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(pokračování na straně 3)

KVÌTEN
2020

Akce na Vinohradech

KVÌTEN 2020
V souladu s uvolňováním opatření, 
pokud nedojde ke zhoršení epide-
miologické situace 

proběhnou dne 16. 5. 2020
v čase od 9.00 do 12.30 

VINOHRADSKÉ TRHY.

Společenský sál v objektu Bzenecká 
23 je uzavřen.

O dalších krocích vás budeme infor-
movat prostřednictvím webových 
stránek:

www.kvicvinohradybrno.cz
www.domecekvinohradybrno.cz

Mgr. Jiří Huňáček, 
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

Linka pomoci seniorùm
 800 140 800

Statutární město Brno zřídilo v sou-
vislosti s aktuálním zvýšeným rizikem 
onemocnění COVID-19 zelenou linku 
800 140 800 při Odboru sociální péče, 
na které bude přijímat hovory seniorů, 
kteří potřebují pomoc se zajištěním ná- 
kupů základních potravin, hygienických 
potřeb atd., případně další pomoc.

Linka je zdarma v provozu v pracov- 
ních dnech od 7.30 do 15.00.

V terénu budou pomoc zajišťovat pra-
covníci Českého červeného kříže ve 
spolupráci se studenty Masarykovy uni-
verzity.

Služba je určena osamělým seniorům, 
kterým nemohou pomoci příbuzní, přá- 
telé či sousedé. Službu mohou využít 
i aktivní senioři a osoby se zdravotní in-
dispozicí a předejít tak riziku nákazy. 
Případně lidé v karanténě, kteří jsou 
odkázaní sami na sebe. 

ÚMČ Brno-Vinohrady
děkuje všem občanům a �rmě

P-D Refractories CZ a.s.
za poskytnutí bavlněných roušek 

pro Domov pro seniory 
Věstonická.

ÚMČ Brno-Vinohrady 

Sbìrové dny
Termíny sběrových dnů:

2. 5. 2020, 26. 9. 2020 a 31. 10. 2020
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

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

Na setkání s ředitelem Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfem Nytlem byli místostaros-
tové MUDr. Miroslav Šeda a prof. Petr Dvořák ubezpečeni, že domov disponuje veškerými 
prostředky a organizačními opatřeními pro ochranu klientů před COVID 19. I přesto byl malý 
dárek - sáček s textilními rouškami, kvitován s povděkem. Přiložený obrázek dokumentuje, že 
předepsaná preventivní vzdálenost venku před domovem, kde setkání probíhalo, byla dodržena. 

Vážení vinohradští spoluobčané,
pěkné jarní dny Vám všem přeji. Přeji Vám je s nadějí, že zápas s neviditelným 
nepřítelem, který právě v posledních dnech a týdnech všichni svádíme, bude pro 
nás vítězný a s co nejmenšími ztrátami. Nelehce se ta slova píší, neboť ohrožení je 
velké, zkušenosti s nepřítelem nejsou povzbudivé a znalosti o něm se během boje 
teprve sbírají. Však jsem hrdý, když vidím, že se bijeme statečně na všech úrovních 
odporu – od léčebných zařízení až po „bezejmenné“ občany, kteří, když byl 
nedostatek roušek, usedli k šicím strojům a počali je vyrábět. Objevila se spousta 
jednotlivců (i organizací), kteří roušky, ale též dezinfekci a další potřebné prostředky 
ochrany, počali rozdávat do rukou veřejnosti. Ohromující pro mne byla ukázněnost 
drtivé většiny lidí. Až na malé (a nepochopitelné) výjimky všichni nosíme ochran-
né roušky a dodržujeme patřičné (minimálně dvoumetrové) odstupy. Příkladem 
pro Vinohrady budiž dlouhý had čekajících na odbavení poštovním úřadem. Lidé 
v něm stojí v oněch minimálně dvoumetrových odstupech a had se tak od pošty 
vine až ke schodům u Alberta. Dodržováním odstupů, nošením roušek a respe-
ktováním dalších nařízení bezděky demonstrujeme nádherné projevy uvědomělé 
občanskosti. Opačných případů bylo a je nepoměrně méně. Nenošení roušek, 
nedodržování odstupu, „infekční chování“ bylo – byť ne časté – rovněž pozorova- 
telné. Nevkusné byly i řídké případy šíření pomoci (roušky, desinfekce) za „proti- 
službu“ – například za znovuzvolení do funkce. Takové požadavky vyvolaly snad 
údiv spolu s hořkým úsměvem. Vinohradská radnice, jako ostatně všichni, pod-
nikla a podniká potřebná opatření k potlačení koronavirové infekce. Některých jste 
si jistě všimli – například dezinfekčních rohoží při vstupech do objektu radnice, 
kam dnes lidé míří především za lékařskou pomocí a pro léky. Prostory radnice se 
pravidelně dezin�kují a dezinfekcí prošly a budou procházet obě budovy s pečovatel- 
skou službou na ulici Bzenecké 19 a 21 a na Pálavském náměstí 1 a 2. Dezin�kace 
proti koronaviru se uskutečňuje rovněž v bezbariérovém objektu na ulici Milkulov- 
ská 9. Pravidelně se proti koronaviru ošetřují všechny vinohradské trolejbusové 
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V posledním únorovém týdnu, v době kdy 
epidemie způsobená koronavirem SARS-

CoV-2 nepředstavovala pandemii a na území 
ČR ještě nebyla prokázána, se podařilo objed-
nat desinfekční rohože a prostředky. Roušky 
a respirátory však již byly nedostupné. Proto 
jsme se obrátili na Magistrát města Brna. V té 
době s negativním výsledkem, neboť, jak nám 
bylo sděleno, dosud nezasedal krizový štáb. 
Roušky nakonec byly přiděleny, ale až před 
Velikonocemi. Samozřejmě nebylo možné če- 
kat a tak po vyhlášení nouzového stavu se zase-
dací místnost Rady přeměnila v šicí dílnu. Tex-
tilními rouškami byli vybaveni všichni zaměst- 
nanci radnice, další byly rozdány potřebným. 
Po Velikonocích pak byla další velká sbírka 
textilních roušek věnována Domovu pro se-
niory Věstonická.

O opatřeních ve vinohradském školství 
jsme se zmínili v minulém čísle Informu.

Po průkazu prvních nemocných v Jiho-
moravském kraji byly u všech vchodů do bu-
dovy radnice instalovány desinfekční rohože, 
na toalety desinfekční roztoky (první z nich 
však byly odcizeny) a v pracovní době lékařů 

pak otevřeny všechny dveře (zamezení kon-
taminace rukou otevíráním). Po vyhlášení 
nouzového stavu lékaři uzavřeli čekárny a pa- 
cienti objednaní na konkrétní hodinu čekali na 
chodbách. Proto bylo přikročeno k provádění 
desinfekce profesionální �rmou ve večerních 
hodinách, a to všech veřejných prostor budovy 
radnice, zejména chodeb k lékařům, výtahu, 
schodiště a toalet. 

Starostovi PhDr. Čejkovi se po konzultaci 
s primátorkou JUDr. Vaňkovou podařilo do- 
hodnout přesun výdejny stravy pro bezdomov- 
ce (restaurace U vrtule na Věstonické) mimo 
naši městkou část. Tito lidé bez domova často 
polehávali v prostorách trolejbusových zastá- 
vek. Nejen proto je pravidelně dvakrát týdně 
prováděna profesionální desinfekce našich tři- 
nácti trolejbusových zastávek. Po Velikonocích 
byla zahájena i pravidelná desinfekce laviček 
před radnicí a společných prostor domů s pe- 
čovatelskou službou.

Za poskytnutí dostatečného množství dez- 
infekčních roztoků patří poděkování Střední 
průmyslové škole chemické (Brno-Vranovská). 
Studenti připravili podle receptury WHO li-

hové roztoky, určené zejména pro bezoplacho-
vou desinfekci rukou. Menší lahvičky též roz-
dávali zdarma občanům Vinohrad v době, kdy 
dezinfekce byly beznadějně vyprodány. Orga-
nizacím pak poskytli roztok za velmi nízkou 
režijní cenu.

Živnostníkům, kteří byli nuceni z důvodu 
nařízení vlády uzavřít provozovny, jejichž pro-
story spravuje městská část, byl Radou promi- 
nut nájem za měsíc duben. Občanům, kteří 
přišli o práci a dostali se tak do tíživé životní 
situace, bylo v bytech spravovaných obcí umož- 
něno požádat o odklad nájemného s následnou 
možností splátkového kalendáře dlužné částky. 

Věříme, že uvedená opatření, včetně dů- 
sledného dodržování vládních nařízení, zejmé- 
na ochrany úst a nosu (roušky) a omezení po-
bytu na ulicích a veřejných místech naší měst- 
ské části, povedou k příznivé epidemiologické 
situaci na Vinohradech.

Poděkování patří všem občanům, kteří jak-
koliv přispěli ke zvládání této nebezpečné 
pandemie.

JUDr. Eva Goláňová, tajemnice
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Zvýšená hygienická opatøení 
ve spoleèných prostorách

obecních domù
Vážení občané,
v souvislosti se šířením nového typu onemocnění COVID-19 
(nový typ koronaviru) Bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady 
v polovině března neprodleně zavedl a uplatnil preventivní hy-
gienická opatření ve společných prostorách obecních domů. Pra-
covníci úklidu i ve spolupráci s domovníky začali dbát na zvý- 
šenou frekvenci úklidu, a to především za použití dezinfekčních 
úklidových prostředků. Preventivní hygienická opatření se týkají 
i dotykových ploch v domě, jako jsou kliky a madla u všech pří- 
stupových či závětrných dveří, tlačítka zevnitř kabiny výtahů či 
zvonková tabla. 

V této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat všem pracov- 
níkům úklidu na Vinohradech, a to nejen v obecních domech, 
protože nemalou měrou přispívají v současné době ke zvýšení 
prevence ochrany obyvatel domů před nákazou. 

Bc. Michal Krejsa, místostarosta

Prominutí nájmu z dùvodu
uzavøení provozoven postihnutých 

vyhlášeným nouzovým stavem
za mìsíc duben 2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, schválila 
rada MČ Brno-Vinohrady dne 25. 3. 2020 prominutí nájmu za 
měsíc duben 2020 u drobných živnostníků – nájemců prostor 
od ÚMČ Brno-Vinohrady, kteří byli nuceni za současné situace 
uzavřít svoje provozovny. Jedná se o kadeřnictví, kosmetiku, 
masáže, papírnictví, posilovnu, �t c vičení, p sí s alon, c ukrárnu, 
bistro či restaurace.

Informace byla rovněž zveřejněna koncem března 2020 na 
webových stránkách ÚMČ Brno-Vinohrady. Případná další 
opatření ze strany rady MČ Brno-Vinohrady, budou opět včas 
zveřejněna na webových stránkách úřadu. 

Bc. Michal Krejsa, místostarosta

Informace k pøipravovanému 
Územnímu plánu mìsta Brna

Vážení občané,
k připravovanému Územnímu plánu města Brna si dovoluji uvést několik 
důležitých informací. Návrh Územního plánu města Brna je vystavený 
a veřejně přístupný (vzhledem k současným opatřením) v úřední dny 
pondělí a středa od 8 hod do 11 hod. na Magistrátu města Brna, Kou-
nicova 67, Brno. Dále je v současnosti přístupný na webových stránkách 
města Brna do 24. června 2020 včetně,
https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/.

Kompletní dokumentace, prezentace, videoklipy, aplikace či formu- 
láře jsou dostupné na: www.upmb.brno.cz.

Pro všechny dotazy je k dispozici mail: pripravovanyUPmB@brno.cz 
nebo bezplatná telefonní linka 800 411 400. Veřejné projednání s odbor- 
ným výkladem zpracovatelů by mělo (vzhledem k současné situaci není 
vyloučena změna) proběhnout 17. června 2020 od 16 hod. v sále Zastu-
pitelstva města Brna, Dominikánské nám. 1. 

Dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději ode dne veřejného 
projednání, tj. do 24. června 2020 včetně, může každý uplatnit své při- 
pomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, opráv- 
něný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky. 
Formulář je umístěný na webových stránkách města Brna (https://upmb.
brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/). K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Vytištěná verze návrhu Územního plánu s legendou je k dispozici ve 
venkovních vitrínách u vstupu do OD Albert a u budovy radnice (na-
proti České spořitelny). Kompletní textové materiály (např. Karty lokalit  
s odůvodněním) a vysvětlivky jsou však z důvodu obsáhlosti přístupné 
veřejnosti na výše uvedených webových odkazech. 

Bc. Michal Krejsa, místostarosta

Opatøení proti COVID-19 zavedená na Vinohradech
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a je fatální, nepříjemný. Snad na každém kroku cítíme sveřepé 
koronavirové sevření. Věřme však, že povoluje, že se drolí a že 
konec nezvané virové infekce je v dohlednu. Chce se mi moc, 
opravdu moc věřit, že brzy bude po všem a že vyhrajeme. A pak 
by se mi chtělo ještě říci spolu s Haškovým Švejkem Vám všem: 
„Po válce U Kalicha“. Těch hospod U Kalichů bude po celé naší 
zemi mnoho a budou plné šťastných, slavících lidí. Nejinak tomu 
bude i u nás na Vinohradech. Tak to vidím a moc se na to, spolu 
s Vámi, těším. Mysleme ovšem také na to, že v této válce zemřelo 
mnoho našich lidí – starých, mladých. Zbyly po nich rodiny, přá- 
telé, zvířata. Nezapomeňme na ně na všechny. 

Vážení Vinohraďané, mnoho zdraví a mnoho štěstí. Přeji 
Vám mírný a klidný průběh letních měsíců a radost ze života 
Vám i Vašim rodinám. No a po válce „U Kalicha“.

Jiří Čejka, starosta

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– nové termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vino- 

hrady v první polovině roku 2020: 9. 3., 23. 3.,
6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 22. 6. vždy v 16.00 
hodin v zasedací místnosti Rady m. č. Brno-
Vinohrady, zrušuje usnesení č. 559/19/8;

– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hos- 
podaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací 
m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2019;

– účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových orga-
nizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2019;

– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do
fondů za rok 2019 pro
ZŠ Mutěnická 23 – do RF ve výši 103.206,75 Kč 
a do FO ve výši 20.000,00 Kč;
MŠ Bořetická 7 – do RF ve výši 45.647,93 Kč 
a do FO ve výši 20.000,00 Kč;
MŠ SNĚHURKA Bořetická 26 – do RF ve výši
37.665,90 Kč a do FO 20.000,00 Kč;
MŠ Prušánecká 8 – do RF ve výši 12.314,39 Kč;
MŠ Velkopavlovická 15 – do RF ve výši
42.194,02 Kč a do FO ve výši 20.000,00 Kč;

– poskytnutí daru zákonným zástupcům žáků ZŠ 
Mutěnická, kteří se zúčastnili ŠLVK ve školním 
roce 2019/2020 ve výši 1.500 Kč na žáka dle při- 
ložené vzorové darovací smlouvy;

– poskytnutí daru zákonným zástupcům dětí,
které se zúčastní letního dětského tábora Jitřen- 
ka Bučovice v roce 2020 ve výši 4.000 Kč na dítě: 
dle přiložené vzorové darovací smlouvy;

– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospo- 
daření příspěvkové organizace KVIC za rok
2019;

– účetní závěrku příspěvkové organizace KVIC za 
rok 2019;

– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření
KVIC za rok 2019 ve výši 63,38 Kč do rezervní- 
ho fondu;

– předání majetku dle přílohy v celkové pořizovací 
ceně 395.658,64 Kč Kulturnímu, vzdělávacímu
a informačnímu centru městské části Brno-
Vinohrady, příspěvkové organizaci, k hospoda- 
ření;

– program VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Br-
no-Vinohrady konaného dne 16. 3. 2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s rekonstrukcí telekomunikační sítě NETBOX 

v domě Pálavské náměstí 6, 7, 8, 9 za podmínky, 
že rekonstrukce sítě NETBOX bude zcela v ko- 
ordinaci s rekonstrukcí společné elektroinstala- 

ce domu a zcela na náklady společnosti SMART 
Comp a.s. ;

– s příspěvkem na výměnu dveří ve výši 5.000 Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří
v bytě č. 12, Prušánecká13, Brno dle přiloženého 
materiálu;

– předložený dodatek č. 1 ke smlouvě na servis 
a údržbu výtahu č. 2/2015 uzavřený mezi Statu-
tárním městem Brno, Městskou částí Brno-Vi- 
nohrady se sídlem Velkopavlovická 25, 628 00
Brno zastoupeným PhDr. Jiřím Čejkou, staros-
tou m. č. a společností Beta Control s.r.o. se síd- 
lem Černého 829/58, 635 00 Brno – Bystrc, IČ:
44992785.

Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Pasportizace ploch zeleně v MČ Brno-Vino- 
hrady“ nabídku �rmy Atregia s. r. o., Šebrov
215, Šebrov-Kateřina, IČ 020 17 342 za cenu 
221.168 Kč vč. DPH, schvaluje smlouvu o dílo
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Pasportizace ploch zeleně v MČ Brno-Vino- 
hrady“ podle předloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– provedení stavebních úprav chodníků v místech 

mezi parkovišti a stavbami kontejnerových stá- 
ní pro vyhrazení míst pro parkování motocyklů.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 8892/1 

v k. ú. Židenice;
– schválit rozpočtové opatření č. 3;
– souhlasit se směnou pozemků p. č. 6238/24 

a 2540/49 v k. ú. Líšeň, p. č. 7652/35 a 7748/22
v k. ú. Židenice a části pozemku p. č. 1526/158
v k. ú. Komín za pozemky p. č. 4422/79, 4422/80 
a 4422/81 v k. ú. Líšeň;

– vzít na vědomí:
– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hos- 

podaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací 
m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2019;

– účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových orga-
nizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2019;

– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do
fondů za rok 2019 pro
ZŠ Mutěnická 23 – do RF ve výši 103.206,75 Kč 
a do FO ve výši 20.000,00 Kč;

MŠ Bořetická 7 – do RF ve výši 45.647,93 Kč 
a do FO ve výši 20.000,00 Kč;
MŠ SNĚHURKA Bořetická 26 – do RF ve výši 
37.665,90 Kč a do FO 20.000,00 Kč;
MŠ Prušánecká 8 – do RF ve výši 12.314,39 Kč;

 MŠ Velkopavlovická 15 – do RF ve výši 
42.194,02 Kč a do FO ve výši 20.000,00 Kč;

– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospo- 
daření příspěvkové organizace KVIC za rok
2019;

– účetní závěrku KVIC za rok 2019;
– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření

KVIC za rok 2019 ve výši 63,38 Kč do rezervního 
fondu;

– schválit dodatek č. 3 – článek IV: Majetek KVIC: 
K plnění poslání a úkolů zřizovatel zapůjčuje
KVIC do bezúplatného užívání následující
nemovitý majetek:
objekt DDM Valtická 23, nástavba na VS 05, 
č. p. 4239, na pozemku p. č. 8338 v k. ú. Židenice 
– zastavěná plocha o výměře 270 m2 dle samo-
statné smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 3. 2007;
bývalý stravovací pavilon (nový Společenský
sál) v objektu Bzenecká 23, č. p. 4226, na po- 
zemku p. č. 9047/22, 9047/41 a 9047/23 v k. ú.
Židenice dle samostatné smlouvy o výpůjčce ze 
dne 5.9.2018;

– schválit úplné znění Jednacího řádu Zastupitel-
stva m. č. Brno-Vinohrady s účinností od 16. 3. 
2020;

– souhlasit bez připomínek s předloženým ná- 
vrhem obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, 
ve znění pozdějších vyhlášek;

Radě města Brna:
– stanovení stavební uzávěry do doby schválení

nového územního plánu města Brna na pozem-
cích p. č. 7988/10, 7989/9, 7989/17, 7988/11,
7988/3 vše v k. ú. Židenice ve stávajících plo-
chách SO, a to na všechny novostavby;

Rada městské části Brno-Vinohrady
podporuje:
– zrušení dobývacího prostoru Židenice ev. č. 

7 0331, včetně odpisu zásob, podle legislativ- 
ního postupu, vypracovanému �rmou ZEPIKO, 
spol. s r. o., který je přiložen k usnesení.

Z 20. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 24. února 2020

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

zastávky. Radnice uspořádala pro Domov seniorů na Věstonické 
ulici sbírku roušek. Sešlo se jich několik stovek a byly předány 
ředitelství domova. Vinohradská rada se rozhodla prominout 
nájem provozovnám a podnikům pracujícím v objektech městské 
části, které byly postiženy uzavřením svých provozů. Prozatím 
za měsíc duben. Podle délky karantény se prominutí bude vzta-
hovat na další měsíce. Naše Rada, jíž stojím v čele, dále rozhod-
la o odložení a způsobu splácení nájmu obecních bytů u osob 
prokazatelně postižených nařízením vlády v souvislosti s koro-
navirovou pandemií (ztráta zaměstnání a podobně). Koronavi-
rová nákaza bohužel dokázala „zrušit“ řadu záměrů a plánova- 
ných akcí. Musely být odvolány všechny kulturní, společenské 
a další podniky včetně Vinohradských trhů, tradiční Vinohrad-
ské výstavy vín; blokové čištění komunikací proběhlo v omeze- 
ném rozsahu a mohl bych tak dlouze pokračovat. Zkrátka zásah 
do života naší společnosti – a tu vinohradskou nevyjímaje – byl 
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Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– lokality a priority pro doplnění veřejného

osvětlení: 1. MŠ Prušánecká 8, 2. Pálavské ná- 
městí 4c, 3. Valtická – zadní vchod u Mutěnic- 
ké 13. Realizace veřejného osvětlení teplým
světlem (827);

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vino- 
hrady v roce 2020 těmto subjektům z kulturní 
oblasti: Carolka Brno – Vinohraďánek Brno
z.s. – 50.000 Kč, Vinohradský hrozen, občan- 
ské sdružení – 23.000 Kč, Lužánky – středisko 
volného času Brno – 17.000 Kč, Pěvecký sbor
Bohuslava Hajnce, z.s. – 25.000 Kč, Miroslav
Kala – 5.000 Kč. Celkem 120.000 Kč;

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vino- 
hrady v r. 2020 těmto subjektům ze sociálně-
zdravotní oblasti: SPMP ČR, pobočný spolek
Brno – 9.000 Kč, Dotyk II, o.p.s. – 6.000 Kč,
Diecézní charita Brno – 9.000 Kč, Unie Roska 
regionální org. – 9.000 Kč, Ratolest Brno, z.s.
– 20.000 Kč, Naděje, z.s. – 19.000 Kč, Svaz tě- 
lesně postižených z.s. – 50.000 Kč, Česká unie 
nesly- šících, z.ú. – 8.000 Kč, Centrum naděje 
a pomoci, z.s. – 0 Kč. Celkem 130.000 Kč;

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu m. č. Brno-
Vinohrady ve výši 30 000 Kč Knihovně Jiřího
Mahena v Brně, příspěvková organizace na
podporu činnosti pobočky KJM, Velkopavlo- 
vická 25, Brno;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nevytápěných nebytových prostor – místnosti 

č. 2 (7,76 m2) v domě Prušánecká 17, za úče- 
lem uskladnění osobních věcí;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nebytových prostor v domě Valtická 15 –
místnosti č. 2b (19,50 m2) a ½ plochy nevy- 
tápěného WC (2,35 m2) ke komerčním účelům 
– provozovna masérských a regeneračních
služeb;

– servisní smlouvu se společností PERFEC-
TED, s.r.o. na pravidelnou servisní činnost
pro záložní zdroje elektrické energie UPFD 
v domech Valtická 15, 17, Mikulovská 4, 6, 8,
Bzenecká 13, 15, 17;

– servisní smlouvu se společností PERFEC-
TED, s.r.o. ohledně zajištění držení dispečinku 
pro hlášení závad a pohotovosti pro plnění
servisních dojezdů, roční funkční zkoušky 
a revize nouzového osvětlení a periodické re-
vize silnoproudých rozvodů a slaboproudé
instalace domovních telefonů ve 12 podlažních 
domech Valtická 15, 17, Mikulovská 4, 6, 8,
Bzenecká 13, 15, 17;

– souhlas s provedením vynucené překládky
stávající sítě elektronických komunikací v do- 
mě Vlčnovská 3, 5, 7, 9 za podmínky, že
překládka sítě UPC zcela na náklady poskyto-
vatele.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 

vyhrazeného parkovacího stání pro jednoho
žadatele;

– s pokácením 3 kusů dřevin rostoucí na po- 
zemku p. č. 7747/44, Brno-Vinohrady k. ú.
Židenice;

– s umístěním červených kontejnerů na sběr
elektrozařízení a baterií;

– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra
ve výši 60 000 Kč a zněním dohody o rekon-
strukci bytového jádra v bytě č., Vlčnovská,
Brno dle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s připojením městské části Brno-Vinohrady 

k jednotné žádosti o dotaci – nákup vozidel 
s alternativními pohony z Národního pro-
gramu Životní prostředí.

Rada městské části Brno-Vinohrady
odvolává:
– paní N. N. z funkce členky Sociálně-zdravotní 

komise Rady MČ Brno-Vinohrady.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s předloženým návrhem obecně zá- 

vazné vyhlášky, kterou se mění obecně zá- 
vazná vyhláška statutárního města Brna 
č. 17/2009 o místních poplatcích.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– opatření v souvislosti s COVID-19.

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– poskytnutí dotací z rozpočtu m. č. Brno-Vi- 

nohrady ve výši: 10.000 Kč pro Vinohrady
Fotbal a Futsal Team, z.s. – na startovné,
26.000 Kč pro SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Brno-Vinohrady, p.s. – na nájem, ener-
gie, náklady na vzdělání, 30.000 Kč pro Pio- 
nýr, z.s. – 34. PS Lesná (VOK Kometky) – na
dopravu, na odměny, na materiální vybavení
oddílu a základny, 34.000 Kč pro Sportovní
klub Vinohrady, z.s. – na sportovní činnost,
na provoz basketbalové přípravky, družstvo
petangue, 10.000 Kč pro Brněnský svaz malé
kopané, z.s. – na sportovní vybavení, proná- 
jmy hřišť, odměny rozhodčím, 7.500 Kč pro
Florbal Židenice, z.s. – na pronájmy sportovišť, 
5.000 Kč pro Vinohradský spolek, z.s. – na
opravu záhonů v Komunitní zahradě pod
ořechem, 7.500 Kč pro inBalance, z.s. – na
opravu a nákup modulární žíněnky, 10.000 Kč 
pro Shooters Beta z.s. – na pokrytí nákladů za 
pronájem haly;

– poskytnutí daru zákonným zástupcům dětí,
které se zúčastní letního dětského tábora Jit- 
řenka Bučovice v roce 2020 ve výši 4.000 Kč na 
dítě, ve dvou případech;

– rozpočtové opatření č. 3;
– provedení částečného blokového čištění ko-

munikací v dubnu r. 2020 bez osazení do-
pravního značení a odtahů vozidel;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nebytových prostor v domě Prušánecká 13 –

místnosti č. 10 (16,66 m2) za účelem usklad- 
nění osobních věcí;

– ukončení nájemní smlouvy na pronájem ne-
bytových prostor II. NP severní sekce v ob-
jektu Bzenecká 23, Brno z důvodu rozšíření
kapacity mateřské školy k 31. 7. 2020 výpovědí 
nájemníkům;

– uzavření dodatku k nájemní smlouvě, jehož
obsahem je úprava nájemného na období
4/2020 na částku 1 Kč z důvodu uzavření pro-
vozoven ve spojitosti s vyhlášeným nouzovým 
stavem s nájemci.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 

vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele,
ve dvou případech;

– s prominutím nájmu z důvodu uzavření 
provozoven ve spojitosti s vyhlášeným nouzo- 
vým stavem za období duben 2020, a to ná- 
jemcům.

Rada městské části Brno-Vinohrady vydává:
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS

s.r.o., zastoupené Pavolem Tarábkem, jednate- 
lem, se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno, sou- 
hlasné stanovisko k navýšení nejvyššího po-
voleného počtu žáků ve školní družině na 135 
dětí.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– informaci o splatnosti místního poplatku ze

psů v době nouzového stavu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
– Úřadu městské části Brno-Vinohrady jako

správci místního poplatku ze psů, neuplatňovat 
sankční zvýšení poplatku podle ustanovení 
§ 11, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích v platném znění při zaplacení po- 
platku do 30 dnů po ukončení nouzového
stavu;

– statutárnímu město Brnu odkup pozemku
p. č. 7966/7 a 7966/8 v k. ú. Židenice od spo- 
lečnosti PROPERITY s.r.o. pro potřeby obča- 
nů m. č. Brno-Vinohrady (sport, rekreace,
odpočinková zóna) z důvodu negativních do- 
padů výstavby sportovně-rekreačního areálu
GO UP Brno východ pro lokalitu a místní
obyvatelstvo – viz stanovisko MČ Brno-Vi- 
nohrady k projektu GO UP Brno východ. 

Stanovisko Městské části Brno-Vinohrady
k projektu GO UP Brno východ –
rekreačně sportovní areál Petra Sýkory

Lokalita: ul. Čejkovická, 
m. č. Brno-Vinohrady
Investor: PROPERITY vici s.r.o.
(Ing. Jiří Maršálek)
Městské části města Brna, Brno-Vinohrady
(dále jen „MČ Vinohrady“) byl investorem
představen projekt „GO UP Brno východ –
rekreačně sportovní areál Petra Sýkory“ (dále
jen „projekt“, jehož koncept je ke zhlédnutí na
webu Atelieru Habina:

Z 21. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 9. bøezna 2020

Z 22. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 25. bøezna 2020

(pokračování na straně 5)
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Z 23. schùze Rady m. è. 
Brno-Vinohrady, konané 

dne 6. dubna 2020
Rada městské části Brno-Vinohrady 
schvaluje:
– pravidla stanovená v souvislosti s opatřením

vztahující se na placení nájemného a platby za 
služby spojené s užíváním bytů ve vlastnictví
Statutárního města Brna svěřených městské
části Brno-Vinohrady u osob s prokazatelnou
ztrátou zaměstnání (vč. OSVČ) v souvislosti 
s pandemií koronaviru.

https://www.habina.cz/go-up-vychod?fbclid= 
IwAR2ui6MFM7W2hi9U698dtkg88UrBkL�sE
ua_73ODKmQQ9rwHY5D7MW_7rY
a základní popis projektu je uveden na webu in-
vestora: https://www.properity.cz/projekty/
pripravovany-projekt-c-6

Po seznámení se s tímto záměrem se Rada 
MČ Vinohrady usnesla na tomto stanovisku 
k projektu:
1

I. Předpoklady a důvodné obavy
z dopadů projektu
MČ Vinohrady je obeznámena se skutečností, 
že projekt vyhovuje dle OÚPR Magistrátu města 
Brna současnému územnímu plánu Statu-
tárního města Brna a že investor získal souhlas-
né stanovisko tohoto orgánu.
Přes souladnost projektu s územním plánem 
existuje dle názoru Rady MČ Vinohrady před- 
poklad, že negativní dopady projektu převáží 
nad dopady pro lokalitu a místní obyvatelstvo 
pozitivními. Z názorů zastupitelů a z podnětů 
samotných obyvatel vyplývají důvodné obavy 
zejména z následujících negativních dopadů 
projektu.

Lokalita
Projekt je plánován v lokalitě na konci ulice 
Čejkovická, která je v tomto místě částečně ulicí 
jednosměrnou. Lokalita má de facto jedinou 
přístupovou cestu, přičemž je na konci ulice, 
která dále nepokračuje a je tzv. slepá. Pozemky, 
na nichž je plánována výstavba projektu, se 
navíc nacházejí v bezprostřední blízkosti bytové 
zástavby a školského zařízení. Z uvedených sku- 
tečností vyplývá důvodná obava z výrazného 
snížení standardu bydlení nejen po dobu vý- 
stavby projektu (zvýšená dopravní zátěž v prů- 
běhu stavby, hluk, zvýšená prašnost apod.), ale 
taktéž během jeho provozu (zvýšení intenzity 
osobní dopravy, nedostatek parkovacích míst 
v lokalitě), a to i s přihlédnutím k plánovaným 
kapacitám sportovně rekreačního centra.

Povaha a počet ubytovacích kapacit
Další obava vyplývá dle MČ Vinohrady z urči- 
tého nesouladu mezi prohlášeními investora 
o účelu projektu a samotnými parametry pro-
jektu. Účelem projektu má být dle samotného
investora především vznik lezeckého centra, vy-
budování rozsáhlého sportovně rekreačního
střediska a základny outdoorových sportů (od-
kazováno např. na centra Go Ape ve Spojených
státech) s tím, že má být doplněno o rekreační
krátkodobé bydlení. Z parametrů projektu však
vyplývá, že z plochy zájmové parcely o výměře
5.913 m2 je plánováno její zastavění o výměře
3.733 m2 a zbývající výrazně menší část o výměře 
2.217 m2 má být plochou pro outdoorové více- 
účelové rekreační a sportovní aktivity. I s při- 
hlédnutím k dalším plánovaným plochám in-
doorových aktivit se výše uvedené jeví tak, že
jsou v projektu upřednostňovány především
plochy bydlení (celková plocha ubytovacích jed-
notek má činit 5.345,2 m2). Celková velká plo-
cha ubytovacích jednotek, jejich velikost, počet
a dispozice a uvažované vybavení (především
vlastní kuchyně) vzbuzuje dle MČ Vinohrady
obavu, že plochy bydlení mají být ve skutečnosti 
určeny pro dlouhodobé bydlení (ať už formou

dlouhodobého pronájmu, time-sharingu či jiné- 
ho způsobu trvalého bydlení). Tyto obavy neby-
ly doposud rozptýleny ani prohlášením inves-
tora o opaku, když tato možnost se jeví MČ 
Vinohrady stále jako reálná a z ekonomického 
pohledu pro investora dokonce i jako racio- 
nálnější. Nehledě přitom na možné negativní 
ekonomické a sociální dopady vzniku nového 
trvalého bydlení v MČ Vinohrady (problemati-
ka ne/hlášení trvalého pobytu, odpadového 
hospodářství, omezených kapacit školských 
zařízení apod.).
Množství uvažovaných ubytovacích kapacit a je- 
jich povaha se pak jeví pro krátkodobé rekreační 
ubytování jako neracionální i z pohledu místní 
znalosti dlouhodobé neobsazenosti např. ne-
dalekého Hotelu Klajdovka, umístněného na 
samém kraji Brna, přímo mezi přírodní památ- 
kou Velká Klajdovka a národní přírodní památ- 
kou Hádecká planinka. Vybudování krátko- 
dobého rekreačního ubytování uprostřed 
zahuštěného sídliště, byť s přidanou hodnotou 
plánovaných outdoorových a indoorových akti-
vit a služeb projektu, se tak při znalosti místních 
poměrů nejeví MČ Vinohrady jako smysluplné. 
Příliš přesvědčivým není ani odkaz na inspiraci 
centry Go Ape ve Spojených státech či Velké Bri-
tánii, která nekorespondují s parametry projek-
tu. Tato centra již po zběžném zhlédnutí jejich 
webových stránek jsou povětšinou umístěna 
v parcích či lesoparcích, jedná se především 
o lanová centra, a to bez přímo navazujících
ubytovacích kapacit. 
Riziko vzniku ubytovacích kapacit trvalého by-
dlení je tak pro MČ Vinohrady nejproblematič- 
tějším aspektem plánovaného projektu s ohle-
dem na výše uvedené připomínky, a to zejména 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že již nyní je lo-
kalita Vinohrady jedním z nejhustěji obydle- 
ných sídlišť v České republice.
Přinejmenším zavádějícím dojmem pak ve
světle prohlášení investora o opaku působí
komerční tiskové sdělení publikované na webu:
https://sdeleni.idnes.cz/hobby/nedostupne- 
bydleni-v-brne-properity-nabizi-reseni.
A190917_122444_brnoh-sdeleni_hradr s titul- 
kem „Nedostupné bydlení v Brně. PROPERITY 
nabízí řešení“. 
Při bližším prostudování odkazovaného ko-
merčního sdělení lze vysledovat, že investor již
v obci Studnice u Rokytna realizoval (nebo 
v nejbližší době dokončí) apartmánový komplex 
s názvem Apartmánový a rekreační dům Stud-
nice. V tomto projektu nabízí k prodeji vyčleněné 
jednotky s tím, že jsou vhodné jak pro rekreační, 
tak pro celoroční nebo trvalé bydlení. Stavba ve 
Studnici u Rokytna je, podobně jako nyní posu-
zovaný projekt, apartmánovým domem. Ve spo-
jení se shora uvedenými důvody (praktická eko-
nomická nevýhodnost rekreačního charakteru
projektu) je pak dle MČ Vinohrady důvodná
obava, že se podobný scénář bude opakovat 
i v případě nynějšího projektu. Je tedy obava, že 
investor v projektu vyčlení jednotky, které bude
nabízet k prodeji za účelem případného trvalého 
bydlení osob, či dá ubytovací kapacity do dlou- 
hodobého užívání jiným způsobem. Jelikož má
být však projekt zbudován v území určeném pro 
rekreaci, pak by dle MČ Vinohrady takto neměl 
být povolen.

Parkovací kapacity
V případě uskutečnění projektu dle jeho pláno- 
vaných kapacit se MČ Vinohrady jeví jako ne- 
dostatečný i počet uvažovaných parkovacích 
míst. Při úvaze o plné obsazenosti ubytování, 
kdy na každou ubytovací jednotku připadne 
minimálně jedno vozidlo (lze důvodně před- 
pokládat, že pouze minimum ubytovaných vy- 
užije jinou než osobní formu dopravy), zbyde 
z 203 parkovacích stání (vč. imobilních) 109 
parkovacích míst pro ostatní návštěvníky, pří- 
padně pro jiné parkující, přičemž kapacita cent- 
ra je plánována na 210 návštěvníků/2h (832–
1010 návštěvníků/den). Poměr kapacity náv- 
štěvníků centra a kapacity parkovacích míst se 
tak jeví jako nedostačující, a to nejen při plné 
obsazenosti centra ubytovanými a návštěvníky. 
Pokud by bylo parkování v centru navíc zpo- 
platněno, hrozí o to větší riziko zaplnění okol-
ního sídliště dalšími automobily, přičemž si- 
tuace na místě je v tomto ohledu již nyní ne- 
únosná.

IV. Závěr
MČ Vinohrady je v obecné rovině toho názoru, 
že projekt přináší dotčené lokalitě pouze ome-
zená pozitiva a naopak s sebou nese výrazná 
negativa, která již tak neutěšenou situaci hned 
v několika oblastech ještě zhorší (především 
zahuštěnost obydlení, doprava, parkování). Pro-
to existují důvodné obavy, že projekt v uvažované 
podobě zhorší dosavadní celkový standard by-
dlení v dotčené lokalitě, přičemž tento postoj 
vychází z názorů zastupitelů i z podnětů občanů 
v lokalitě přímo žijících. Výstavbou dojde ke 
ztrátě další značně rozhlehlé zelené plochy.
S vědomím, že se jedná o soukromý investiční 
projekt s vlastním podnikatelským rizikem, je 
MČ Vinohrady toho názoru, že by měly být v co 
nejširší míře zohledněny zájmy a potřeby míst-
ního obyvatelstva, reprezentovaného volenými 
zástupci místní samosprávy. Sportovní aktivity 
jsou ze strany MČ Vinohrady vítány s co možná 
nejširší mírou otevřenosti a přístupnosti obča- 
nům, ovšem bez ubytovacích kapacit potencio- 
nálně nahrazujících trvalé bydlení.
S ohledem na výše uvedené vyjadřuje MČ Vi- 
nohrady svůj nesouhlas s projektem v podobě, 
v jaké byl doposud investorem prezentován. 
Projekt se při zachování představených para- 
metrů jeví na daném místě jako nevhodný. Uve-
denou argumentaci je MČ Vinohrady připravena 
uplatňovat formou příslušných právních pro- 
středků jako účastník v řízení dle zákona č. 183/ 
2006 Sb., stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Zprávy z Domeèku
Vážení a milí, už druhý měsíc je v Domečku 

ticho a prázdno a my zatím stále nevíme, jak 
dlouho to ještě potrvá.

Protože se situace stále mění a naděje, že se 
s vámi v tomto školním roce uvidíme, ještě 
neumřela, sledujte prosím naše stránky www. 
domecekvinohradybrno.cz.

Tam najdete aktuální informace, jaké ak-
tivity budou případně otevřeny a jak to bude 
vypadat o letních prázdninách.

Zatím si můžete prohlédnout na ivahei. 
rajce.idnes.cz téměř stovku alb, ve kterých 
najdete záplavu fotogra�í ze všech našich akcí 
a táborů od roku 2008 až do současnosti! Snad 
vás pobaví a potěší.

Sběr hliníku
Jednou z pravidelných 

dubnových akcí býval sběr 
drobného hliníkového odpa-
du, kterého se někteří z vás 
účastnili již mnoho let. Vždy 
jsme pro vás měli připrave- 
ný malý dárek. Letos jsme 
se chystali vás obdarovat 
ve spolupráci s novým vi- 
nohradským obchůdkem 
VÁŽÍM SI. Že to slyšíte poprvé?

Bezobalový obchod, ve kterém můžete do 
vlastních nádob nakoupit mouku, luštěniny, 
těstoviny, sušené ovoce, ale i drogerii šetrnou 
k životnímu prostředí, najdete na Bořetické 

ulici. Je to hnědý stánek 
hnedu školky a v něm potká- 
te paní Danu, kterou možná 
někteří z vás znali před pár 
lety jako cvičitelku pilates 
v Domečku. Svůj obchůdek 
buduje srdcem a stále se sna- 
ží nabízet něco nového. Na- 
jdete tam například i slámky 
z opravdové slámy.

Věřím, že se nám i letos 
podaří brzo uspořádat náš 

hliníkový sběr (info na www.domecekvinohra 
dybrno.cz) a nalákat vás drobností k návštěvě 
„Vážím si“.

Ivana Heindlová

Poplatek za komunální odpad v Brnì
V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, 

které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách www.brno. 
cz/odpady. 

Zejména jde o úplné osvobození od poplatku, které se týká jednak 
seniorů, kteří v roce 2020 dovrší 70 let a více a jednak dětí, které v roce 
2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde k osvobození od 
poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení věku není nutné 
správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze 
k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, 
nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění. 

Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně 
vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, 
pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povin-
nost a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpo- 
platnění. Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk 
vlastníka nehraje žádnou roli na výši sazby. 

Novinkou je také zpřísnění dopadů v těch případech, kdy není splně- 
na ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří uplatňují 
osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každoročně ohlašo- 
vací povinnost ke dni splatnosti, nárok na osvobození zaniká.

Stejná zůstává sazba a to 670 Kč za rok 2020, avšak splatnost poplat-
ku je s ohledem na pandemii posunuta až k 31. 8. 2020. Zaplatit poplatek 
lze bezhotovostně nebo na poště poštovní poukázkou typu A. 

Ke dni vydání periodika je pokladna pro výběr poplatku uzavřena 
a úřední hodiny pro osobní kontakt (nikoli platbu) je možné využít pou- 
ze po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem. Občané jsou 
vyzýváni, aby veškeré záležitosti řešili elektronicky nebo poštou (příp. 
ponechali podání na podatelně Magistrátu). V každém případě dopo- 
ručujeme sledovat webové stránky, kde jsou k dispozici aktuální infor-
mace.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu 
WWW.BRNOID.CZ.

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a.s.:
111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako
variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

Magistrát města Brna

Knihkupectví a nakladatelství Ryšavý 
vìnuje neziskovým organizacím 

zdarma nìkteré knihy
Knihkupectví a nakladatelství Ryšavý, v době kdy jsou zavřené 

knihovny, věnuje zdarma některé knihy z produkce našeho nakladatel-
ství školám, školkám, domovům pro seniory, knihovnám a jiným nezis-
kovým organizacím dle zájmu a možností. Zájemci se mohou přihlásit 
na tel. 775 368 748, 530 315 454 nebo mailem rysavy@rysavy.cz.

Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30,
zast. Dělnický dům, 615 00 Brno

Hasièi se nedají
Tento kalendářní rok 

s kulatým číslem 2020 se 
hlásil velmi slibně a vše na- 
svědčovalo, že vše poběží 
ve správných kolejích. 25. 
ledna se v krásných a pro 
nás zcela nových prosto- 
rách kulturního centra Se- 
milasso, konal již v pořadí 
12. hasičský ples. Celým

večerem nás provázela hudební skupina Kolorez a díky našim štědrým 
a stálým sponzorům se vydařil na jedničku. Z vystoupení, které nás 
čekalo a doplnilo úžasný ples, jmenujme skupinu Carolka, gymnastky, 
mažoretky či tanečnici Aimirah. To vše bylo doplněno prodejem štěstíček 
a bylo opravdu co vyhrávat. 

Následovala Valná hromada našeho sboru, po níž jsme se s nadšením 
vrhali do nových úkolů a pak přišel zlom, který nikdo z nás neočekával. 
Mladí hasiči museli přerušit svoji činnost, jarní výlet, soustředění, náv- 
štěvu Bonga, školení vedoucích i veškeré soutěže byly odvolány. Ale sbor 
jako takový se nezastavil a nezahálí. Zvedla se vlna solidarity s našimi 
sousedy a touha zapojit se do pomoci potřebným.

Hned od počátku vyhlášení karantény jsme začali nabízet nejohrože- 
nější skupině, tedy našim seniorům, nákupy či pomoc s vyzvednutím 
léků, rozdávali jsme a stále rozdáváme roušky, postupně jsme přidali 
i distribuci tolik potřebné dezinfekce – to vše zdarma (rozdávání roušek 
a rozlévání dezinfekce se koná většinou jednou týdně). Oslovili jsme 
i naše sponzory, bez jejichž pomoci se neobejdeme, např. obchůdek 
„Dobroty Nebíčko“ či radnici MČ Vinohrady. Máme mezi sebou členky 
i ostatní dobrovolnice, které pravidelně šijí a dodávají roušky. V době 
uzávěrky Informu plánujeme, že se zapojíme do plošné dezinfekce veřej- 
ných prostor a vše dostává reálné obrysy. O veškerých aktivitách najdete 
informace na našem novém webu http://www.sdhbrnovinohrady.cz/ a � 
stránkách https://www.facebook.com/sdhvinohrady/.

A přesto všechno neztrácíme hlavu a i když naše děti nemohou 
v současné době trénovat a jezdit na závody, tak stále věříme, že jim dlou- 
hou nečinnost v srpnu vynahradíme hasičským táborem, který pečlivě 
připravujeme a vytváříme jeho program. 

Monika Pavlíková, Lucie Košinarová, za SDH Brno-Vinohrady



ZŠ Èejkovická sportuje
Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všem lidem, kteří se v současné ne- 
lehké chvíli podílejí na vzdělávání žáků. Díky patří žákům, kteří poznávají 
zcela nový typ výuky a učí se větší míře samostatnosti. Poděkování náleží 
rodičům, z nichž se museli ze dne na den stát „učitelé“. Hledat motivaci 
a psychickou pohodu v této nelehké době je velmi náročné. V neposlední 
řadě chci poděkovat pedagogickým pracovníkům školy, kteří připravují 
pestrou výuku s využitím digitálních technologií.

Najít si čas na relaxaci, sport či jinou aktivní zábavu nesmíme taktéž 
zapomenout, i když časově náročný rozvrh příliš možností nedopřává. Bez 
řádné psychohygieny ovšem nelze zvládat nároky, jež jsou na nás kladeny 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Ohraná fráze o důležitosti zdraví 
pro naši přítomnost dostává reálný základ. Přeji vám všem pevné zdraví, 
psychickou odolnost a těším se na brzkou shledanou ve školních lavicích, 
na třídních schůzkách nebo školních akcích.

Mgr. Jiří Odehnal, ředitel školy

Cirkus Legrando
V lednu navštívili žáci 7. A kohoutovické Legato, kde si během dopo- 

ledne vyzkoušeli některé cirkusové disciplíny. Ujali se jich zkušení a zdatní 
instruktoři Cirkusu LeGrando – cirkusové školy pro děti, mládež a dospělé, 
která funguje jako projekt střediska volného času Lužánky. Když pomi-
neme dlouhou cestu přes celé město a následné chvilkové bloudění v mlze, 
byl celý den opravdu vydařený. Žáci vyzkoušeli různé typy skákání přes 
velká lanová švihadla (skákalo se poslepu, po dvou i ve více lidech), někteří 
žonglovali, získali základy pozemní akrobacie (lidské pyramidy) i vzdušné 
(visutá hrazda, akrobacie na žebřících), zkoušeli chodit po laně. Kdyby 
nebylo potřeba vrátit se na oběd, všichni by nejradši zůstali ještě mnohem 
déle. Ukázalo se totiž, že mnozí mají pro cirkusové umění opravdu talent, 
což ocenili také instruktoři Jovan a Konrád. Paní učitelce a paní asistentce 
po skončení programu tito instruktoři také řekli, že s tak šikovnou, vtipnou 
a dobře vychovanou třídou se setkávají jen opravdu zřídka. 

1. stupeň lyžuje
Ve středu 12. 2., ve čtvrtek 13. 2. a v pátek 14. 2. 2020 jsme jezdili lyžo- 

vat s 1. stupněm do Olešnice na Moravě. Všech 40 dětí bylo moc šikovných, 
od malých prvňáčků až po veliké páťáky. Sníh v místním středisku byl a my 
jsme si tak pěkně po 3 dny zalyžovali. Rozdělili jsme se do 4 družstev, zkou- 
šeli, co už umíme a naučili se nové dovednosti. Těšíme se na příští rok.

Opět jsme odměňovali
Koncem února jsme odměňovali žáky, kteří se v průběhu ledna a úno-

ra zúčastnili matematických soutěží. Začátkem ledna se konalo školní kolo 
SUDOKU pro žáky 6. až 9. tříd. Odměnili jsme žáky, kteří se umístili na 1., 
2. a 3. místě. Koncem ledna se konala Pythagoriáda – matematická soutěž 
pro žáky 5. až 8. ročníků. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků z uvedených 
ročníků. Opět jsme odměnili žáky, kteří se umístili na 1. až 3. místě ve své 
kategorii. V kategorii 5. ročníků a v kategorii 6. ročníků jsme navíc měli po 
jednom úspěšném řešiteli (zisk 10 a více bodů), kteří tak postupují do 
okresního kola. V únoru se také konala matematická soutěž Pangea, která 
je určena žákům 4. až 9. ročníků. Soutěž probíhala na naší škole online, žáci 
pracovali ve vymezeném čase na počítačích v naší počítačové učebně. Její 
výsledky budeme znát počátkem dubna. 

Kurz bruslení pro 4. ročník letos poprvé jinak
Letošní kurz bruslení pojali pedagogové ZŠ Brno, Čejkovická 10 tak 

trochu jinak. Nabrousili si brusle a vzali celý kurz včetně výuky bruslení na 
svá bedra. Místem výuky bruslení se stalo Salesiánské centrum v Brně- 
-Líšni, což byla skvělá volba, neboť jsme mohli bruslit déle a ve škole chybět 
méně. Žáci bruslili ve skupinách dle výkonnosti a tomu byl přizpůsoben 
i výcvik v každé z nich. Ti, co bruslit již uměli, se zdokonalili a učili se
pokročilé techniky, například přešlapování za jízdy vzad. Zato „bruslařská 
batolata“ spolehlivě zvládla rovnováhu, změny směru a zejména zabrzdit.
Myslím, že právě tato skupinka udělala největší pokrok. Co ocenili sami
žáci? Některým se nejvíce líbilo kopat za jízdy do pluku, jiným štafetové
závody nebo podjíždění opravdu hodně nízké překážky. Všichni se rado-
vali ze získaného diplomu, ale především si domů přivezli krásné zážitky.
Rozhodnutí pedagogů a vedení, věnovat se žákům vlastními silami a do- 
vednostmi, se ukázalo jako výborná volba. Tedy příští rok nanovo. Kdo
nevěří, ať už běží, do kurzu se přihlásí a bruslit se s námi naučí. 

Mgr. Iveta Marečková

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

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

l	Vyměním 1+kk za větší na Vin. + doplatek. Tel.: 774 267 190.

l	Hledáme fyzioterapeuta na HPP. VŠ podmínkou. Více info. T. 548 521 953.

l	Prodám garsonku 33 m2 na Mutěnické ul., 2. patro, volné od 1. 7. 2020. T. 732 876 715.

l	Koupím garáž na Vinohradech. Tel.: 725 285 622.

l	Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

l	Knihy Ryšavý, již máme OTEVŘENO, příjďte nás podpořit, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

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 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

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/

Doučím, individuální konzultace, z MAT-FYZ, pro děti 6.–9. tř.
a příprava na PZ na SŠ, přes Skype, nyní ZDARMA. Tel. 774 621 703.

Pronajmu zahradu s chatkou (pozemek s ovocnými stromy),
vhodné i přes léto pro rodinu s dětmi. Střelice u Brna. Tel.: 722 910 500

Opravy televizorů , LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí elektroniky.
Rychle a levně. Ing. Miloslav Hánečka, Herbenova 8, Stará Líšeň.

Tel. 544 217 106, mob. 723 624 643.

Termín uzávìrky pro vydání è. 176 (èerven 2020)
do 15. 5. do 10.00 hodin. Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – kvìten 2020

SENIOR KLUB V KVÌTNU
Aktivity Senior klubu budou obnovovány v souladu s rozvolòováním karanténních opatøení.

Vážení senioři, bez rozdílu věku a zájmů, zve-
me Vás kromě účasti na akcích v klubovně 
Bzenecká 19 (začátky v 15.00, otevřena od 
14.30) – viz program níže – i k případnému 
zapojení se do jiných pravidelných činností:

n	v pondělí (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podpo-
rou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dob-
ře naladíte;

n	ve čtvrtek
(od 8.00, 9.45 a 12.00 vždy 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (s možností zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;

Vzhledem ke známé situaci, související
s opatřeními k zamezení šíření koronavi-

ru, neprobíhala od poloviny března žádná 
klubová činnost (jsem moc rád, že jsme stihli 
uspořádat oslavu MDŽ) a tudíž bohužel v pod- 
statě nemám o čem psát. Ale zkusím si s tím 
poradit.

Na základě rozhodnutí vlády, zveřejněného 
23. dubna, by měla být opatření karantény
zmírňována v několika etapách a při před-
pokládaném průběhu by měly být od pondělí
25. dubna povoleny kulturní a společenské
akce za účasti do 50 osob – z čehož vyvozuji, že 
by mohly začít i akce Senior klubu, i když
možná stále s použitím roušek – to nás ale
nerozhodí.

Proto je v tomto čísle Informu uveden klu- 
bový program na květen zkrácený a podle 
vývoje epidemiologické situace mohou být 
termíny jednotlivých etap uvolňování ka- 
rantény rozhodnutím vlády případně i upra- 
veny.

Současně prosím, aby byl květnový pro-
gram považován za možný, ale ne za závazný 
– realizace plánovaných akcí bude závislá na
konkrétní situaci ve státě během května.
Z červnových akcí pak považuji za nutné před- 
běžně připomenout dvě – podmíněnou reali- 
zaci zájezdu 30. 6. na Nemojanský mlýn (ne-
musí proběhnout) a blahopřání jubilantům
18. 6. – bude-li moci proběhnout, předpo-
kládám, že se ho budou chtít a moci zúčastnit
i jubilanti i za předcházející měsíce, v nichž
blahopřání neproběhlo, tzn. slavící narozeniny
v březnu, dubnu a květnu.

Počítáme s tím, rádi je v klubovně přivítáme 
a nebudou-li chtít či moci přijít v červnu, rádi 
je přivítáme i v září nebo v říjnu, ale mám jednu 
prosbu – vzhledem k možnému většímu počtu 
oslavenců je proto chci požádat, aby mi svou 
účast na oslavě oznámili předem na můj mobil, 
abychom se na to mohli v klubu přiměřeně 
připravit. Děkuji za pochopení a respektování 
této mé ojedinělé žádosti.

Jinak předpokládám, že od 
pondělí 8. června by mohly 
začít i ostatní klubové akce – 
zejména pondělní cvičení v no- 
vém společenském sále. Páteč- 
ní PC kurz v ZŠ Mutěnická 
bude záviset na rozhodnutí 
vedení školy – uvidíme, poč- 
káme, přizpůsobíme se.

Program i další informa- 
ce a dokumentační fotogra�e 
z akcí najdete na odkazu www.
vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub nebo je získáte pří- 
mo u nás v době našich akcí 
v klubovně na Bzenecké 19 (viz 
program).
Ing. Luděk Hodboď, luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Fotogra�e z únorového blahopřání jubilantům, kde jsme mimo jiné blahopřáli k půlkulatým 
narozeninám i panu starostovi.

n	v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
KURZ PC PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzulta-
ce zdarma.

Akce do 21. května zrušeny na základě usnese-
ní vlády, podle upraveného harmonogramu 
z 23. dubna se předpokládá od pondělí 25. 
května povolení společenských a kulturních 
akcí s podmínkou, že počet účastníků a jiné 
podmínky jejich průběhu budou ještě upřesně-
ny.
Vzhledem k tomu lze předběžně počítat s tím, 
že by mohly být za splnění omezujících pod-
mínek vlády zahájeny společné akce v Senior 

klubu v pondělí 25. května cvičením ve 
společenském sále … a dále viz níže.

26. 5. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Třeboň, Tuchoraz, 
Týnec n. Sáz., Týřov)
Dr. Luděk Šubert

28. 5. – ČTVRTEK
KOSTARIKA (povídání o cestování)
Ing. Karel Jelínek

Naše motto:
vůbec se nenudíme, v karanténě
se nebojíme, o radost a pohodu se všemi
se rádi dělíme.




