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Akce na Vinohradech

PROSINEC 2019
29. 11. – Slavnostní rozsvícení
vinohradského vánočního
stromu

Od 18.00 hodin. Areál před radnicí. Akce se
koná pod záštitou starosty MČ Brno-Vinohrady, PhDr. Jiřího Čejky.
www.kvicvinohradybrno.cz

4. 12. – Mikulášská nadílka

Na Vinohrady přijde nadělovat Mikuláš
s doprovodem Anděla a Čerta Luciáše. Chybět nebude ani pohádka, a to „Čert a Káča“.
Začátek v 17.00 v sále na Bzenecké 23. Vstupenky je potřeba zakoupit předem! Cena
60 Kč dospělý, 100 Kč dítě. Dětská vstupenka
zahrnuje drobný dárek od Mikuláše. Začátek
předprodeje 11. listopadu v kanceláři Domečku, Valtická 23.
www.domecekvinohradybrno.cz

7. 12. – 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. Pro děti bude připraven dětský koutek. Zavítají také
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL.
www.kvicvinohradybrno.cz

15. 12. – Vánoce s Domečkem

V sobotu 19. října ve 13 hodin ve vinohradské obřadní síni vstoupili ve stav manželský slečna
Adéla Šenková a pan Tomáš Hlavatý. Oba tak vstoupili nejen do stavu manželského, ale též
do vinohradských dějin jako první na Vinohradech oddaný svatební pár.

Vážení vinohradští spoluobčané,

nadchází doba adventní a s ní ruku v ruce, co nevidět, vkročí do našich domovů též svátky vánoční. Těšíme se na ně jistě všichni, nejvíce však děti (vzpomínáte?). Vánoce na Vinohradech symbolicky zahájíme v pátek 29. listopadu
před radnicí. V onen den, v 17 hodin, totiž bude slavnostně rozsvícen tradiční
vánoční strom. Letos nebudeme žádný strom kácet, přivážet na Vinohrady,
vztyčovat jej a po svátcích „odstraňovat“. Od letoška – snad napořád – budeme
k uvedení svátků využívat a zdobit rostlé stromy v prostoru před radnicí. Na té
velké předvánoční slávě se, rovněž tradičně, budou svým vystoupením podílet
děti z naší základní školy na Mutěnické ulici. Věřím, že přijdete všichni. Jediný,
jehož přítomnost u osvíceného vánočního stromu je nejistá, jsem já. Totiž v jeden říjnový pátek kolem desáté hodiny dopolední jsem si, kráčeje Pekařskou
ulicí, zlomil nohu v kotníku. Patálie to byla a je veliká. Na tu poraněnou nohu
zkrátka nesmím vůbec našlapovat, tedy mobilita je, dá se popravdě říci, velmi
mizerná. Z bodu A do bodu B to jde buď na vozíku či poskoky na jedné (levé)
noze. Tedy nic moc, jak jistě uznáte. Procházím tedy šestitýdenní léčbou a zdařilou katarzi onoho zlomeninového dramatu očekávám spolu s ošetřujícím
lékařem někdy na počátku prosince. Důležité otázky spojené se správou naší
obce řeším prostřednictvím telefonu i za pomoci obětavých kolegů, spolupracovníků, i vás – spoluobčanů. Návrat do běžného stavu se však rychle přibližuje.
Den po nešťastném zlomení kotníku mé pravé nohy došlo na Vinohradech
k zajímavé a výjimečné události, jíž jsem už nemohl být účasten. V sobotu
19. října ve 13 hodin ve vinohradské obřadní síni vstoupili ve stav manželský
slečna Adéla Šenková a pan Tomáš Hlavatý. Oba tak vstoupili nejen do stavu
(pokračování na straně 3)

Od 16.00. Srdečně zveme děti i jejich rodiče, prarodiče, kamarády… na vánoční
odpoledne. Společenský sál, Bzenecká 23,
zadní vchod z ulice Tvrdonická.
www.domecekvinohradybrno.cz

17. 12. – Adventní koncert

Od 17.00 hodin. Společenský sál, Bzenecká 23.
Více o akcích viz str. 6 a 7.

Divadelní nedìle:
Slyšte, slyšte aneb
Co se stalo v Betlémì
22. 12. 2019 v 15:00
Společenský sál Bzenecká 23
Poslední letošní pohádka se ponese ve vánočním duchu a tak těsně před Štědrým dnem přijede
na Vinohrady Divadlo Facka s představením Slyšte, slyšte. Vstupné 60 Kč za osobu.
„Slyšte, slyšte“ hravou formou připomíná,
co se tenkrát v městečku Betlém stalo. Dodržují
a vysvětlují se biblická fakta. Někdy dochází k humorným situacím, zvláště hrají-li důležité party
náhodně vybraní diváci. Humor je ovšem vždy
úměrný danému tématu. Představení řídí Anděl
a po zvěstování vede Marii s Josefem cestou trnitou do Betléma. Tam se narodí Ježíšek, kterému se
přijdou poklonit tři králové a pastýři. U jesliček
mezi nimi dojde k velké hádce. Vše se vysvětlí
a hvězda pak svítí všem lidem dobré vůle na cestu
domů. Zazní koledy: „Nesem vám noviny“, „Narodil se Kristus Pán“, „My tři králové“, „Pásli ovce
Valaši“, „Ondráši Matouši“. Důležité je, že písně
zazní v situacích, do kterých patří a publikum si
tak lépe uvědomí jejich pravý smysl. Všichni by
pak měli být lépe naladěni na přicházející čas vánoční.
Mgr. Tomáš Pokorný

Z 15. schùze Rady mìstské èásti Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– zveřejnění záměru – pachtu části pozemku p. č.
7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 406 m2 podle
předloženého materiálu;
– rozpočtové opatření č. 14;
– „Plán zimní údržby komunikací“ pro městskou
část Brno-Vinohrady, na zimní období 2019–
2020;
– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nevytápěných nebytových prostor – místnosti
č. (11,74 m2) v domě Prušánecká 11, za účelem
uskladnění osobních věcí;
– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nevytápěných nebytových prostor – místnosti
č. 3 (11,74 m2) v domě Pálavské náměstí 8, za
účelem uskladnění osobních věcí;
– zveřejnění záměru na pronájem nebytových
prostor – místnosti č. 2 (7, 76 m2) v domě Pálavské náměstí 9, za účelem uskladnění osobních
věcí;
– smlouvu o umístění zařízení mezi Statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a Společenství vlastníků Prušánecká 10,
Brno, IČO: 05807972, se sídlem Prušánecká
4179/10, Židenice, 628 00 Brno, jejímž předmětem je bezúplatné užívání části bytového domu,
na které je umístěna dohledová kamera, včetně
instalace přívodu elektrické energie a digitálního signálu;
– společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., souhlas vlastníka objektu Bzenecká 23 k umístění
rozvodů optického kabelu pro připojení Kulturního vzdělávacího a informačního centra Brno-Vinohrady ke službám internetu a kabelové
televize T-Mobil. Veškeré práce spojené s umístěním optického kabelu v objektu budou na
náklady žadatele a v souladu s přiloženým dispozičním řešením;

– smlouvu o bezúplatném užívání vybavení monitorovacího pracoviště kamerového systému,
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno Vinohrady, se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Brno a Statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno se sídlem
Štefánikova 43, Brno zastoupenou Mgr. Lubošem Oprchalem, ředitelem MP;
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu Bzenecká 23, III. NP severní
sekce výukového pavilonu a I. NP šatna o celkové výměře 879,32 m2;
– pořízení dvou prvků typu workout za cenu
83.969 Kč vč. DPH u firmy COLMEX, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha;
– termíny svatebních obřadů na r. 2020 dle přílohy.

– s pořizováním živých přenosů z jednání zastupitelstev m. č. Brno-Vinohrady;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s lokalitou pro dětské hřiště detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká v areálu Bzenecká 23 dle
přiloženého materiálu;
– se změnou Územního plánu města Brna č.:
B170/15-0/Z , č.: B172/15-0/Z , č.: B173/15-0/Z
v části spočívající v doplnění návrhové plochy
rekreační zeleně ZR , č.: B175/15-0/Z;
– s vánoční výzdobou 5 stromů v parku před radnicí v městské části Brno-Vinohrady a vstupu
do budovy radnice;
– s povolením zvláštního užívání komunikace –
prodloužením vyhrazeného parkování na místní komunikaci v ulici Pálavské nám. před domem č. or. 14, z důvodu parkování pojízdné
prodejny pana Rudolfa Tyče, IČO: 60430818,
Zikova 2115/26, 628 00 Brno;
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč
a zněním dohody o výměně vchodových dveří
v bytě č. 18, Mikulovská 6, Brno dle přiloženého
materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady
nedoporučuje:
– novelizovat obecně závazné vyhlášky města Brna týkající se určení spádových obvodů mateřských škol a základních škol v MČ Brno-Vinohrady;

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se změnou Územního plánu města Brna č.:
B 173/15-0/Z v části spočívající v doplnění návrhových stavebních ploch (smíšených ploch
obchodu a služeb SO) , č.: B 173/15-0/Z v části
spočívající v doplnění zvláštní plochy pro rekreaci (R) a komunikací a prostranství místního významu;
– s uchováním záznamů z jednání zastupitelstev
m. č. Brno-Vinohrady;
– s poskytnutím videozáznamu z jednání zastupitelstev m. č. Brno-Vinohrady;

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– režim provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen pro školní rok 2019/2020, stanovený ředitelkami mateřských škol městské části
Brno-Vinohrady dle předloženého materiálu;
– přerušení provozu MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15 ve školním roce 2019/2020 v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1.
2020;
– předloženou studii řešení systému parkování
na ulici Mikulovská a části ulice Velkopavlovická.

Z 16. schùze Rady mìstské èásti Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 15;
– pronájem částí pozemku p. č. 8417/1 v k. ú. Židenice vč. konstrukce zastřešení garážových
boxů Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizaci Vinohrady, Líšeň se sídlem Mikulovská 9, Brno, IČ: 750 19 612;
– úpravu znění formuláře pro poskytování dotací
z rozpočtu MČ Brno-Vinohrady dle požadavků
GDPR;
– úpravy v nájemní smlouvě s Hašle, z.s., se sídlem Kosmonautů 546/17, 625 00 Brno, IČO:
01937235;
– zveřejnění předloženého záměru na pronájem
nebytových prostor – místnosti č. 2c v domě
Mikulovská 8 za účelem uskladnění osobních
věcí;
– předložený návrh na úpravu Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna;
– zavedení pozice domovníků v bytových domech včetně pracovní náplně od 1. 12. 2019 se
schválenou odměnou pro domovníka za 1 bytový dům (1 samostatný vchod): 4. p. – 1000 Kč/
měs./ s měsíčním úvazkem 5,4 h , 8. p. – 1700
Kč/měs./ s měsíčním úvazkem 10 h , 12. p. 3500
Kč/měs./ s měsíčním úvazkem 24,5 h;
– smlouvu o umístění zařízení mezi Statutárním

–
–
–
–
–

městem Brnem, městskou částí Brno–Vinohrady a Společenství vlastníků Vlčnovská 14, Brno,
IČO: 06141145 se sídlem Vlčnovská 4181/14,
628 00 Brno, jejímž předmětem je bezúplatné
užívání části bytového domu, na které je umístěna dohledová kamera, včetně instalace přívodu elektrické energie a digitálního signálu;
změnu Jednacího řádu komisí Rady m. č. Brno-Vinohrady;
odstranění topolu kanadského rostoucího na
pozemku p. č. 9047/4 v areálu objektu Bzenecká
23 v Brně-Vinohradech, k. ú. Židenice;
termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady
v první polovině roku 2020;
umístění návratového boxu na knihy do travnatého pásu z boku budovy u parkoviště Velkopavlovická 25;
dodatek č. 1 ke smlouvě o uložení inženýrských
sítí v domech svěřených MČ Brno-Vinohrady
mezi Statutárním městem Brnem MČ Brno-Vinohrady a společností T -Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s vyřazením nedokončené investice Optimalizace ohřevu teplé vody Mikulovská 9, Pálavské
nám. 1 a 2, Bzenecká 19 a 21 ve výši 223.850 Kč;
n2n

– s vyřazením nedokončených investic hřiště
Prušánecká a oplocení hřiště Čejkovická v celkové výši 108.598 Kč;
Rada městské části Brno-Vinohrady pověřuje:
– PhDr. Lukáše Karneta jednáním s MMB ve věci
pečovatelské služby poskytované v objektu Mikulovská 9;
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkových organizací m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 2019: ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA
Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8, MŠ Velkopavlovická 15;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace
KVIC k 30. 9. 2019;
– zapojení do stávky pracovníků ve školství v ZŠ
Mutěnická 23;
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit úplné znění Jednacího řádu Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady s účinností od
16. 12. 2019;
– schválit termíny zasedání Zastupitelstva m. č.
Brno-Vinohrady pro rok 2020: 16. 3. 2020,
15. 6. 2020 14. 9. 2020, 14. 12. 2020.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
manželského, ale též do vinohradských dějin jako první na
Vinohradech oddaný svatební pár. Při tomto historicky
prvním sňatku, který se uskutečnil v naší obci, mne velmi
zdařile zastoupil, coby oddávající, můj kolega místostarosta
Michal Krejsa. Děkuji mu za to. Na jaro příštího roku se hlásí další zájemci o uspořádání svatebního obřadu na Vinohradech. Lze se tedy oprávněně domnívat, že na Vinohradech
vzniká další tradice.
Vážení spoluobčané, řada Vás se na mne obrací s žádostí,
abych se pokusil o zachování současného provizorního spojení (po dobu opravy zábrdovického mostu) Vinohrad s tramvajovou linkou č. 12 při zastávce u Dělnického domu v Židenicích – Juliánově. O ponechání tohoto spojení Vinohrad
s tramvají č. 12 jsme s brněnským dopravním podnikem jednali a jednáme. Rovněž jsme na dopravní podnik vznesli požadavek, aby bylo zajištěno, a to nejenom v pracovní dny, ale
i o víkendech, přímé trolejbusové spojení Vinohrad s Fakultní
nemocnicí v Bohunicích. Naše jednání s vedením dopravního
podniku nebyla marná. Podle sdělení pana ředitele brněn-

ských veřejných dopravců hodlají spojení Vinohrad s tramvají č. 12 ponechat natrvalo. Trasa by byla stejná, jako je dnes
– tedy přes zastávku na Pálavském náměstí (před domem
s pečovatelskou službou), přes Pálavské náměstí po Věstonické, kolem Domova seniorů dolů do Židenic k Dělnickému
domu. Tuto trasu pojede z Líšně přes Vinohrady autobusová
linka č. 78. Linka č. 27 se navrátí do původní trasy (Pálavské
náměstí – Stará osada) Po stejné původní trase pojedou trolejbusy č. 25 a 26. Spojení prostřednictvím autobusové linky
č. 78 (po jejíž obnově jsme léta volali) získají Vinohrady
a jejich obyvatelé v podstatě nové spojení, na které jsme si
letos po dobu oprav mostu v Zábrdovicích docela zvykli. Je to
dobré spojení. O těchto změnách blíže hovoří příspěvek mého
kolegy Michala Krejsy uvnitř tohoto prosincového čísla Vinohradského Informu.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám krásné adventní chvíle v kruhu Vašich rodin, blízkých a přátel. Buďte
zdraví, veselí a radostiplní. A mějte se rádi (nejen o VánoJiří Čejka, starosta
cích).

Rekonstrukce bytových tzv. umakartových jader v obecních domech
– s možností finančního příspěvku od ÚMČ
Vážení čtenáři,
bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady v rámci
postupné regenerace obecního bytového fondu
a následného zhodnocení majetku zpracoval
podmínky k získání příspěvku na výměnu
umakartového bytového jádra.
Důvody pro výměnu – rekonstrukci jsou
zřejmé. Na jedné straně je to faktické dožití
umakartových stěn původních šachet a jader,
na straně druhé morální zastarání toalet a koupelen. Postupným odstraněním špatného
technického stavu dojde ke zvýšení estetické
a funkční vybavenosti obecních bytů.

Tímto chceme sdělit a nabídnout nájemníkům obecních bytů, kteří např. uvažují, či se již
rozhodli k rekonstrukci bytového jádra, že mají možnost získat ze strany ÚMČ Brno-Vinohrady finanční příspěvek. Kompletní rekonstrukce umakartového bytového jádra však
musí splňovat jasně předem dané podmínky
(např. práce musí být provedeny odbornou firmou s oprávněním tyto práce provádět, splnění
příslušných technických a bezpečnostních
předpisů a další), které případní zájemci obdrží na Správě domů (Mikulovská 4), vč. formuláře.

Sprejování ploch

Výše finančního příspěvku ze strany ÚMČ
Brno-Vinohrady činí 50 % z celkové částky na
rekonstrukci bytového jádra, maximálně však
do výše 60.000 Kč, a to s fakturací od 2. 1. 2020.
Vyplacení příspěvku na rekonstrukci, proběhne vždy až po kompletní realizaci celé akce,
vč. splnění všech náležitých podmínek. Možnost získat finanční příspěvek pro rok 2020 je
omezena a platí pro prvních 50 žadatelů.
Rekonstrukce bytového jádra tak velkou
měrou přispěje ke zvýšení standardu bydlení.
Michal Krejsa, místostarosta

Prázdninový provoz mateøských škol

Sprejování ploch, které nejsou označené jako legální, je trestný čin
poškození cizí věci. Při prokázaní viny hrozí pachateli podle výše škody
až roční vězení. Na odstranění nelegálního sprejování jsou vynakládány
nemalé finanční prostředky. V některých případech je však možné použít i jinou, mnohem levnější cestu, jak dokázala Petra Vrabcová z Kanceláře tajemnice MČ Brno˝-Vinohrady. Jedná se o přemalování „Originálními graffiti“. Tato jsou dílem sprejerů z neziskové organizace Barvou
proti šedi, která podporuje i vzdělává začínající umělce.
Malířské umění těchto sprejerů je obdivuhodné. Můžete to posoudit
sami na hřišti za domem Velkopavlovická 7, ze kterého pochází přiložená fotografie.

Abychom vyhověli přání rodičů dětí, navštěvujících mateřské školy
(MŠ) na Vinohradech, informovat o prázdninovém provozu v roce 2020
co nejdříve, uvádíme následující:
Jak bylo slíbeno, proběhlo dne 24. 9. 2019 vyhodnocení letošního
prázdninového provozu na poradě ředitelek MŠ s Odborem sociálních
věcí, školství a kultury Městské části Brno-Vinohrady. Rada MČ Brno
Vinohrady dne 14. října 2019 v souladu s Vyhl. č. 14/2005 Sb., § 3,
odst. 1) vzala na vědomí návrh ředitelek našich mateřských škol stanovující prázdninový provoz ve školním roce 2019/2020 takto:
V termínu 7.–17. července 2020 bude zajišťovat provoz MŠ Sněhurka Bořetická 26 (která bude přijímat děti z MŠ Bořetická 7) a MŠ Prušánecká 8 (která bude přijímat děti z MŠ Velkopavlovická 15).
V termínu 20.–31. července 2020 bude zajišťovat provoz MŠ Bořetická 7 (která bude přijímat děti z MŠ Sněhurka Bořetická 26) a MŠ Velkopavlovická 15 (která bude přijímat děti z MŠ Prušánecké 8).
Tímto dochází oproti minulým letům k rozšíření letního prázdninového provozu na celý měsíc červenec. V měsíci srpnu bude provoz v mateřských školách m. č. Brno-Vinohrady přerušen.
Dále ředitelky našich mateřských škol oznamují přerušení provozu
v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020.
Věříme, že toto opatření umožní rodičům co nejlépe naplánovat dovolenou, dětem pak prožití co nejhezčích prázdnin.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
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Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Miroslava Jojová, úsek školství.

Linka 78 – novì pøes Vinohrady
Vážení občané,
od 30. 11. 2019 dochází ke dvěma důležitým změnám v městské hromadné dopravě, které se naší městské části přímo dotýkají. První z nich je otevření tramvajové
trati v Zábrdovické ulici, a tedy obnovení
tramvajových linek 2 a 3 na Starou osadu.
Zároveň Dopravní podnik města Brna
zprovoznil novou trolejbusovou trať Novolíšeňská – Jírova. Tato novinka s sebou
nese i úpravu tras autobusových linek ve
východní části města Brna – od Židenic
přes Vinohrady až po Líšeň. Pro úplnost
dodávám, že trolejbusová linka 27 se vrátí

zpět na svoji původní trasu Pálavské nám.
– Stará Osada a zpět.
Vážení občané, jelikož byl z vaší strany
zaznamenán velký zájem o zachování přímého spojení naší městské části s Dělnickým domem v Juliánově, zahájili jsme jednání s vedením Dopravního podniku
města Brna o možnosti zachování spoje,
který by tuto trasu nadále obsluhoval. Výsledkem těchto jednání je, že nově bude
přes naši městskou část jezdit linka 78,
která díky úpravě svojí trasy přijede od
Líšně a bude obsluhovat zastávky po trase
Mikulovská – Bzenecká – Pálavské nám.

– Mutěnická – Bořetická – Čejkovická –
Malá Klajdovka – Juliánov – Dělnický
dům a následně bude pokračovat směrem
do konečné stanice Židenice, nádraží.
Zájem o spojení bude sledován a vyhodnocován, a to i v souvislosti s budoucími dopravními projekty (Tramvaj Plotní
nebo výstavba VMO na Tomkově náměstí), které jej mohou ovlivnit.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Dopravnímu podniku města, že vyslyšel
přání občanů naší městské části a usnadnil
jim tak cestování do centra města a zpět.
Michal Krejsa, místostarosta
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Jak to bude o Vánocích s odpadem? SAKO jezdí i o Vánocích

dvoz směsného a tříděného odpadu bude
probíhat i během vánočních a novoročních svátků, a to podle běžného harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový rok 1. ledna,
to je ve středu, kdy odvoz neproběhne. Odvoz
bude proveden hned následujícího dne, tedy ve
čtvrtek 2. ledna a stejným způsobem se přesune
čtvrteční svoz na pátek 3. ledna a páteční na
sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu? Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na

konci roku omezena jen minimálně. Všechna
střediska budou pracovat podle běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních
svátcích, na Silvestra a na Nový rok, tedy 24. až
26. prosince, 31. prosince a 1. ledna.
A jak s vánočními stromečky? Občané
města Brna mají hned několik možností, kam
stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit
na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé
městské části. Další možností je nechat stromn4n

ky ležet na stálém stanovišti svozu směsného
komunálního odpadu, tedy u černých popelnic, to platí pro stromky do průměru kmene
5 cm. Větší stromky, pokud je průměr kmene
větší než 5 cm, by měli občané rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé
kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít
k poškození lisovacího zařízení na vozidle.
SAKO Brno, a.s.

Brnìnské povìsti netradiènì
na ZŠ Mutěnická

Říjen byl na ZŠ Čejkovické
ve znamení cestování a sportu

V jednom z nejchladnějších říjnových dní vyrazili žáci třetího ročníku do centra Brna, aby na vlastní oči viděli památky a místa spjatá s brněnskými pověstmi, které právě probírali v prvouce.
Aby je putování po památkách více bavilo, využili jsme služeb Informačního centra pod krokodýlem na Staré radnici, které připravilo tematickou procházku s průvodkyní s názvem Detektivní příběh ztraceného
klíče. Paní průvodkyně rozdala dětem brožurky, které jim měly pomoci
případ vyřešit a uvedla je do děje fiktivního příběhu stavitele Pilgrama.
Potom už putovali od jedné brněnské památky k druhé, seznamovali se s pověstmi a luštili tajenku, která jim nakonec prozradila, kde ztracený klíč a s ním i poklad najdou. A tak každý po hodině a půl odcházel
s jedním „zlaťákem“ a hlavou plnou různých jmen a názvů památek.
V následujících hodinách čtení a prvouky jsme si díky pracovním
listům z druhé části brožurky ještě zopakovali a utřídili nabyté vědomosti o brněnských pověstech.
foto a text: Mgr. Tereza Kučerová

Magnetická nástěnná mapa Evropy

Na konci měsíce září byla v prostorách školy instalována nástěnná
magnetická mapa Evropy o rozměrech 2,5 × 2,25 m. Ručně kreslená mapa věrně zobrazuje členitost a reliéf Evropy. Mapa bude mít velký přínos
především pro žáky 8. ročníku, kteří tento „náš“ světadíl v 8. ročníku
probírají. Umožní jim zábavnou formou – instalováním magnetek s názvy států Evropy a magnetek s názvy hlavních měst, získat lepší povědomí
o poloze a rozloze jednotlivých států Evropy. Mapa bude zároveň vhodnou výukovou pomůckou pro žáky nižších ročníků. Hravou formou se
seznámí s objekty polohy Evropy díky magnetkám s názvy oceánů, moří,
zálivů, průlivů apod.

Žáci 4. ročníku odstartovali na začátku října celoroční dopravní soutěž Empík cyklista na Dopravním hřišti Riviéra v Brně. Žáci se nejprve
teoreticky připravovali na možnost samostatné účasti v silničním provozu na kole a poté vědomosti uplatňovali na dopravním hřišti, kde čelili
křižovatkám, překážkám a celkově si procvičovali zásady bezpečné jízdy
po pozemních komunikacích. Této výuky se zúčastníme ještě dvakrát
a my dětem budeme držet palce, aby se jim na závěr školního roku podařilo získat i samotný Průkaz cyklisty.
Dne 12. 10. 2019 jsme vyrazili na druhou vlastivědnou vycházku
v tomto školním roce do Křtin. Dopoledne jsme se ocitli ve vojenském
krytu a sestoupili jsme do systému podzemních chodeb. Odpolední putování se odehrávalo pod rouškou mlžného oparu, do kterého se zahalila
i Alexandrova rozhledna. Nakonec jsme se dočkali a slunce přece jen
prohřálo naše kosti při odpoledním sestupu do Adamova. Těšíme se na
zážitky z dalších vycházek.
Druhé kolo přespolního závodu Z lavic do lesa se konalo ve čtvrtek
17. 10. 2019 v Bystrci.
I když nám chyběli někteří žáci, kteří za naši školu pravidelně závodí,
naše výsledky byly výborné. Získali jsme dvě 1. umístění – v kategorii
5. třídy hoši – Martin Šír a v kategorii 6. a 7. třída hoši – Dan Klabal.
Další vynikající běh předvedla v kategorii 4. třídy děvčata – Izabel Lišková. Jsme rádi, že máme družstvo tak šikovných a bojovných žáků. Další
kola tohoto seriálu závodů se budou konat v březnu a dubnu.
V polovině října se bezmála čtyřicet žáků druhého stupně vydalo
poznávat krásy britských ostrovů, potkávat nové lidi, dozvědět se něco
o jejich životě a především pilovat angličtinu v tom nejpůvodnějším
možném prostředí. Vyrazili jsme směr Londýn a pak dále do hrabství
Yorkshire a do starobylého vikingského města York. Zažili jsme pravé
anglické počasí, ale i dramatické mraky s prosvítajícím sluníčkem nad
přístavním městem Whitby. Užasle jsme procházeli tajemnými ruinami
Fountains Abbey a jako filmové hvězdy jsme se cítili ve venkovském sídle Castle Howard, kde se točila celá řada záběrů slavných filmů či seriálů.
Při zpáteční cestě jsme strávili ještě jeden den v hlavním městě, takže
jsme si osvěžili návštěvu starého sídla králů Tower of London a St. Paul´s
Cathedral z prvního dne pobytu, prošli jsme se kolem Westminsterského
paláce a Westminsterského opatství a přes St James‘s Park jsme došli
k Buckinghamskému paláci. Po týdnu dobrodružství jsme se vrátili s jistotou, že snaha ve školních lavicích v hodinách angličtiny má smysl, protože v hostitelských rodinách se všichni nakonec domluvili a mnozí si
dokonce i popovídali o jídle nebo o fotbalu.
Třída 3. A měla 24. 10. 2019 v hodině pracovních činností výuku
v kuchyňce. Děti si donesly z domu různé druhy zeleniny a ovoce. Udělaly si chlebíčky, které si mohly ozdobit podle vlastní fantazie. Převládaly
obličejíčky a motivy z přírody. Žáci si zaslouží velkou pochvalu za respektování pokynů a také za pohodovou a přátelskou atmosféru. Těšíme se na
příště.
Halloween jsme letos oslavili opět soutěží o nejkreativnější masku
žáků I. stupně. Promenáda masek za doprovodu čarovné halloweenské
hudby probíhala ve dvou kategoriích: první až třetí ročník a čtvrtý a pátý
ročník. A tak porota, sestavená z členů parlamentu a některých pedagogů, mohla zhlédnout úžasné kostýmy a masky předváděné našimi dětmi
s nadšením, ale i s vědomím, kolik to dalo rodičům práce. Viděli jsme
kouzelníky, pavouky, jeptišky, anděly, dýně, klauny, mumie, zombie, upíry, různá strašidla a čarodějnice. Pro porotu bylo velmi těžké vybrat ty
nejlepší. Nakonec nejen výherci byli sladce odměněni.
Krátce před podzimními prázdninami proběhl na naší škole turnaj
v piškvorkách. Pětice nejúspěšnějších žáků nás reprezentovala 14. listopadu na oblastním kole na Gymnáziu na Slovanském náměstí v Brně.
Z letošního florbalového klání pro 8.–9. třídy jsme si odnesli dvě velmi cenná vítězství. První v podobě dobrého pocitu z čestného soupeření
a druhé velké vítězství jsme vybojovali zejména na poli odvahy. A to díky
odvaze postavit se soupeřům i přes vědomí výrazně oslabeného týmu.
Vyhrát tuto bitvu v mysli každého bylo nejtěžší, zejména v prvních chvílích utkání, ale i to patří ke sportu. A proto patří všem hráčům veliké
poděkování za odvahu podstoupit florbalové bitvy i přesto, že jsme žádnou medaili nepřivezli.
Dne 12. 12. 2019 se bude ve škole konat tradiční vánoční jarmark.
Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Lukáš Musil, ZŠ Mutěnická
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Mgr. Iveta Marečková

FROG KLUB

cvièení na rekondièních stolech
tel.: +420 731 112 497
provozní doba: Po–Pá: 8:00–21:00
dle telefonického objednání
pro všechny vìkové kategorie pro ženy i muže
zlepšení celkové kondice, individuální pøístup
Brno, Olomoucká 39
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!
SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, hledá recepční na
Domov mládeže. Jedná se o 12 hodinový provoz. Vzdělání může být
bez maturity, dobrý zdravotní stav a bezúhonnost. Nástup dohodou.
Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.

 Pronájem garáže, Vlčnovská. 2.500 Kč/m. T. 739 234 867.
 Mladý pár koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost. 739 059 029.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

Naše anglické seniorské okénko

 Pronajmu garáž, ul. Vlčnovská, 2500/měs. T. 736 792 097.

A je za námi další víkend s rodilými mluvčími.

 Garáž pronajmu, ul. Vlčnovská, 2600/měs. T. 776 734 853.

Tentokrát jsme se sešli v Jeseníkách v krásném penzionu na Ramzové.
Zábavy, smíchu, povídání (v obou jazycích) i učení bylo spousta. Sešlo se
27 studentů a přijelo za námi 6 učitelů – tentokrát kromě Angličanů přijala účast i úžasná lektorka původem z Ameriky. Byl zde i český lektor pro
úplné začátečníky. Ano! Měli jsme s sebou i úplné začátečníky. Měli za
sebou pouhý měsíc angličtiny, a přesto se s obrovskou odvahou vrhli do
kontaktu přímo s rodilými mluvčími. Nepřestanu obdivovat jejich kuráž,
sílu a odhodlání, se kterou se pustili do studia nového jazyka. A troufám
si říct, že se jim jejich vynaložená energie bohatě vrátila. Spolu s ostatními si ověřili, že anglicky mluvící lidé jsou nakonec přece jen pouze lidé,
kteří se chtějí v cizí zemi domluvit a obdivují každého, kdo se cizí jazyk
učí. A ve vyšším věku je to pro ně úplně neuvěřitelné. Nesmírně si cení
jejich snahy a mladistvého přístupu k životu. Spokojenost učitelů se projevila i v organizaci příštího kurzu. Na jejich žádost bude kurz probíhat
jako prodloužený víkend, tedy tři celé dny namísto původních dvou. Dle
jejich slov „je hřích přerušit výuku ve chvíli, kdy se studenti začínají
osmělovat a uvolněně vyprávět“. Jelikož jsou zde rodilí mluvčí jako neplacení dobrovolníci, ukazuje to na jejich čisté nadšení z úspěchů našich
seniorů a snahu jim co nejvíce pomoci. Víkend byl opět nabit dobrou
náladou a radostí z dobře vykonané práce. Většina studentů se rovnou
přihlásila na březnové opakování, což je asi nejlepší ukazatel, že se akce
vydařila. Příští víkendový kurz tedy bude 19.–22. 3. 2020 opět na Ramzové. Všichni se zájmem o angličtinu a dobrou zábavu jste srdečně zváni.
Bližší informace na našich stránkách www.sejdeme-se.webnode.cz nebo
na telefonním čísle 603 22 33 53 (J. Sobotková).
I nadále probíhá celoroční pravidelný kurz angličtiny v Senior Klubu,
Bzenecká 19, Vinohrady. Stále se ještě můžete přidat do skupiny mírně
pokročilých (čtvrtky 12.00). Rádi uvítáme nové tváře.
Zveme vás též na přednášku o amerických indiánech, pořádanou
28. 11. 2019 v 17 hodin v Kafé Bonifác, Trávníky, Černá Pole. Přednáší
Colleen Darlington, překlad zajištěn.
Za tým Sejděme se, z.s. Bc. Jaroslava Sobotková

 Garáž pronajmu, ul. Vlčnovská – DLOUHODOBĚ. T. 603 453 450.
 Chceš-li dobrou knihu míti k Ryšavému musíš jíti. Knihy Ryšavý Táborska 30. www.rysavy.cz
 Provádíme: mytí oken, úklid nájemních domů, bytů. T. 607 00 49 86.
 Koupím byt na Vin. 2+kk a větší, jakýkoliv stav. Hotovost. 608 582 686.
 Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

Termín uzávìrky pro vydání
è. 171/prosinec 2019/leden 2020 do 6. 12. do 11.00 hodin.
Info naleznete na: www.kvicvinohradybrno.cz

Prosinec v Domeèku
Mikulášská nadílka

Ve středu 4. prosince přijde na Vinohrady nadělovat Mikuláš s doprovodem
Anděla a Čerta Luciáše. Chybět nebude
ani pohádka, a to „Čert a Káča“. Začátek
v 17.00 v sále na Bzenecké 23. Cena 60,dospělý, 100,- dítě. Dětská vstupenka
zahrnuje drobný dárek od Mikuláše.
Vstupenky je potřeba zakoupit předem v kanceláři Domečku, V altická 23

Vánoce s Domečkem

Srdečně zveme děti i jejich rodiče, prarodiče, kamarády… na vánoční
odpoledne. V neděli 15. 12. 2019 od 16.00 ve Společenském sále, Bzenecká 23 (zadní vchod z ulice Tvrdonická) vystoupí děti z tanečních a pohybových kroužků pro nejmenší a v 17.00 můžete přijít na pohádku divadla
Paravánek: „Vánočníček“. Uvidíte příběh o čertíkovi Hudrabovi, zazpíváme si společně vánoční koledy a stvoříme živý Betlém. Vstupné je dobrovolné. K vidění zde bude také keramický Betlém Domečku, který tvoří
Ivana Heindlová
děti v našich kroužcích přes dvacet let.
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CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
M: +420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz
www.cartec.cz

ZIMNÍ PROHLÍDKA VOZU
Celková kontrola vozu:

podvozek, brzdy, provozní kapaliny,
osvětlení, baterie, pneu, kontrola
platnosti STK. Návrh postupu
zjištěných závad.

249,-

včetně DPH

Akce platná do 31. 12. 2019.

PERMANENTNÍ

10%

V Ě RNOSTNÍ SLEVA

na další servisní práce CARTec SUZUKI pro zákazníky
účastnící se výše uvedené akce.

ZVAŽUJETE PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI?

Bonus Brno

Kontaktujte mě o radu či pomoc

MIROSLAVA VODIČKOVÁ

604 220 025

www.miroslava-vodickova.cz

MŠ a ZŠ Sluníèko-Montessori, s.r.o.,
Bzenecká 23,
Brno-Vinohrady

Právì probíhá zápis do tøídy pro 2–3leté dìti
s nástupem od ledna 2020.
Pøijïte se k nám podívat! Pouze pro pøedem
pøihlášené na mail slunicko-bzenecka@seznam.cz
– individuální pøístup k dìtem
– kvalifikovaný pedagogický tým
– práce s dìtmi postavená na Montessori principech
a pomùckách
– spolupráce starších dìtí s mladšími kamarády
– nabídka různých kroužků a společných aktivit
pro rodiče s dětmi
–zdravá strava

www.slunicko-montessori.cz

e-mail: slunicko-bzenecka@seznam.cz, tel.: 775 389 944
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Informace o akcích Senior klubu – prosinec 2019

ruhou polovinu října v klubu otevřela
svou návštěvou MUDr. Miriam Ruberová
– navázala na svou předcházející přednášku
a věnovala se především objasnění problematiky šedého zákalu a možností jeho řešení, ale
i zodpovězení dotazů přítomných posluchačů,
kterých byla téměř plná klubovna. Takto optimisticky vzděláni jsme si pak užívali příjemných chvil v průběhu blahopřání říjnovým
jubilantům, zejména pak stále usměvavému
a pohodovému dvaadevadesátiletému Standovi Třasákovi.
Zbývající říjnové klubové akce byly obsahově velmi pestré – Dr. Šubert se věnoval
dalším čtyřem českým hradům a zámkům,
Mgr. Karnet připomněl nejvýznamnější události 90. let minulého století (čas letí a mnozí
z přítomných, mne nevyjímaje, zjistili, že na
některé z tehdejších událostí už téměř zapomněli), paní Pokorová (Malkol) informovala
přítomné o novinkách ve zdravotnických pomůckách a zejména o změnách ve způsobu jejich poskytování a proplácení od závěru tohoto
roku – a měsíc pak uzavřela společná návštěva
sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách, v němž
jsme nejen hodovali a pili, ale především zpívali a to dokonce za doprovodu nevšedního tria
– houslí, kytary a harmoniky.
Od lidových a vinařských písniček jsme na
začátku listopadu obrazně přešli na druhý pól,
ke klasické hudbě, když Mgr. Škranc připomněl slavné české opery, na což Eliška Vacková
téměř stylově navázala přiblížením krásy Beskyd a připomenutím zajímavostí z období výstavby vranovské přehrady.
Místostarosta Bc. Krejsa poté velmi zajímavě přiblížil život významného a slavného vojevůdce českého původu, maršála Radeckého,
působícího na přelomu 18. a 19. st. sice v rakouské armádě, ale vždy se hlásícího ke svému
českému původu. Historii se měl věnovat i starosta PhDr. Čejka, ale ten se musel z účasti na

přednášce omluvit a tak jsme pro zájemce
o jeho vystoupení připravili s Eliškou Vackovou náhradní program.
Závěr roku se blíží, ale klubová činnost nepolevuje – o akčním závěru listopadu budu informovat v dalším čísle Informu a v tomto místě svého příspěvku si dovolím zájemce pozvat
na naše prosincové akce (viz program).
Pokračuji v přípravě programu klubu na
rok 2020, jeho první měsíce již máme naplánovány, ale i tak se obracím na čtenáře Informu
s opakovanou výzvou – chcete-li se zapojit nebo znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by mohl
přispět svým vystoupením k obohacení nabídky našich přednášek a ukázek, dejte mi, prosím, vědět – děkuji předem za všechny návštěvníky našich akcí.

Pro ty, kterým se Inform dostal do ruky poprvé, jenom připomínám, že klubové akce jsou
přístupné všem příchozím bez rozdílu věku
a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny
a že jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni
– stačí přijít a nakouknut. Velmi rádi přivítáme
i ty, kdož by chtěli obohatit naše akce ukázkou
svých aktivit či povídáním o jim známých kuriozitách a zajímavostech. Pokračuje i sbírka
dioptrických brýlí i všechny aktivity, uvedené
v záhlaví měsíčního programu.
Program i další informace a 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

Společná návštěva sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách.

SENIOR KLUB V PROSINCI
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 (14.00–15.00) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad
Albertem) za řízení Ing. Hodbodě a s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky
s sebou – kromě rozhýbání těla se i dobře
naladíte;

3. 12. – ÚTERÝ
HOUBY OSTROVA MADEIRA –
NOVÉ POHLEDY, Mgr. Hana Ševčíková
(povídání s promítáním)
5. 12. – ČTVRTEK
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
10. 12. – ÚTERÝ
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
Eliška Vacková

n 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;

12. 12. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V PROSINCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

n v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

17. 12. – ÚTERÝ
PŘIJEDOU K NÁM LOUTKY
(povídání s ukázkami)
Lukáš Musil

19. 12. – ČTVRTEK
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
21. 12. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
31. 12. – ČTVRTEK
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ V KLUBU
(od 14 h, 70 Kč)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
Naše motto:
rok 2019 už máme téměř za sebou –
a tak s úsměvem a optimismem,
směle a odvážně do toho nového – 2020 …
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