřijetí dítěte
budou uvedeny na webových stránkách mateřských škol a na vývěskách.
Miroslava Jojová

Srdečně vás zveme na besedu
občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 28. 5.
v 17 hodin v zasedací místnosti
Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady (v přízemí budovy radnice).

Malí podnikatelé
na ZŠ Mutěnická
podruhé
Projekt Finanční akademie České spořitelny ABECEDA PENĚZ je určen žákům
čtvrtého ročníku ZŠ. Od října do prosince si
role malých podnikatelů úspěšně vyzkoušeli
žáci IV. B. V lednu se do projektu, jehož
cílem je zvyšování finanční gramotnosti
u dětí, zapojili také žáci IV. A ZŠ Brno, Mutěnická 23.
Nejdříve jsme se dohodli na vlastním
podnikatelském plánu, založili jsme si firmu
JARNÍ POKUŠENÍ, rozdělili jsme si funkce,
které budeme ve firmě zastupovat a navrhli
si logo naší firmy.
V úterý 13. února jsme přijali pozvání na
exkurzi do pobočky České spořitelny na Jánské. Přivítali nás pracovníci banky a tvůrci
projektu Abeceda peněz.
Nejdříve jsme se seznámili se základními
pojmy z oblasti financí a ověřili si naše znalosti krátkým testem. Poté jsme se vydali na
prohlídku pobočky. Postupně jsme prošli
nejzajímavější místa. Podívali jsme se do
prostor za velkými dveřmi, kde se nachází
bezpečnostní schránky. Jednu prázdnou
schránku jsme si otevřeli a našli jsme v ní
sladký poklad. Pak jsme zamířili na pokladnu. Paní pokladní za neprůstřelným sklem
nám ukázala, jak malý je balíček bankovek
v hodnotě půl milionu korun, ukázala nám
i bankovky některých světových měn. Také
jsme si vyzkoušeli měnit PIN na kartě a vybrat peníze z bankomatu.
Naši návštěvu České spořitelny jsme zakončili v zasedací místnosti, kde naše „slečna ředitelka“ Šárka představila pracovníkům
banky naši firmu Jarní pokušení. Abychom
mohli úspěšně začít naše podnikání, dostali
jsme od zástupců České spořitelny půjčku
3.000 korun. Celé dopoledne jsme si náramně užili a po návratu zpět do školy jsme se
pustili do realizace našeho podnikatelského
záměru.
Nejdříve jsme se dohodli, co budeme vyrábět a jak využijeme peníze, které získáme
prodejem našich výrobků na závěrečném
jarmarku. Připravili jsme pozvánky na jarmark v prostorách České spořitelny. Z dotazníku jsme si zjistili, jestli by lidé naše výrobky koupili a kolik by za ně byli ochotni
zaplatit. Pak už jsme začali vyrábět velikonoční ozdoby z keramiky, svícen, zápichy do
květináčů, velikonoční dekorace a přáníčka,
abychom byli co nejlépe připraveni na závěrečný jarmark.
21. března 2018 jsme v prostorách České
spořitelny na Jánské společně připravili prodejní stánky na jarmark a začali jsme prodávat naše výrobky. Po třech hodinách jsme
prodali téměř všechno zboží. Velkou radost
nám udělala paní pokladní, která nám utržené peníze přesně spočítala. Částku 18.425 Kč
použijeme na společný výlet do Prahy.

Z 55. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– na základě zápisu z jednání výběrové
komise přidělení zakázky na akci: „Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů
vody MŠ Velkopavlovická 15“;
– na základě zápisu z jednání výběrové
komise přidělení zakázky na akci: „Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů
vody MŠ Prušánecká 8“;
– rozpočtové opatření č. 4;
– zveřejnění záměru změny pachtovní
smlouvy k části pozemku p. č. 7108/1
v k. ú. Židenice;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 26
případech;
– pronájem bytu;
– dohodu o vzájemném postoupení smluv
o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– dohodu o vystoupení ze společného nájmu bytu;
– pronájem nebytových prostor;
– zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor, místnosti č. 3 (11,74 m2)
v domě Pálavské náměstí 9, za účelem
uskladnění osobních věcí;
– zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor (12,14 m2 + ½ plochy WC
1,56 m2), které se v domě Mutěnická 21
uvolní po KVIC městské části Brno-Vinohrady;
– zveřejnění záměru změnit smlouvu
o nájmu prostoru sloužícího podnikání;
– změny nájemní smlouvy.

Dagmar Vágnerová
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Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s pořadím účastnic konkurzního řízení
na místo ředitelky Mateřské školy Brno,
Prušánecká 8;
– s pořadím účastnic konkurzního řízení
na místo ředitelky Mateřské školy Bořetická 7, Brno;
– s umístěním a provedením stavby „Brno, Židenice p. č. 7649, kab. smyčka NN,
SP“ na pozemcích p. č. 7366 a 7641/1
v k. ú. Židenice;
– s umístěním a provedením stavby „Brno, Maloměřice p. č. 1962/4, k. NN,
SS300“;
– se zvláštním užíváním komunikace
k umístění vyhrazeného parkovacího
stání pro 4 žadatele;
– s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje
reklama šířená na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu;
– souhlas s umístěním provozovny insolvenčního správce.
Rada městské části Brno-Vinohrady
vybírá:
– na základě doporučení výběrové a hodnotící komise pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů“ nejvhodnější nabídku.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se zvláštním užíváním veřejné zeleně
před domem Čejkovická 1 pro konání
degustace vína.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
je řeč, se nestěhují (nejen na Vinohradech) do obecních bytů. To si může každý
ověřit na seznamu – pořadníku žadatelů o obecní byt na úřední desce či na webových stránkách úřadu naší městské části. Na obecní byt čekají žadatelé několik let
a každý rok se uvolní pouze několik obecních bytů, do kterých se stěhují čekatelé
– žadatelé, dosahující podle daných kritérií nejvíce bodů. Jak jsem již naznačil,
na obecní byt se čeká léta a veřejný pořadník zveřejňuje jména žadatelů, kteří
ostatně pocházejí většinou z Vinohrad. Lidé, které označujete ve vašich dotazech
za nepřizpůsobivé, se tedy na Vinohradech i jinde nestěhují do obecních bytů a už
vůbec ne kvůli nízkému nájemnému v nich; podle výše řečeného by totiž nájemné
měli již o 100 procent vyšší. Tito lidé, o kterých hovoříte, se i na Vinohrady nestěhují do obecních bytů, ale do bytů družstevních či do bytů v tak zvaném osobním
vlastnictví, tedy do bytů a domů v soukromé držbě. Majitelé bytů nebo uživatelé
družstevních bytů těmto lidem své byty zpravidla pronajímají a sami pak bydlí
v zahradních domcích a podobně. Zkrátka si tak řeší svou ekonomickou situaci,
své životní nivo. Tito noví nájemníci na nájem (i vysoký) v soukromých či družstevních bytech mají, neboť stát v podobě příspěvků na bydlení jim na pronájem
bytu slušně přispívá. Tedy problém, který mnozí popisujete, netkví v obecních bytech a již vůbec ne v nízkých nájmech v nich. Spíše by stálo za to, aby se vlastníci
soukromých bytů a uživatelé bytů družstevních poněkud víc zamysleli či si uvědomili, komu svůj byt pronajímají. Špatnou volbou sobě i nám ostatním mohou
způsobit nemalé problémy.
Vážení Vinohraďané, při tom všem smutku a stýskání kolem nevyhnutelně nutného pokácení krásného, mohutného, Vinohradům dominujícího, leč nemocného,
a tedy jednoznačně nebezpečného topolu, mne velmi potěšily Vaše reakce. Mnohé
byly ostré, jiné tišší, prosebné, vyčítající a vím já jaké ještě. Všechny však měly
jedno společné – hájily a protestovaly proti kácení velikého stromu. Jednoduše, snad
nikdo neprošel kolem pokáceného stromu netečně, bez povšimnutí. Všem záleželo
na osudu onoho stromu a já předpokládám, že také na osudech ostatních našich
stromů, zeleně a životního prostředí vůbec. Měl jsem a mám radost z toho, jak jste
se ohrazovali proti kácení, že Vám nebylo jedno, že se kácí a padl strom, že jste
chtěli vědět, proč strom odešel a bylo-li nutné strom kácet. Ocitl jsem se v palbě
Vašich otázek a protestů a při odpovídání na ně jsem byl v duchu na Vás všechny
velmi, velmi hrdý. Což trvá dodnes. Ano, občané Vinohrad nejsou lhostejní a je-li
třeba, umějí se účinně ozvat.
Vážení vinohradští spoluobčané, velmi se těším na setkání s mnohými z vás na
Vinohradské výstavě vín. Ta se letos uskuteční v sobotu 5. května a bude zahájena
o desáté hodině dopolední. Významnou změnou v tradici vinohradské vinařské
slavnosti se stane místo konání. Letos se totiž výstava vín uskuteční poprvé v novém
kulturně společenském sále v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici.
Tak tedy v sobotu 5. května v sále areálu na Bzenecké ulici na shledanou a pěkné
májové dny.

Na ZŠ Mutěnická
pomáháme zvířátkům
Dne 12. dubna 2018 naši školu navštívili
pracovníci záchranné stanice pro zvířata
Ptačí centrum. Do stanice jsou přijímáni živočichové s různými problémy a současně
zde nachází azyl i zatoulaní živočichové. Cílem stanice je postižené savce a ptáky v co
nejkratší době vyléčit, co nejméně ochočit
a podle situace vypustit do prostředí, které
přísluší patřičnému druhu živočichů.
Program proběhl na školním hřišti ve
dvou blocích. Jeden pro první stupeň a druhý pro druhý stupeň. Žáci si měli možnost
zblízka prohlédnout i pohladit známé i méně
známé savce a ptáky. Program i povídání
o zvířatech byly velmi zajímavé a poučné.
Žákovský parlament zorganizoval „potravinovou sbírku pro zvířátka“, do které se
zapojili jak žáci, tak i jejich rodiče a prarodiče. Všem děkujeme.
Mgr. Magda Střelská

KVĚTEN V DOMEČKU

Akademie Domečku

Srdečně zveme rodiče, prarodiče i kamarády na tradiční vystoupení všech pohybových a tanečních kroužků Domečku, které se
uskuteční ve středu 23. května 2018 od 17.00
hodin v aule ZŠ Čejkovická. Jako hosté vystoupí děti ze ZŠ Mutěnická. Vstupné dobrovolné.

Jiří Čejka, starosta

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady
(pondělí 10.00–12.00)

14. 5. – Zdravá chodidla

Co můžeme pro své nohy a nožky našich dětí
udělat, aby zůstaly zdravé? Jak správně cvičit?
Využití senzomotorického koberce a dalších
pomůcek. Vstupné 30 Kč.

21. 5.
Hodina s lidovou písničkou

Přijďte si s dětmi zazpívat. Naučíme se lidovou
písničku a zatancujeme si. To vše za doprovodu
kytary. Těší se Šárka Svobodová.
Vstupné 40 Kč.

28. 5. – TIBI krystaly

Tibi krystaly jsou známy pod názvem japonské
mořské krystaly, živá zrnka nebo také vodní
kefír. Produktem těchto krystalů je perlivý
vodní kefír, který je nejen zdravým, ale i chutným a osvěžujícím nápojem. Povídání o zkušenostech s tibíky. Vstupné 20 Kč.
Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail:
rackova.a@centrum.cz, tel. 777 273 587.
Těším se na příjemně strávená dopoledne,
Mgr. Alena Račková
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Výstava v galerii Domečku

Dům dětí Domeček vás srdečně zve na
výstavu výtvarných a keramických prací dětí
z kroužků Domečku s nádechem léta a cestování „Než přijdou prázdniny“. Výstavu si
můžete prohlédnout v naší galerii na Valtické 23 každý pracovní den 8–12/14–18 hodin
od 23. 5. do 8. 6. 2018.

Umělecké vzdělání dětí
– zápis nových žáků
do Základní umělecké
školy
Umělecké vzdělání dětí je důležitou a nezastupitelnou součástí celkového rozvoje dětí a zároveň velkým vkladem a obohacením
jejich života. Základní umělecká škola PhDr.
Zbyňka Mrkose působí v oblasti uměleckého
vzdělávání dětí v Brně již 65 let. Školu navštěvuje v letošním školním roce 888 žáků,
dlouhodobě tak patříme k největším brněnským základním uměleckým školám. Pedagogický sbor tvoří odborně kvalifikovaní
profesionálové v oboru umění. Vyučujeme
v moderní kruhové budově na Čejkovické 4237/8 v Brně-Vinohradech, kde bude
v pondělí 14. května 2018 probíhat zápis
nových žáků do hudebního a tanečního
oboru, ve středu 16. května zápis do hudebního oboru a ve čtvrtek 17. května 2018
se zde uskuteční druhý termín zápisu do
tanečního oboru.
Zápisy do výtvarného oboru proběhnou 14. a 16. května 2018 v hlavní budově
školy na ulici Došlíkova 4185/48, kde má
škola nadstandardně vybavené výtvarné
ateliéry.
Čas zápisů je pro všechny termíny stejný: vždy od 16.00 hodin do 17.30 hodin.
Dětem od pěti let nabízíme ve vstřícném
a inspirujícím prostředí nejen smysluplné
využití volného času a rozvíjení v uměleckých oblastech, ale také setkávání s novými
kamarády a spoluvytváření společného díla
např. v pestré řadě souborů.
Na škole působí i orchestr složený z žáků
brněnských základních uměleckých škol
Mladí brněnští symfonikové.
Výtvarný obor má svou vlastní Galerii
pod Bílendou v prostorách školy.
Žáci všech uměleckých oborů školy mají
každoročně možnost vystoupit v prestižních
sálech města Brna na řadě koncertů, výstav,
divadelních představení a zapojují se do inspirativních uměleckých projektů.
Více informací na:

www.zus-brno.cz
Mgr. Irena Běhalová,
vyučující ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Za kulturou, zábavou a turistikou
na ZŠ Čejkovická
Každoročně na jaře můžeme vyrazit se
svými žáky do kina na speciální dopolední
projekci vybraných filmů Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech na světě, který pořádá organizace
Člověk v tísni. Z naší školy se na takovou
projekci vydali do Dělňáku v Líšni žáci
5. ročníku se svými třídními učitelkami.
Shlédli tři dokumenty s názvy Hadí dívka,
Lenno a jeho rybka a Rozárka a kuchařky
bez domova. První film ukázal vůli a odhodlanost mongolské dívky, která si jde za splněním svého snu, druhý snímek představoval
portrét problémového chlapce, který se ze
všech sil snažil „zapadnout“ mezi ostatní
a poslední dokument byl českého původu
a propojil témata bezdomovectví a způsobů
stravování. Všichni žáci sledovali filmy s velkým zaujetím a následně se aktivně zapojovali do debat, ve kterých se dozvěděli více
o tématech a vyjadřovali svůj názor. O tom,
že je uvedené snímky opravdu oslovily, svědčí i fakt, že o nich i po skončení akce přemýšleli a v následných rozhovorech živě diskutovali, doptávali se, pro některé byly jakousi
motivací, někteří se v určitých situacích
možná i trochu poznávali…
V pátek 23. 3. 2018 se naše školní družina připojila k celostátní akci na podporu
dětského čtenářství – Noc s Andersenem.
Letos jsme nocovali s knihou Povídání o pejskovi a kočičce. Pro děti byla připravena
spousta zábavných aktivit – výroba loutek
pejska a kočičky, pohádkový kvíz, noční pohádková cesta i diskotéka. Ve školní knihovně si děti poslechly pohádku – Jak pejsek
s kočičkou myli podlahu a prohlédly si různá
vydání knížky Povídání o pejskovi a kočičce.
Všichni jsme si moc užili kouzelnou noc
plnou soutěží, zábavy a pohádek. A už se
moc těšíme na další ročník Noci s Andersenem.

V úterý 27. 3. šli prvňáčci oslavit svátky
jara do SVČ Louka. Dozvěděli se spoustu
zajímavých informací o velikonocích, hravou formou si některé i vyzkoušeli a vyrobili
si krásné jarní dekorace.
Od loňského podzimu nabízí škola svým
žákům a jejich rodičům možnost poznat
krásy a zajímavosti blízkého okolí prostřednictvím vlastivědných vycházek. Vycházky
se konají přibližně jedenkrát měsíčně, vždy
v sobotu. Trasy vycházek jsou voleny tak, aby
je zvládli i méně zkušení turisté. Vycházky
jsou cíleny k zajímavým přírodním, technickým či architektonickým památkám v okolí
Brna.
Dubnová vycházka začala v Jedovnicích
a vedla přes obec Rudice do Křtin. Nejprve
jsme z Jedovnic šli kolem potoka k Rudickému propadání. Přestávku jsme si udělali
v místě zvaném Kolíbky, kde je vápencový
krasový útvar, vyhledávaný především horolezci. Zde si děti opět velmi nadšeně prohlédly všechny dostupné jeskyňky a vyzkoušely své lezecké schopnosti. Poté jsme v obci
Rudice navštívili větrný mlýn. Zasvěcený
výklad pana průvodce zaujal všechny účastníky. Pokračovali jsme vycházkou do obce
Křtiny. Zde následovala prohlídka poutního
mariánského kostela a také tady naše vycházka končila. Čekání na autobus do Brna
si děti zkrátily na zdejším dětském hřišti.
Vycházka se velmi povedla. Děti i rodiče se
už těší na další vycházku, která nás čeká koncem dubna.
Všichni se už těšíme na další školní akce
v posledních měsících letošního školního
roku.
Určitě nás nemine tradiční červnová
Zahradní slavnost.

Pobočka
knihovny Jiřího Mahena

Mateřská škola
Bořetická 7, Brno

pořádá v květnu 2018 akce:

HLEDÁ
UKLÍZEČKU

na Vinohradech, Velkopavlovická 25,

10. 5.
výtvarná dílna
„Dárek pro maminku“
od 13.00 do 17.00 hodin
k příležitosti svátku maminek,
je určená pro děti do 10 let

22 .5.
čtení pro nejmenší s názvem
„Kamil neumí létat“
v 16.00 hodin

Všechny zájemce srdečně zveme.
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Jiří Odehnal, ředitel školy

na plný nebo částečný úvazek.
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte
na e-mail:

msboreticka7@
vinohrady.brno.cz

Vinohradský film: animovaná pohádka pro děti

Pracovní prázdniny III.

Prázdniny se blíží a stejně jako v minulých letech budou na našich školách pracovní.
Na řadu přišly mateřské školky na Velkopavlovické a Prušánecké. Pracovat se bude na kompletní rekonstrukci hygienických
místností vč. zařízení, rozvodů vody, el. rozvodů atp. Veškeré zařízení je dosud původRadek Marcin
ní a je třeba ho nahradit dříve, než zcela
Vinohradský spolek
doslouží.
Veřejné soutěže již proběhly, zhotovitelé
byli vybráni. Rekonstrukce školky na Velkopavlovické bude stát 1.993.000 Kč. Ve
Vinohradský spolek si Vás dovoluje pozvat
školce na Prušánecké bude rekonstrukce
na slavnostní zahájení již 3. sezóny
složitější a tomu odpovídá i o poznání vyšší
Komunitní zahrady pod ořechem.
cena 2.392.000 Kč.
Akce se uskuteční 17. 5. 2018 od 16.00
Celkem bude za obě rekonstrukce v mav areálu zahrady Domova pro seniory Věstonická. Těšíme se na viděnou.
teřských školkách zaplaceno včetně projekKristýna Antonínová
tů a souvisejících prací 4.565.000 Kč. Dotací ve výši 1.500.000 Kč přispěje Magistrát
města Brna.
Veškeré práce jsou naplánované tak, aby
zahájení školního roku po prázdninách nebylo ohroženo.
Zde se sluší poděkovat také rodičům,
zejména pak rodičům předškoláků, za to,
že souhlasili se zkrácením prázdninového
provozu ve školkách a projevili tak velkou
míru empatie k rodičům a dětem, které do
školky po prázdninách nastoupí poprvé.
Rekonstruovat se o prázdninách bude
i na ZŠ Mutěnická. Mimo standardní, každoroční údržbu jsou letos prioritou rekonstrukce kanalizačního a vodovodního potrubí.
V době psaní těchto řádků jsou dokončovány práce na projektu rekonstrukce ZTI
v celém objektu školy, tj. včetně tělocvičen
a stravovacího pavilonu. Projekty jsou připravovány tak, aby rekonstrukce mohly
probíhat postupně a po částech. Pro letošní
rok se zatím podařilo vyčlenit z rozpočtu
VÝSTAVA VÍN
obce částku 630.000 Kč. Pavilony učeben
nelze rekonstruovat za provozu, a proto bu2018 BRNO
dou práce zahájeny o prázdninách právě
VINOHRADY
tam.
Každoročně zůstávají na účtu Odboru
školství města Brna nevyčerpané finanční
prostředky z naplánovaných, ale z technicC0 M0
M0 Y0
Y0 K100
K100
C0
M0
Y0
K100
C0
C0
C0 M0
M0 Y0
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K100 kých důvodů nerealizovaných, projektů. Jak
vyplynulo z jednání s náměstkem primátoC0
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ra Mgr. Petrem Hladíkem, má náš projekt
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C0 M0
M0 Y0
Y0 K0
K0
C0
M0
Y0
K0
C0
C0
C0 M0
M0 Y0
Y0 K0
K0
Příprava na letní práce ve školách byla
letos zvláště důkladná, doufám proto, že nenarazíme na nečekaná překvapení a vše bude dokončeno v plánovaném termínu tak,
aby děti, žáci i učitelé přišli po prázdninách
do nového.

Myslíme i na naše nejmladší diváky. Na
květnové promítání, které se výjimečně odehraje v sobotu 19. 5. 2018 už ve 14 hodin odpoledne, tradičně ve společenském sále nad
Albertem, připravujeme animovanou pohádku. Chtěli bychom pohádkou potěšit děti ve věku od 3 let, ale i jejich starší sourozence a zkrátka určitě nepřijdou ani rodiče nebo
prarodiče, které tímto srdečně zveme.
Připravovaná dobrodružná pohádka,
která Vám a Vašim dětem představí známé,

C0 M0 Y0 K100

C0 M0 Y0 K100

C0 M100 Y100 K0

C0 M0 Y0 K80

C0 M0 Y100 K0

C0 M0 Y0 K20

C0 M0 Y0 K0

C0 M0 Y0 K0

ale i nové hrdiny a hrdinky, Vás jistě okouzlí.
Který z hrdinů to bude a jaký příběh na Vás
bude čekat, to by mělo být překvapení.
Pokud byste chtěli, můžete nám, milí rodiče, napsat na facebookové stránky Vinohradský film typy na oblíbené hrdiny Vašich
dětí. Budeme se jimi inspirovat.
Děkujeme a těšíme se na Vás všechny.

Mgr. Jiří Karásek
místostarosta m. č.

KOMFORT.indd
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l Koupím garáž při ulici Věstonická, platba hotově. Tel. 776 561 397.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
inz_Brno_Krenova_92x132.5_Vinohrady_gray.indd 1

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz, http://klikni6.tiscali.cz
14/02/2018 13:59

l Med od VČELAŘKY, 150 Kč – 950 g, Líšeň, Strnadova 10, tel. 608 967 345, drapelova.cz
l Hledám byt na Vinohradech (2+kk./1), koupě. T: 739 826 409.
l Sháníme chatu či chalupu v Brně. nebo max. 40 km od Brna. T. 732 219 913.
l Pro babičku hledáme byt 1+kk/2+kk v Brně. Hotovost. T: 739 586 722.
l Mladá rodina koupí 3+1 a větší na Vinohradech. T: 602 185 147.

KOSMETIKA PRO VÁS
736 660 776 – NA BZENECKÉ 19.
Zdravý košík – rozvoz ZDARMA nebo na prodejně Novolíšeňská,
šalina č. 8, naproti květin. www.zdravy-kosik-brno.cz, T: 602 770 215

l Hledáme chalupu nebo chatu do 50 km od Brna. T: 602 102 038.
l www.inregion.cz – zpravodalství nejen z regionů.

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání
červen 2018 do 11. 5. 2018

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, hledá
uklízečku. Jedná se o HPP. Požadujeme dobrý zdravotní stav
a bezúhonnost. Nástup dohodou. Info: Havlíčková A., t. 777 990 780.

Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:

kvic@vinohrady.brno.cz

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
n6n

Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:

inzerce@vinohrady.brno.cz

MO KDU-ČSL Brno-Vinohrady
srdečně zve na tradiční oslavu

DNE MATEK
v neděli 13. května 2018
od 15 hod.
NOVÝ společenský sál
(bývalá jídelna ZŠ Bzenecká)

Děti si připravily
taneční vystoupení,
zahrají a zazpívají
pohádkovou operku.
Maminky a babičky čeká dárek,
pro děti skákací hrad.
vstup zdarma

Víte, jak správně nakládat s odpady z vašeho podnikání?
SAKO Vám poskytne nejlepší služby v Brně i okolí.
Zajišťujeme odvoz směsného komunálního
odpadu a jeho energetické využití
Nabízíme pravidelné i individuální svozy
směsného komunálního odpadu z vlastních
i pronajatých nádob různých objemů, který
přeměníme v čistou energii. Ročně zpracujeme odpad od 1,5 milionu obyvatel a využijeme více než 230.000 tun v jediném zařízení
na energetické využívání odpadů na Moravě.
Postaráme se i o Váš tříděný odpad
Svážíme zvlášť papír, sklo, plasty spolu
s nápojovými kartony a hliníkovými plechovkami od nápojů z pronajatých nádob
různých objemů. Tento materiál dotřídíme
a odešleme k recyklaci.

Svážíme gastroodpad, nebezpečný
i průmyslový odpad
Zajišťujeme pravidelné i jednorázové
svozy těchto odpadů a jejich ekologickou likvidaci. Víme, jak na to.
Pronajímáme velkoobjemové kontejnery
Poskytujeme pronájem velkoobjemových kontejnerů různých velikosti, které vám
přistavíme na předem určené místo. Následné zpracování odpadu už můžete nechat na
nás.
Skartujeme citlivé dokumenty
Pomůžeme vám spolehlivě znehodnotit
nepotřebné dokumenty. Budete mít jistotu,

že nedojde k úniku vašich důvěrných informací. Navíc jako zákazník můžete přihlížet
procesu skartace, a tím se ubezpečit o jejím
řádném provedení.
A to vše zajišťujeme moderním, pravidelně
obměňovaným vozovým parkem
Vozový park průběžně modernizujeme
tak, aby naše vozy dosahovaly minimální
hlučnosti, ekologického provozu a vysoké
bezpečnosti.
Více informací o našich službách Vám rádi
poskytneme na tel. 548 138 304.
Email: svozodpadu@sako.cz.
www.sako.cz

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 9.00 do 16.00 hod. v prostorách
sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno.
Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku
od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.

Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje,
statutárního města Brna a MČ Brno-střed.
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Informace o akcích Senior klubu
Druhá polovina března byla v klubu poněkud zvláštní – Dr. Šubert se omluvil a místo jeho toulek do historie se přítomní bavili
při náhradním programu – sledování krátkých videí, kolujících po internetu. Poté, ač
na začátku jara, přesto ale v době vlny mrazů, se s námi Mgr. Ševčíková „toulala“ po
Vysočině a přibližovala nám její zajímavé
a méně známé houby.
Na jarní výstavu patchworku jsem se nedostal, ale paní Spurná i s ostatními vystavovatelkami byly podle jejího vyjádření velmi
spokojeny s návštěvností a se zájmem o výsledky jejich práce.
Poslední březnové úterý Bc. Krejsa dokončil druhou část své přednášky o plodném
životě a významných rozhodnutích císaře
Josefa II., na níž pak navázal čtvrteční první
letošní zájezd – návštěva sklípku Herbenka
v Hustopečích. Několika větami přiblížit
čtyřhodinové dění a zábavu účastníků je velmi obtížné – mohu jen doporučit podívat se
na momentky na webu nebo ještě lépe,
pozvat k účasti na další podobné akci na
podzim.
Duben otevřela neaprílově Hanka Žaludová svým dalším neautorským čtením, v jehož průběhu přiblížila život a dílo Oscara
Wilda, včetně několika ukázek z jeho tvorby.
Mgr. Škranc bohužel nemohl přijet a tak
v době pro jeho přednášku (náhradní bude
7. 6.) se přítomní opět bavili při sledování
internetových zajímavostí a šotů.
V rámci cyklu Krásy naší vlasti Eliška
Vacková přiblížila zajímavosti některých objektů Liberce a především pak zajímavosti,
doprovázející projekt a budování vysílače
a hotelu na vrcholu Ještědu. V další části pak
přiblížila historii a aktuální stav méně známých hradů či jejich pozůstatků (Budyně

nad Ohří, Pravda, Haznburk, Křečov a Petrohrad).
PhDr. Čejka se pomalu blíží k závěru
svého seriálu o manželkách československých prezidentů – život Boženy Novotné,
roz. Fridrichové, manželky Antonína Novotného, byl v podstatě prost výrazných událostí, nepočítaje dvanáctileté období manželky prezidenta, svého manžela přežila
o pět let (1910–1980).
V informační části připomenu červnové
zájezdy: 5. 6. Litomyšl a Nové Hrady a 28. 6.
opět Nemojanský mlýn – na zájemce se bude
od poloviny května těšit organizátorka Vlasta Jelínková.
Občas bývám dotazován na možnost získání fotografií z našich akcí, zejména zájezdů a blahopřání jubilantům – kromě toho, že
jsou vystavovány asi dva měsíce na našem
webu, jsou vystavovány asi 14 dní i ve fyzické
podobě v klubovně, kde si mohou zájemci
objednat jejich kopie. Kromě toho je k dispozici i jejich archiv,
takže případní zájemci se mohou se mnou
spojit a můžeme je případně společně dohledat.
Jsem rád, že šachisté využívají páteční
podvečery v naší klubovně ke své činnosti
– i když jsem se zatím
mezi ně ještě nedostal.
Pondělní cvičení navštěvuje okolo 40 cvičenců, převážně žen –
muži se asi věnují pohybu jinde a jinak. Podobně stále pokračují

oba čtvrteční konverzační kurzy angličtiny
pro seniory a naše lektorka se už připravuje
na zahájení dalšího ročníku v září. Také
v pátečním PC kurzu se občas objevují noví
zájemci o informace nebo o konkrétní rady
– prostě stačí si vybrat a přijít třeba se jen
podívat.
Určitý útlum se naopak projevuje ve sběru vyřazených a nepoužívaných dioptrických brýlí na našich sběrných místech – asi
jsme už sídlištní zdroje vysbírali.
Na závěr opět připomínám, že na naše
akce, přístupné všem příchozím, jsou upřímně zváni všichni zájemci. Další informace
a fotografie z klubových akcí najdete na odkazu
www.vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub
nebo je získáte přímo u nás v době našich
akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

SENIOR KLUB V KVĚTNU
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:
– v pondělí (14.00–15.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad
Albertem) s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou – kromě rozhýbání
těla se i dobře naladíte;
– ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(s možností zapojit se kdykoli v průběhu
roku) v malé klubovně;
– v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

3. 5. – ČTVRTEK
PÉČE O OČI (informace, rady,
doporučení), MUDr. Miriam Ruberová
10. 5. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH
PRESIDENTŮ (cyklus), PhDr. J. Čejka
15. 5. – ÚTERÝ
ZÁJEZD – VELKÉ LOSINY (zámek,
ruční papírna, 7.30–19.00)
Vlasta Jelínková (cena 270 Kč)
17. 5. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V KVĚTNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
19. 5. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

22. 5. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Libochovice, Libštejn,
Lichnice, Lipnice)
Dr. Luděk Šubert
24. 5. – ČTVRTEK
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
FRANCIS SCOTT FITZGERALD
Mgr. Hanka Žaludová
29. 5. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním),
E. Vacková
31. 5. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH RAKOUSKÉHO
CÍSAŘE LEOPOLDA II.
Bc. Michal Krejsa (povídání s promítáním)
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