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Vinohrady získaly
vánoční dárek
V†tÏchto dnech jsou to p¯ibliûnÏ dva roky, kdy
jsem od ˙¯ednÌk˘ Magistr·tu mÏsta Brna zÌskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednÌ mÏstskou Ë·stÌ, kter· zatÌm nem· zpracovan˝ Program
regenerace panelovÈho sÌdliötÏ. PanÌ inûen˝rka mi
souËasnÏ sdÏlila, ûe v†d˘sledku toho naöe mÏstsk·
Ë·st nem· moûnost Ëerpat finanËnÌ prost¯edky z p¯Ìsluön˝ch fond˘, kterÈ pro panelov· sÌdliötÏ m· Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj »eskÈ republiky. S·m
jsem ˙divem tak¯ka onÏmÏl, kdyû jsem slyöel v˝öi
moûn˝ch finanËnÌch dotacÌ, kterÈ je moûno Ëerpat
na ˙pravy ve¯ejn˝ch prostranstvÌ, opravy Ëi dobudov·v·nÌ chodnÌk˘, dÏtsk˝ch h¯iöù, ve¯ejn˝ch
osvÏtlenÌ a dalöÌch podobn˝ch aktivit vËetnÏ v˝sadby zelenÏ. Tyto aktivity jinak musÌme hradit z naöeho rozpoËtu, kter˝ jednak nenÌ z nejbohatöÌch
(PokraËov·nÌ na stranÏ 2)

ZŠ Mutěnická: Den
otevřených dveří
V·ûenÌ rodiËe a p¯·telÈ ökoly, zveme V·s
na Den otev¯en˝ch dve¯Ì, kter˝ probÏhne dne
14. prosince od 8 do 16 hodin v naöÌ ökole. Navötivte vyuËov·nÌ, seznamte se s†uËiteli a prohlÈdnÏte si
budovu ökoly.
Pro p¯edökol·ky se v†tento den od 14 do 17 hodin uskuteËnÌ Z·bavnÈ odpoledne. DÏti si zde budou moci vyzkouöet svou obratnost, dovednosti
a znalosti p¯i plnÏnÌ z·bavn˝ch ˙kol˘.
Mgr. DrahomÌra Bur˝ökov·

V r·mci Noci vÏdc˘ se û·ci sedm˝ch t¯Ìd Zä MutÏnick· z˙Ëastnili soutÏûe o nejlepöÌ plak·t na p¯ÌötÌ rok.
V kategorii od 6 do 12 let se na prvnÌm mÌstÏ umÌstila Kate¯ina DoböÌkov· a na t¯etÌm mÌstÏ Robert
éÔ·nsk˝.
Foto: Mgr. Helena JelÌnkov·

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
m·me za sebou velkÈ kaûdoroËnÌ p¯ekvapenÌ ñ prvnÌ snÌh v†naöÌ obci. P¯iöel snad o t˝den d¯Ìve nÏû docv·lal na svÈm bÏlostnÈm koni svat˝ Martin. BÌl· pokr˝vka zmizela z†naöich ulic z·hy, ale zamyölenÌ
nad ˙klidem snÏhu z˘st·v·. Lze si jen p¯·t, ûe firma prov·dÏjÌcÌ zimnÌ ˙drûbu naöich komunikacÌ ñ
tedy chodnÌk˘ a p¯Ìpojek k†dom˘m, bude letos pruûnÏjöÌ a nic ji nezaskoËÌ.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ. Vypad· to, ûe na sklonku letoönÌho roku je n·m osud velmi p¯ÌznivÏ naklonÏn. M·m na mysli osud finanËnÌ, d·-li se to tak ¯Ìci. P¯ed Ëasem jsme se uch·zeli o finanËnÌ dotaci
z Ministerstva pro mÌstnÌ rozvoj »R pod n·zvem Regenerace panelovÈho sÌdliötÏ. MnozÌ si na jejÌ
schvalovacÌ proces vzpomenete. Dotace se mÏla vztahovat na t¯i z·sadnÌ akce prov·dÏnÈ radnicÌ v letoönÌm roce. Mezi nÏ pat¯ila rekonstrukce h¯iötÏ na MuËenickÈ ulici (tzv. BarevnÌku), dosadba zelenÏ
(strom˘ a ke¯˘) ve t¯etÌ etapÏ v†prostotu »ejkovick· a na dalöÌch mÌstech a d·le vy¯eöenÌ havarijnÌho
stavu (zatÈk·nÌ) terasy a parkoviötÏ p¯ed vinohradskou radnicÌ. OpravnÈ pr·ce probÌhajÌcÌ v†lÈtÏ jistÏ
neunikly vaöÌ pozornosti. FinanËnÌ Ë·stky na ony t¯i zmÌnÏnÈ stavebnÌ poËiny nebyly z†pohledu vinohradskÈho rozpoËtu malÈ. Pr·vÏ proto jsme se uch·zeli o zÌsk·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ prost¯ednictvÌm programu Regenerace panelovÈho sÌdliötÏ na ministerstvu pro mÌstnÌ rozvoj. Bohuûel v†prvnÌ
polovinÏ letoönÌho roku, kdy se o p¯idÏlenÌ pades·ti procent financÌ ûadateli v†Praze rozhodovalo, jsme
neuspÏli. Situace byla pro n·s tÏûk·, ne vöak ne¯eöiteln·. Pouze mne mrzelo, ûe p¯Ìleûitost, zÌskat
na pot¯ebnÈ z·mÏry obce pades·t procent financÌ Ñodjinudì, letos nevyöla. Velmi milÈho p¯ekvapenÌ
jsem se ovöem doËkal v†p·tek 6. listopadu. Na mÈm stole zazvonil telefon z†ministerstva pro mÌstnÌ
rozvoj. Jist· panÌ, jejÌû jmÈno nynÌ nenÌ podstatnÈ, leË kter· Vinohrad˘m, zd· se, velmi pomohla, mi
sdÏlila, ûe finance na n·ö jiû zamÌtnut˝ poûadavek jsou. Jde o to, vöe do 9. prosince Ñz˙¯adovatì.
Na ministerstvu zbyly totiû penÌze z†jin˝ch neuskuteËnÏn˝ch projekt˘ jin˝ch obcÌ. Dal jsem tedy pokyn vykonat vöe pot¯ebnÈ pro zÌsk·nÌ onÏch financÌ, kterÈ ve svÈm souËtu obn·öÌ nÏco kolem Ëty¯
miliÛn˘ korun. Vöe jde jak m·, byù ¯eöenÌ nenÌ zdaleka jednoduchÈ. Spolupr·ce s†ministerstvem je
vzorn·, s†p¯Ìsluön˝mi magistr·tnÌmi ˙¯ednÌky a odbory jsme ve spojenÌ. S†vedenÌm brnÏnskÈ radnice
(kter· p¯ijetÌ dotace schvaluje) zejmÈna s†panem prim·torem a s†p¯Ìsluön˝m n·mÏstkem ing. Oliverem
PospÌöilem jsem v†rychlosti nejvÌce moûnÈ dojednal ÑshovÌvav˝ì postoj p¯i moûnÈm, z†d˘vod˘ Ëasov˝ch nestandardnÌm postupu p¯i projedn·v·nÌ celÈ z·leûitosti v†radÏ mÏsta Brna. Ta zased· 24. listopadu. Velmi vÏ¯Ìm tomu, ûe vöe dopadne dob¯e. UjiötÏn jsem byl ministerstvem, brnÏnskou radnicÌ a my
na Vinohradech pro vÏc dÏl·me a udÏl·me vöe. To je ta dobr· zpr·va, kterou jsem v·m chtÏl sdÏlit
(PokraËov·nÌ na stranÏ 2)

SrdeËnÏ zveme na besedu obËan˘ Vinohrad
se starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 14. prosince v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
Ohl·öen· beseda dne 30. listopadu se nekon·.

Evropsk· z·kladnÌ ökola a Brno, »ejkovick· 10,
V·s srdeËnÏ zve na Den otev¯en˝ch dve¯Ì, kter˝
se kon· 14. ledna 2010 a na†z·pis do 1. t¯Ìd dne
18. a 19. 1. 2010 vûdy od 15 do 18 hodin.

Vinohradský znak se
čtyřlístkem, to je
symbol Senior klubu
PrvotnÌ n·pad ke vzniku vinohradskÈho Senior
klubu se zrodil v†prosinci roku 1991, kdy tehdejöÌ
¯editel KVIC pan äest·k navrhoval zaloûit klub,
kter˝ by se zajÌmal o generaci v†seniorskÈm vÏku.
N·pad se poda¯ilo rychle zrealizovat a tak, byl
SENIOR CLUB na Vinohradech ofici·lnÏ zaloûen
2. ˙nora 1992.
U zrodu byl
nejen tehdejöÌ ¯editel KVIC pan äest·k, ale i panÌ Nezhybov·, Kr·sov·,
RybnÌËkov·, é·kov· a vedoucÌ pracovnice soci·lnÌho
odboru panÌ Nov·kov·. PrvnÌ vedoucÌ novÏ vzniklÈho klubu se stala panÌ Nezhybov·
a prvnÌ akcÌ pro seniory se stala vych·zka na z·meËek do LÌönÏ jiû 8. ˙nora 1992. MÏstsk· Ë·st pak n·slednÏ na rok 1992 p¯islÌbila Ë·stku 30 tisÌc KËs
na Ëinnost klubu. V†kvÏtnu 1993 byl schv·len klubov˝ znak ñ Ëty¯lÌstek. V†srpnu tÈhoû roku se klub
stÏhoval do vlastnÌ mÌstnosti na ulici Bzeneckou 19,
kde sÌdlÌ dodnes. V†roce 1993 se ujal vedenÌ klubu
pan Ing. Hiekl. V†listopadu 1994 p¯evzali vedenÌ
klubu manûelÈ Moud¯Ì, kte¯Ì vÏnovali mnoho sil
a ˙silÌ pro dobrÈ fungov·nÌ klubu. PoËet Ëlen˘ se
v†n·sledujÌcÌch letech rozr˘stal a vinohradsk˝ Senior klub se stal jednÌm z†nejlÈpe fungujÌcÌch klub˘
pro seniory v†BrnÏ.
Od srpna 2004 vedenÌ klubu p¯evzala panÌ
»tvereËkov·, kter· vede klub dodnes. Senio¯i se zde
pravidelnÏ sch·zejÌ kaûdÈ ˙ter˝ a Ëtvrtek, kdy je
(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)
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Záměr se podařil
P¯ed letnÌmi pr·zdninami jsem se zmÌnil o tom,
ûe p¯ipravujeme v˝mÏnu oken v mate¯sk˝ch ökolk·ch Velkopavlovick· 15 a Bo¯etick· 7. S nÏkolikamÏsÌËnÌm odstupem mohu s†uspokojenÌm konstatovat, ûe se n·ö z·mÏr poda¯il. V†minulÈm Informu se
o tom nicmÈnÏ zmÌnila ¯editelka Mä Bo¯etick· 7.
P¯ednÏ se n·m poda¯ilo zajistit v˝bornÈho dodavatele ñ vinohradskou firmu AL ñ plast, kter· se svÈho
˙kolu zhostila se ctÌ. V†obou ökolk·ch jsou vymÏnÏna okna ve vöech t¯ech sekcÌch, v†nichû se nach·zejÌ
herny dÏtÌ a s†nimi souvisejÌcÌ prostory. Hospod·¯skÈ sekce, kde jsou sklady, kuchynÏ a dalöÌ hospod·¯skÈ z·zemÌ ökolek jsme zatÌm neprov·dÏli, protoûe jsem n·zoru , ûe za vloûenÈ finanËnÌ prost¯edky
bylo t¯eba p¯edevöÌm zkvalitnit ûivot naöim dÏtem.
V†roce 2010 budu r·d, kdyû budeme moci
v ˙prav·ch ökolek pokraËovat a byl bych velmi r·d,
kdyby se n·m do tÈto oblasti poda¯ilo vloûit zase
Ë·stku kolem 2 milion˘ korun.
Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta

Mýliti se je lidské
V†minulÈm Informu jsem psal Ël·nek o n·jemnÈm v†obecnÌch bytech a nadepsal jsem jej nadpisem N·jemnÈ v†obecnÌch bytech by v†roce 2009
r˘st nemÏlo. Jako obvykle jsem si Ël·nek p¯eËetl
vËetnÏ nadpisu. Aû po jeho zve¯ejnÏnÌ mne jeden
kamar·d upozornil na pravdÏpodobn˝ p¯eklep
a mÏl pravdu. Spr·vn˝ nadpis Ël·nku mÏl znÌt N·jemnÈ v†obecnÌch bytech by v†roce 2010 r˘st nemÏlo. Za tento p¯eklep se vöem Ëten·¯˘m omlouv·m
a souËasnÏ jako p¯idanou hodnotu p¯id·v·m informaci, ûe materi·l ve vÏci n·jemnÈho jiû byl v†radÏ
mÏstskÈ Ë·sti projedn·n a schv·len. Mohu tedy konstatovat, ûe n·jemnÈ v†obecnÌch bytech v†roce 2010
neporoste.
Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta

(DokonËenÌ ze strany 1)

a finanËnÌ krizovÈ jevy n·s v†souËasnosti jeötÏ vÌce
nutÌ k†öet¯enÌ.
Protoûe mojÌ kompetencÌ v†r·mci naöeho zastupitelstva jsou nejenom investice, ale finance celkem, coû jsou i dotace, zaËal jsem jednat. V†pr˘bÏhu
roku 2008 se n·m poda¯ilo vybrat zpracovatele Projektu regenerace panelovÈho sÌdliötÏ. Projekt se
n·m za pomoci ˙¯ednÌk˘ Magistr·tu mÏsta Brna
a vedenÌ MÏsta Brna samotnÈho poda¯ilo projednat
a v†lednu 2009 i zajistit jeho schv·lenÌ v†org·nech
mÏsta Brna i Zastupitelstvu mÏsta samotnÈm.
V†tuto chvilku vöak jsme byli jen v†prvnÌ Ë·sti
cesty naöeho ˙silÌ. N·sledovala ¯ada dlouh˝ch jedn·nÌ p¯Ìmo na ministerstvu, kde jsme p¯Ìsluön˝m
pracovnÌk˘m vysvÏtlovali, v†Ëem tkvÌ p¯ednosti naöeho projektu a proË je n·ö projekt lepöÌ neû projekty
ostatnÌ. Pro dokreslenÌ jen z†Brna bylo na ministerstvo pod·no celkem 5 projekt˘ vËetnÏ toho naöeho
a kaûd˝ z†nich û·dal o poskytnutÌ dotace v†plnÈ v˝öi
4 miliony KË. NaöÌ velkou nev˝hodou bylo a o tÈto skuteËnosti n·s panÌ inûen˝rka na ministerstvu
informovala hned na prvnÌ sch˘zce. Tou nev˝hodou
bylo, ûe my jsme naöi û·dost pod·vali v˘bec poprvÈ
a minim·lnÏ t¯i zb˝vajÌcÌ mÏstskÈ Ë·sti mÏsta Brna
svoji û·dost aù ˙spÏönÏ Ëi ne˙spÏönÏ pod·valy opakovanÏ. (Dotaci lze totiû zÌskat aû pÏt let po sobÏ).
P¯i vÏdomÌ tÏchto skuteËnostÌ pro n·s kvÏtnov˝ telefon·t z†ministerstva, ve kterÈm n·m panÌ inûen˝rka byù p¯Ìjemn˝m hlasem ale o to s vÏtöÌ v·ûnostÌ
sdÏlila, ûe pro rok 2009 dotaci nezÌsk·me, nebylo
velk˝m p¯ekvapenÌm i kdyû zklam·nÌ bylo velkÈ.
P¯es tuto nep¯Ìjemnou zpr·vu jsme nelenili
a s†vlastnÌ ËinnostÌ na nÏkter˝ch stÏûejnÌch akcÌch,
kterÈ byly do projektu regenerace pro letoönÌ rok
za¯azeny, zaËali pracovat s†tÌm, ûe veökerÈ n·klady
budeme muset uhradit z†vlastnÌho rozpoËtu. Protoûe n·ö rozpoËet opravdu nenÌ bezedn˝, dohodli jsme

se s†dodavateli na rozloûenÌ plateb tak, abychom
p¯ibliûnÏ polovinu vöech z·vazk˘ mohli hradit aû
v†p¯ÌötÌm roce. A co vzniklo? Vöichni si zcela jistÏ
vzpomenete a bagry, n·kladnÌ auta a kr·tery v prostoru parkoviötÏ p¯ed radnicÌ. O tom jsem vlastnÏ
p¯ed Ëasem psal. D·le se m˘ûete podÌvat na zrekonstruovanÈ ÑbarevnÈ h¯iötÏì mezi Valtickou a MutÏnickou ulicÌ, je kr·snÈ, ûe. A ûe se jeötÏ v†tÏchto
dnech s·zÌ novÈ stromky, toho si ¯ada z†V·s urËitÏ
takÈ vöimnula. A kolik tyto z·leûitosti st·ly ñ vÌce
neû 9 milion˘ korun.
M˘j b˝val˝ kolega ¯Ìk·v·, ûe dobr˝ch a öpatn˝ch zpr·v je p¯ibliûnÏ stejnÏ. NÏkdy se stane, ûe
p¯ich·zejÌ samÈ dobrÈ a jindy samÈ öpatnÈ zpr·vy.
Je to prostÏ jako sinusoida. Po minulÈm t˝dnu si
s veökerou v·ûnostÌ dovolÌm konstatovat, ûe jsme
p¯Ìliv öpatn˝ch zpr·v p¯ekonali a ûe jsme i p¯Ìjemci
zpr·v dobr˝ch. I p¯es to, ûe v†kvÏtnu mi na ministerstvu bylo sdÏleno, ûe v†roce 2009 dotaci na Program
regenerace panelovÈho sÌdliötÏ nezÌsk·me, jsem panÌ inûen˝rce existenci Vinohrad neust·le p¯ipomÌnal stejnÏ jako cel˝ n·ö projekt.
Tou p¯Ìmo fantastickou zpr·vou poslednÌch
dn˘ je informace, ûe vöechny finanËnÌ prost¯edky
alokovanÈ pro regeneraci panelov˝ch sÌdliöù v†roce
2009 nebudou vyËerp·ny a naöe mÏstsk· Ë·st dotaci
aû do v˝öe 4 miliony KË zÌsk·. VeökerÈ materi·ly
jsme s†pracovnÌky zdejöÌ radnice jiû zkompletovali
a minul˝ t˝den jsem vöe osobnÏ p¯edloûil na ministerstvo. Dnes mohu na 90 % ¯Ìci, ûe finanËnÌ prost¯edky m·me (tÏch zb˝vajÌcÌch 10 % s†odvahou
sdÏlÌm, aû si p¯ÌötÌ t˝den v†Praze p¯evezmu limitku).
Takûe V·m, v·ûenÌ spoluobËanÈ, p¯in·öÌm v·noËnÌ d·rek, uûijme si jej vöichni. Je jeötÏ souvisejÌcÌ a navazujÌcÌ dobr· zpr·va, protoûe jsme se jiû
teÔ dob¯e zapsali, m·me velkou nadÏji, ûe obdobnou dotaci zÌsk·me i v†roce 2010. Na tom jiû nynÌ
Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta
pracujeme.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ...
(DokonËenÌ ze strany 1)
p¯ednostnÏ a snad tÈmÏ¯ formou jakÈsi report·ûe.
ZÌsk·nÌ onÏch Ëty¯ miliÛn˘ na dofinancov·nÌ poloviny h¯iötÏ, dosadby zelenÏ a opravy terasy by mile
posÌlilo n·ö spoleËn˝ obecnÌ rozpoËet. Drûme tedy
svÈ palce pro sebe sama. VÌm, ûe cel· z·leûitost, byù
jaksi nahonem, dopadne v†n·ö prospÏch.
V·ûenÌ spoluobËanÈ. MÏl jsem velkou Ëest se
jako kaûdoroËnÏ tak i v†letoönÌm roce setkat s pracovnÌky (v tomto p¯ÌpadÏ p¯ev·ûnÏ s†pracovnicemi)
Ëinn˝mi v†oblasti soci·lnÌ pÈËe na Vinohradech.
Setk·nÌ se uskuteËnilo 3. listopadu. P¯Ìtomny byly
sest¯iËky peËovatelky a dalöÌ soci·lnÌ pracovnÌci
z†domova senior˘ na VÏstonickÈ, z·stupci Ligy
za pr·va vozÌËk·¯˘, z·stupci sdruûenÌ NadÏje, Help
me, pracovnÌci st·tnÌ soci·lnÌ pÈËe p˘sobÌcÌ v†obou
domech s†peËovatelskou sluûbou (Bzeneck· a VÏstonick·) a v†bezbariÈrovÈm domÏ v MikulovskÈ 9,
Svazu tÏlesnÏ postiûen˝ch, p¯Ìtomni byli tÈû z·stupci brnÏnskÈ charity i soci·lnÌho odboru brnÏnskÈho
magistr·tu, kter˝ zastupuje jiû tradiËnÏ panÌ Lea
Jank˘. Jako kaûd˝ rok i letoönÌ setk·nÌ bylo velmi
srdeËnÈ. J· osobnÏ m·m p¯Ìleûitost tÏmto prospÏön˝m leË slabÏ honorovan˝m lidem, kte¯Ì pom·hajÌ
a vykon·vajÌ tÏûkou pr·ci bez ok·zalostÌ a fÚuk·nÌ
alespoÚ za jejich poËÌn·nÌ podÏkovat. M·m neocenitelnou osobnÌ zkuöenost z†jejich pracÌ a vÌm, jak
je tÏûk·. ÿadu tÏchto nepostradateln˝ch pracovnÌk˘
zn·m bezprost¯ednÏ osobnÏ. VÏ¯te mi, m·me jim
b˝t mnozÌ za co vdÏËni.
O t˝den pozdÏji, 9. listopadu, jsem se setkal
s†vinohradsk˝mi obËany zab˝vajÌcÌmi se profesion·lnÏ Ëi amatÈrsky kulturou. Setk·nÌ s†pracovnÌky
v†kulturnÌ sfÈ¯e se rovnÏû dÏje kaûdoroËnÏ a nese
tedy tradiËnÌ rozmÏr. Mezi v˝znamn˝mi postavami

brnÏnskÈ a ËeskÈ kultury ûijÌcÌmi na Vinohradech
najdeme nap¯Ìklad prodÏkana pedagogickÈ fakulty
a hudebnÌka docenta Ladislava Richtera (jinak to
mÈho velkÈho p¯Ìtele), rovnÏû hudebnÌka pana profesora Schnierera, instrumentalistu Frantiöka Doktora a dalöÌ postavy brnÏnskÈho a ËeskÈho hudebnÌho svÏta. Na setk·nÌ nechybÏli z·stupci pÏveckÈho sboru Blahoslava Hejnce, kronik·¯ obce inûen˝r Jind¯ich Moudr˝, z·stupkynÏ vinohradskÈho
Senior klubu panÌ Eliöka »tvereËkov·, z·stupkynÏ
Knihovny Ji¯Ìho Mahena na Vinohradech i knihovnÌci z†domova senior˘ na VÏstonickÈ ulici. P¯iöli takÈ z·stupkynÏ zn·mÈ vinohradskÈ taneËnÌ skupiny
Honky Tonk a vedoucÌ folklÛrnÌho dÏtskÈho souboru VinohraÔ·nek. P¯Ìtomni byli i z·stupci vinohradskÈho kulturnÌho vzdÏl·vacÌho a informaËnÌho
centra a z·stupce redakËnÌ rady VinohradskÈho informu. Ne vöechny jsem staËil jmenovat. PostaËÌ
snad povÏdÏt, ûe to bylo p¯ÌjemnÏ str·venÈ dopoledne s†lidmi, kte¯Ì n·s reprezentujÌ za hranicemi naöÌ
obce a kte¯Ì n·m svojÌ neziötnou pracÌ poskytujÌ radost a p¯ÌjemnÈ kulturnÌ proûitky.
Z†oblasti kultury m·m pro V·s, v·ûenÌ VinohraÔanÈ, jeötÏ jednu d˘leûitou zpr·vu. Po odchodu b˝valÈho ¯editele vinohradskÈho kulturnÌho centra byl
ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ vybr·n nov˝m ¯editelem tÈto
kulturnÌ a vzdÏl·vacÌ vinohradskÈ instituce pan
Bc. Libor ätursa. MnozÌ jej zn·te. Je VinohraÔan,
orientuje se v situaci v†naöÌ obci a m· ¯adu nov˝ch
podnÏtn˝ch n·pad˘. Do zaË·tku jeho pr·ce mu
drûÌm, douf·m, ûe spolu s†v·mi, oba palce.
DrazÌ spoluobËanÈ. JistÏ jste si vöimli, ûe na nÏkter˝ch mÌstech obce (nap¯Ìklad v ulici Pruö·neckÈ)
se v†mÌstech z˙ûenÈ vozovky v†tÏchto chvÌlÌch budujÌ tak zvan· podÈln· st·nÌ pomocÌ tak zvan˝ch
■2■

tr·vopanel˘. Na tÏchto mÌstech se uskuteËÚuje naöe
dlouhodob· snaha zlepöovat pr˘jezdnost po vinohradsk˝ch komunikacÌch. Budov·nÌm tr·vopanelov˝ch podÈln˝ch st·nÌ vznikajÌ takÈ dalöÌ leg·lnÌ parkovacÌ mÌsta. Ve zlepöov·nÌ pr˘jezdnosti vinohradsk˝mi ulicemi budeme i nad·le postupnÏ pokraËovat. Pro maminky (pochopitelnÏ i tatÌnky) s†dÏtmi
m·m informaci, ûe na h¯iöti MutÏnick· (BarevÚ·k)
probÌhajÌ dokonËovacÌ pr·ce, dosadba d¯evin a barevn· moravsk· vesnice v†z·vÏru h¯iötÏ bude opat¯ena antisprejov˝m n·tÏrem. Jednoduöe povÏzeno,
jsme ve f·zi, kdy vyvst·vajÌ p¯edevöÌm podstatnÈ
drobnosti, kter˝ch si vöimnete aû s†urËit˝m nadhledem, s†urËit˝m odstupem Ëasu. DÏtem, mamink·m,
tatÌnk˘m, babiËk·m, dÏdeËk˘m a dalöÌm p¯eji p¯ÌjemnÈ uûitÌ novÈho h¯iötÏ.
V·ûenÌ spoluobËanÈ. BlÌûÌ se Ëas adventnÌ, Ëas
v·noËnÌ. KromÏ v·noËnÌch atribut˘ kaûdoroËnÏ
na Vinohradech patrn˝ch ñ v·noËnÌ strom, svÏteln·
v˝zdoba kolem hlavnÌch komunikacÌ ñ po¯·d· vinohradsk· radnice kaûdoroËnÏ takÈ benefiËnÌ v·noËnÌ koncert pÏveckÈho sboru Blahoslava Hajnce.
PÏveck· vystoupenÌ tohoto sboru pro Vinohrady
jsou n·dhern· a v†dobÏ adventnÌ povzn·öejÌcÌ. M·m
tu Ëest a radost pozvat V·s, VinohradskÈ, na letoönÌ
adventnÌ koncert Blahoslavova pÏveckÈho sboru.
Koncert se uskuteËnÌ v†p·tek 11. prosince v†17 hodin a 30 minut v†aule EvropskÈ z·kladnÌ ökoly
v »ejkovickÈ ulici. P¯ijÔte. Budete jistÏ potÏöeni
a v†p¯edv·noËnÌm shonu mnoho z†V·s p¯ivÌt· chvÌli
zklidnÏnÌ a rozjÌm·nÌ.
Vöem V·m, v·ûenÌ spoluobËanÈ, p¯eji klid a mÌr
v†Ëase adventnÌm. Pohodu a ötÏstÌ V·m i Vaöim rodin·m.
PhDr. J¯Ì »ejka, starosta

Modrotisk v ZUŠ

hrdiny. VÌla Maceöka se letos vypravila na sever pomoci sv. Martinovi probudit zimu. Na trase osvÏtlenÈ svÌËkami se dÏti seznamovaly s†p¯ÌbÏhem a splnily nÏkolik ˙kol˘. NejvÏtöÌ atrakcÌ byla ledov· jeskynÏ, kterou dÏti s†pomocÌ sv. Martina roztÌnaly
meËem. Na konci Ëekala na dÏti vÌla Maceöka, aby
je odmÏnila martinsk˝m pernÌkem.
Lampionov˝ pr˘vod p¯ÌjemnÏ ukonËil podzimnÌ sezÛnu. V†p¯edv·noËnÌm Ëase Ëek· na n·vötÏvnÌky CV» Louka nÏkolik tradiËnÌch akcÌ, kterÈ se jiû
peËlivÏ p¯ipravujÌ. V†obdobÌ adventu probÏhne Mikul·ösk· nadÌlka, V·noËnÌ dÌlny a SobotnÌ dÌlna
na Louce AdventnÌ vÏnce.

Ve v˝tvarnÈm oboru Z·kladnÌ umÏleckÈ ökoly
se s†dÏtmi vÏnujeme zajÌmav˝m v˝tvarn˝m Ëinnostem a pom·h·me tÌm rozvÌjet jemnou motoriku
ruky, dÏtskou tvo¯ivost a fantazii. é·ci jsou vedeni
k†tomu, aby v˝tvarn˝mi prost¯edky vyjad¯ovali svÈ
pocity, myölenky, n·pady, sv˘j pohled na svÏt. P¯itom objevujÌ v˝razovÈ moûnosti r˘zn˝ch materi·l˘
a technik.
L·tky Ëi textilie nabÌzejÌ mnoho r˘zn˝ch moûnostÌ barevnÈ kompozice, zajÌmav˝ch tvar˘ a ornament˘. Tato pestrost dovoluje, aby se dÏti uËily vybÌrat a t¯Ìdit vÏci podle urËitÈho z·mÏru, cviËily svÈ
rozliöovacÌ schopnosti a z·roveÚ se blÌûe seznamovaly s†tradiËnÌ sloûkou v˝tvarnÈ kultury, textilnÌm
v˝tvarnictvÌm. JednÌm z†nejstaröÌch zp˘sob˘ potiskov·nÌ lnÏnÈho a pozdÏji bavlnÏnÈho pl·tna je modrotisk. Z·kladem pro v˝robu modrotisku je pl·tno,
tiska¯sk· rezerva a hodnÏ fantazie. Prav˝ modrotisk
je barven˝ indigem v†Oleönici na MoravÏ v†dÌlnÏ
rodiny Danzinger˘. TradiËnÌ modrotisk jsme s dÏtmi obmÏnili nov˝mi n·mÏty a vznikly origin·lnÌ
textilie s osobit˝m dÏtsk˝m pohledem na svÏt,
a v†neposlednÌ ¯adÏ vysokou v˝tvarnou invencÌ.
Auto¯i ve vÏku od 5 do 9 let s†velkou peËlivostÌ a zaujetÌm kreslili ornamenty a figury v†nichû jako by se
projevovala prastar· touha po spojenÌ d˘leûit˝ch
vÏcÌ do celku, v†nÏmû nelze dopustit nedokonalost.
ZaujetÌ dÏtÌ pro ˙pln˝ a p¯esn˝ celek vypovÌd· o lidskÈ touze po harmonii dÌla, kter· nalÈz· svÈ typickÈ
vyj·d¯enÌ ve v˝tvarnÈ kompozici.
V˝stava modrotisk˘ nejmladöÌch û·k˘ v˝tvarnÈho oboru ZUä ve v˝stavnÌch prostor·ch Galerie
pod BÌlendou, kter· se nach·zÌ v†komunikaËnÌch
prostor·ch budovy DoölÌkova 48, potrv· od 3.
do 16. prosince (otev¯eno vûdy od pondÏlÌ do p·tku
od 8 do 19 h) si jistÏ zaslouûÌ pozornost nejöiröÌ ve¯ejnosti. Na rozdÌl od vöudyp¯ÌtomnÈho p¯edv·noËnÌho shonu uvidÌte dÌlka, kter· pohladÌ po duöi, jak
to umÏjÌ jenom dÏti.

Jana PÛËov·,
pedagog CV» Louka

Mgr. Lenka Je¯·bkov·,
¯editelka ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose

BÏhem podzimnÌch pr·zdnin doölo v EvropskÈ Zä ke kompletnÌ rekonstrukci öatnov˝ch prostor. StarÈ, nev·bnÏ vyhlÌûejÌcÌ a spoustu plochy zabÌrajÌcÌ öatnÌ klece byly nahrazeny barevn˝mi, zamykateln˝mi sk¯ÌÚkami
pro kaûdÈho û·ka. V novÏ vzniklÈm prostoru chceme v tomto ökolnÌm roce vybudovat p¯ÌjemnÈ z·zemÌ nejen
pro rodiËe ËekajÌcÌ na svÈ ratolesti, ale i pro û·ky, aby se ve chvÌlÌch volna mohli vÏnovat stolnÌmu tenisu,
ËetbÏ novin a Ëasopis˘, internetu Ëi poslechu hudby.
Mgr. Jan ävih·lek

Lampionový průvod rozsvítil Akátky
V†p·tek 6. listopadu uspo¯·dala Louka, poboËka Luû·nek-SV», lampionov˝ pr˘vod. P¯es 60 dÏtÌ
s rodiËi si v†odpolednÌ v˝tvarnÈ dÌlnÏ vyrobilo
vlastnÌ lampion a vyrazilo do lesoparku Ak·tky
na poh·dkovou trasu s†p¯ekvapenÌm.
CV» Louka po¯·d· lampionov˝ pr˘vod t¯etÌm
rokem, vûdy blÌzko sv·tku sv. Martina. VlastnÌmu
pr˘vodu kaûd˝ rok p¯edch·zÌ v˝tvarn· dÌlna, kde si
dÏti s†pomocÌ rodiË˘ a organiz·tor˘ vyrobÌ lampion.
ÑLetoönÌ lampionky byly vyst¯ihovanÈ. SnaûÌme se,
aby byly kaûd˝ rok jinÈ, protoûe se k†n·m st·le vÌce
rodin vracÌ pravidelnÏ a chceme je nauËit vûdy nÏco
novÈho,ì komentuje v˝tvarnou Ë·st programu organiz·torka D·öa Rosendorfov·.
VenkovnÌ Ë·st programu m· svÈ jiû tradiËnÌ

Vinohradský znak se čtyřlístkem, to je symbol Senior klubu
(DokonËenÌ ze strany 1)

pro nÏ od 15 hodin p¯ipraven rozmanit˝ a bohat˝
program, kter˝ nabÌzÌ nauËnÈ i z·bavnÈ po¯ady
o historii, hudbÏ, knih·ch, sportu, zdravÌ, Ëi cizÌch
zemÌch a Ëas od Ëasu nechybÌ ani z·jezd. NÏkte¯Ì senio¯i chodÌ pravidelnÏ a ˙ËastnÌ se tak vöech akcÌ,
jinÌ si vybÌrajÌ po¯ady podle z·jmu. Kaûd˝ mÏsÌc se
zvou senio¯i-jubilanti z†cel˝ch Vinohrad na oslavu
jejich narozenin v†danÈm mÏsÌci, o Ëemû se budeme
moci p¯esvÏdËit v†dalöÌch ËÌslech Informu. KromÏ
p¯·nÌ a malÈho pohoötÏnÌ si zazpÌvajÌ i p¯i harmonice. P¯ed Ëasem se vedoucÌ klubu panÌ »tvereËkovÈ mimo jinÈ poda¯ilo zorganizovat vymalov·nÌ
malÈ klubovny, kde takÈ probÏhla v˝mÏna n·bytku
staröÌ za novÏjöÌ a senio¯i si tak mohou zajÌt na kus
¯eËi do pÏknÈho a ˙tulnÈho pokojÌku i t¯eba za öpatnÈho poËasÌ. PodnikajÌ takÈ kr·tkÈ vych·zky
po okolÌ. ÿada z†nich si naöla i osobnÌ p¯·tele mezi
seniory z†Bratislavy-Vajnor (partnersk· obec Vinohrad).
14. ˙nora 2006 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odsouhlasila uûÌv·nÌ vinohradskÈho znaku se Ëty¯lÌstkem, kter˝ se stal symbolem Senior klubu.
Za p¯ipomenutÌ, takÈ stojÌ jmÈna naöich spoluobËan˘, kte¯Ì se podÌleli a do dneönÌ doby podÌlejÌ
na Ëinnosti klubu: panÌ BaËov·, Henclov·, Koö·bkov·, Langerov·, pan Knesl, Drvola (zajiöùuje hudebnÌ doprovod p¯i jubilantech) aktivnÏ se dodnes
podÌlejÌ manûelÈ PlÌhalovi (spoleËnÏ vedou kroniku
Senior klubu), Vackovi, Tesa¯ovi a dalöÌ.

Na jakÈkoliv p¯edn·öky, akce,
Ëi po¯ady zveme vöechny obyvatele Vinohrad, kte¯Ì majÌ z·jem se
nÏco dozvÏdÏt, Ëi jen tak vyslechnout zajÌmavÈ tÈma. Program Senior klubu najdete pravidelnÏ
kaûd˝ mÏsÌc na str·nk·ch Informu.
ChodÌ mezi n·s i obËanÈ neseniorskÈho vÏku, takûe p¯ijÔte i vy.
Senior klub, Bzeneck· 19,
˙ter˝ a Ëtvrtek od 15 hodin.
TÏöÌme se na shledanou.

Eliöka »tvereËkov· ñ
vedoucÌ Senior klubu
Narodila se p¯ed öedes·tidevÌti lety v†HornÌch PoËernicÌch.
Po z·kladnÌ ökole vystudovala Pedagogickou ökolu pro uËitele 1.ñ5.
roËnÌk a n·slednÏ ukonËila maturitnÌ zkouökou (tehdy poûadovanÈ Naho¯e zleva panÌ
vzdÏl·nÌ). N·slednÏ cel˝ ûivot uËila na prvnÌm stupni z·kladnÌ ökoly a p¯ed odchodem
do d˘chodu jeötÏ nÏkolik let na Z·kladnÌ ökole MutÏnick· na Vinohradech. V†BrnÏ ûije tÈmÏ¯ dvacet
let a na Vinohradech sedm˝m rokem. M· jednoho
syna a radost jÌ dÏlajÌ dvÏ vnouËata. Mezi jejÌ oblÌbenÈ Ëinnosti pat¯Ì vedenÌ Senior klubu, s†jehoû
chodem si zdatnÏ poËÌn·, d·le Ëetba knih, turistika,
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E. »tvereËkov· a panÌ E. PlÌhalov·
pÈËe o svÈho malÈho pejska a v†poslednÌ dobÏ i pr·ce s†poËÌtaËem. Jiû v†pr˘bÏhu roku 2004 se aktivnÏ
zapojila do Ëinnosti Senior klubu a pom·hala tehdejöÌ vedoucÌ panÌ MoudrÈ se vöÌm co bylo pot¯eba.
V†srpnu 2004 se stala vedoucÌm klubu senior˘ a n·slednÏ v†z·¯Ì 2004 vyrazili na z·jezd JiûnÌ Port·l.
Michal Krejsa

Å TRADIČNÍ VÁNOCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI Å
Å NÁKUP DÁRKŮ V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ PAVILONŮ F + G1 Å
Å ŘEMESLNICKÝ JARMARK Å PŘIJDE I MIKULÁŠ Å
Å DĚTSKÝ KOUTEK SE ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM Å BETLÉM Å

4.–13. 12. 2009

Brno – výstaviště, pavilony F a G1
DOPROVODNÝ PROGRAM V PAVILONU F
VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Pátek 4. 12. 2009
14.00–15.20
Eva a Vašek
Sobota 5. 12. 2009
11.00–14.15
Mosty mezi městy – folklórní
soubory ze 3 států
Neděle 6. 12. 2009
15.00–16.00
Vladimír Hron
Čtvrtek 10. 12. 2009
16.00–17.00
Peter Nagy – vystoupení
Sobota 12. 12. 2009
15.00–16.00
Ivan Mládek & Banjo Band
16.30–17.00
Jumping Drums Ivo Batouška –
velká bubenická show
Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 168, Fax: +420 541 153 068
E-mail: vanocnitrhy@bvv.cz

Neděle 13. 12. 2009
13.00–14.00
Čechomor v komorním složení
Karel Holas a František Černý

TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI
Sobota 5. 12. 2009
14.00–15.30
Dáda Patrasová
16.00–17.30
Rej Mikulášů, andílků, čertíků

Otevřeno denně
9.00–18.00
Vstup hlavní branou
nebo ze zastávky výstaviště
vstup G2
Vstupné 20 Kč
Parkování pro veřejnost
přímo u pavilonu F a G1
ZDARMA

Pátek 11. 12. 2009
16.00–17.00
Michal Nesvadba

Vjezd branou č. 8, 9

Po celou dobu akce
Dětský koutek s programem
Betlém

Zdarma poukaz
na vstupenku
do Palace Cinemas

www.bvv.cz/vanocnitrhy
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RODINNÉ DOMY V PODOLÍ U BRNA
Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta
CENY OD

4 480 000 KÌ
vÈetnÖ DPH a pozemku

4+kk a 5+kk

VÝHODY PROJEKTU
» Atraktivní lokalita
» Výborná dostupnost do Brna
» Klidná nová ulice

KALÁB - develop s.r.o., Vídeăská 15, 639 00 Brno, tel.: 725 688 312, info@rd-podoli.cz

www.rd-podoli.cz

SPINNINGÆ
CENTRUM SAHARA
Blatnick· 9
(b˝val· Mä)
Brno-Vinohrady

KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY,
TR…NINK A RELAX
pod vedenÌm akreditovan˝ch instruktor˘.
TÏöÌme se na v·s.
Na lekce je nutnÈ se objednat (i SMS).
Tel.: 774 084 644 ï www.spinning-sahara.cz

Nově otevřeno
Partner firmy Barum Continental nabízí:
•prodej pneumatik
•kompletní pneuservisní práce

•prodej disků na všechny typy automobilů
•prodej autobaterií značky Varta

Nově dovoz autobaterií do domu včetně montáže po Brně zdarma!!!!
Gajdošova 86, Brno - Židenice, tel: 548 212 181, www.vehar.cz

www.netbox.cz
call centrum 841 400 500

Kade¯nice Jana Slov·Ëkov·, Valtick· 15, Brno-Vinohrady. SudÈ t˝dny 8ñ12
hod., lichÈ t˝dny 14ñ18 hod. Tel. 602 856 710. Obj. min. 2 dny p¯edem.

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia Combi

S KLIMATIZACÍ JIŽ
OD 199 900 Kč*
S vozem Fabia Combi získáte nejen
dostatek místa pro posádku a zavazadla,
ale i bohatou základní výbavu jak
například: klimatizace, centrální zamykání,
ABS včetně MSR, airbagy a výškově
nastavitelné sedadlo řidiče.
*Platí při financování od ŠkoFINu
s minimální délkou 36 měsíců, kde navíc
získáte zimní kola zdarma.

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu
Fabia Combi: 4,1-7,5 l/100 km, 109-180 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

Autocentrum

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ

borovice, smrky, stříbrné smrky, jedle
OVOCE, ZELENINA „Na konečné“, Líšeň –
konečná autobusu č. 56, ulice Svánovského
tel.: 605 258 897, 605 547 360
Velký výběr za skvělé ceny. Po domluvě dovoz až domů.

Váš oblíbený PILATES

Jsme tu pro vás:

Líšeň, ul. Kotlanova – KC Kotlanka
středa 17 h. od 2. prosince 2009 !!!

PO–PÁ 9.00–18.30, SO 8.00–17.00,
NE 8.00–17.00, 24. 12. 8.00–13.00
Prodej denně od 1. 12. do 24. 12.
Breitcetlova
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Novo

prodej
stromk˘
zde

Klajdovsk·

bus Ë. 56

Po celý rok dobře se mějte
a v teple domova spolu se smějte.
Pohodu, zdraví a štěstí plno,
přejí Vám ze srdce Teplárny Brno.
ENERGIE NAŠICH SÍTÍ HŘEJE VÁS A TAKÉ SVÍTÍ

Albert
ova
h˝¯
Puc

● Pronajmu gar·û, ul. VlËnovsk·. Tel. 603 453 450 (vöe na d·lk. ovl·d·nÌ).
● VymÏnÌm OB 2+kk za OB 3+1 na Vin. Tel. 604 221 986 (volejte po 17. hod.).

ODBORNÉ STĚHOVÁNÍ
Zatloukal Petr, mob.: 603 439 279
www.odbornestehovani.cz
Pedikúra pro vás – 603 935 042
Ludmila Trtílková na Bzenecké 19, Brno-Vinohrady.

HYPOTÉKY • POJIŠTĚNÍ
FONDY • PENZIJNÍ FONDY
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Ludmila Slaběňáková, e-mail: slabe@seznam.cz • www. lsbmbrno.cz
tel.: 602 543 199 (O2), 737 440 259 (T-Mobile), 539 010 990 (Netbox)

Nevíte jaký dárek pro Vaše blízké? Potěšte je DÁRKOVOU POUKÁZKOU.

KADEŘNICTVÍ BZENECKÁ 20.

Regenerační vlasové zábaly a masky profesionální služby,
prodej špičkové vlasové kosmetiky REVLON PROFESIONAL.
OBJEDNÁVKY NA TEL. 733 121 764.
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Městská část Brno-Vinohrady,
Kulturní, vzdělávací
a informační centrum
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VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ
KONCER
T 2009
ONCERT
pořádaný v patronaci starosty m. č.
PhDr. Jiřího Čejky

v pátek 11. prosince v 17.30 hodin
v aule EZŠ Čejkovická
Vystoupí
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Senior klub v prosinci
⁄TER› 1. 12.
GEOPATOGENNÕ Z”NY, prof. M. Suk
STÿEDA 2. 12.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ
»ESKOSLOVENSK… CÕRKVE HUSITSK…,
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
»TVRTEK 3. 12.
MIKUL¡äSK¡ Z¡BAVA, t˝m spolupracovnÌk˘
Senior klubu a Z. Kovandov·
⁄TER› 8. 12.
TÃäÕME SE NA V¡NOCE, E. Vackov·
»TVRTEK 10. 12.
»EäTÕ PANOVNÕCI, PhDr. Ji¯Ì »ejka
⁄TER› 15. 12.
VESEL… V¡NOCE, M. Krejsa
»TVRTEK 17. 12.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M
V†MÃSÕCI PROSINCI,
E. PlÌhalov· a t˝m spolupracovnÌk˘
P¡TEK 18. 12.
POSEZENÕ U STROME»KU, E. PlÌhalov· a t˝m
spolupracovnÌk˘
Velk· klubovna otev¯ena vûdy od 14.30 h,
n·boûenskÈ rozjÌm·nÌ od 14 hodin.
Kr·snÈ a öùastnÈ V·noce a do p¯ÌötÌho roku 2010
hodnÏ zdravÌ a spokojenosti p¯eje t˝m spolupracovnÌk˘ Senior klubu.

Ve Ëtvrtek 17. prosince zveme do Probe
centra na X. roËnÌk v·noËnÌho turnaje
v kuûelk·ch. ZaËÌn·me v 16 hodin.

PROSINEC V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ
LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ zahraje dÏtem v·noËnÌ p¯edstavenÌ
Nesem v·m noviny. Na v·noËnÌ koledy, zvyky
a pranostiky, zimnÌ h·danky a povÌd·nÌ o narozenÌ JeûÌöka p¯ijÔte do DomeËku, Valtick· 23
ve st¯edu 16. 12. v 10.00 hodin. VstupnÈ 40 KË,
rezervace na telefonu 544 216 684.

Galerie DomeËku
Zveme v·s na tradiËnÌ v˝stavu V·noce v DomeËku, kterou si m˘ûete prohlÈdnout v pracovnÌ
dny od 1. prosince v galerii DomeËku, Valtick· 23. KromÏ v˝tvarn˝ch pracÌ dÏtÌ s v·noËnÌ
tematikou zde uvidÌte takÈ keramick˝ BetlÈm,
vy·bÏn˝ a vystavovan˝ jiû Ëtrn·ct let, kter˝ se
kaûd˝m rokem rozroste o nÏkolik figurek.

V·noËnÌ den otev¯en˝ch dve¯Ì
Zveme vöechny dÏti, kterÈ chtÏjÌ na poslednÌ
chvÌli p¯ekvapit svÈ blÌzkÈ vlastnoruËnÏ vyroben˝m d·reËkem. VyrobÌme si drobnÈ v·noËnÌ dekorace z papÌru, keramiky a p¯Ìrodnin, p¯·nÌËka,
nazdobÌme pernÌËky. S sebou p¯ez˘vky, n˘ûky,
vstupnÈ 60 KË. Sobota 19. 12. od 9 do 12.00
hodin (m˘ûete p¯ijÌt kdykoliv bÏhem dopoledne)
v DomeËku, Valtick· 23.

V·noËnÌ kabaret
DÏti z DomeËku si pod vedenÌm sv˝ch lektor˘ p¯ipravili pro rodiËe a dalöÌ rodinnÈ p¯ÌsluönÌky a zn·mÈ mal˝ v·noËnÌ d·rek v podobÏ z·-

bavnÈho odpoledne. SrdeËnÏ v·s vöechny zveme
ke sledov·nÌ p·sma scÈnek, pohybov˝ch kreacÌ,
taneËk˘ a velkÈ mÛdnÌ p¯ehlÌdky veËernÌch öat˘
na z·vÏr. V programu vystoupÌ dÏti z pohybov˝ch a v˝tvarn˝ch krouûk˘ DomeËku a dÏvËata
z mÛdnÌho klubu Fashion club ...a moûn· p¯ijde
i kouzelnÌk. V nedÏli 20. 12. v†17 hodin v s·le
nad Albertem na P·lavskÈm n·mÏstÌ. VstupnÈ
dobrovolnÈ.

P¯edv·noËnÌ stopovan·
Po roce jsme pro v·s opÏt p¯ipravili v˝let
pro rodiËe s dÏtmi zimnÌm lesem. Cesta pln· ˙kol˘ n·s provede lesem NPR H·deck· planinka aû
k malÈmu pokladu. My pak p¯ipravÌme v·noËnÌ
hostinu zvÌ¯·tk˘m a pt·Ëk˘m, kte¯Ì v lese ûijÌ. Sejdeme se v nedÏli 13. 12. v†10 hodin u restaurace
Velk· Klajdovka. S sebou dobrÈ boty, vhodnÈ
obleËenÌ, svaËinu a hlavnÏ dobroty pro pt·Ëky ñ
o¯Ìöky, sluneËnice, tukovÈ koule, jablÌËka a dalöÌ.
UkonËenÌ kolem 13 h opÏt na VelkÈ Klajdovce.
P¯ihl·öky v DomeËku, Valtick· 23, telefon. ËÌslo
544 216 684 nebo 739 263 997.

UpozorÚujeme obËany,
ûe dne 30. 12. 2009 bude ˙¯ednÌ den
od 8.00 do 12.00 hodin.
DÏkujeme za pochopenÌ
a p¯ejeme öùastn˝ nov˝ rok 2010.
⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady

Zamýšlené veselí může mít značně neveselou dohru
Vzhledem k†tomu, ûe z·vÏr roku se pomalu blÌûÌ, nast·v· opÏt obdobÌ, kdy se po BrnÏ zaËne oz˝vat ve vÏtöÌ mÌ¯e h¯mot a z·blesky z·bavnÈ pyrotechniky. Ta jiû nenÌ domÈnou pouze silvestrovskÈho veselÌ, ale je typick· pro cel˝ prosinec. NÏkdo
tÌmto zp˘sobem slavÌ Mikul·öe, v˝jimkou petardy
a r˘znÈ svÏtlice nejsou ani o ätÏdrÈm dni a mnoho
lidÌ jiû nÏkolik dn˘ p¯ed poslednÌm dnem tohoto
roku nacviËuje soukromÈ ohÚostroje, jimiû si hodl·
zp¯Ìjemnit z·vÏr novÈho a p¯Ìchod novÈho roku.
HlavnÌm smyslem tohoto druhu z·bavy je p¯edevöÌm z·bava. Na to by vyznavaËi tohoto hobby
nemÏli zapomÌnat. Bohuûel, ne vûdy jsou str˘jci
pyrotechnick˝ch efekt˘ zodpovÏdnÌ a ohleduplnÌ.

Je tedy na mÌstÏ si p¯ipomenout, ûe zach·zenÌ
s†pyrotechnick˝mi p¯edmÏty je regulov·no p¯edevöÌm b·Úskou legislativou. Ta urËuje, kdo a jak smÌ
s†v˝robkem tÈ kterÈ nebezpeËnostnÌ t¯Ìdy manipulovat. Zakazuje takÈ pouûÌv·nÌ nÏkter˝ch pyrotechnick˝ch v˝robk˘ v†blÌzkosti nemocnic, domov˘ d˘chodc˘, dÏtsk˝ch za¯ÌzenÌ Ëi ozdravoven.
P¯i samotnÈm odpalov·nÌ svÏtlic a dÏlobuch˘ je
nutnÈ db·t ohleduplnosti ke svÈmu okolÌ a takÈ
umÏt p¯edvÌdat moûnÈ n·sledky. Jiû nÏkolik dnÌ
p¯ed Silvestrem nÏkte¯Ì neodolajÌ a nakoupenou pyrotechniku zkouöejÌ. Jejich jedn·nÌ by p¯itom mohlo b˝t za urËit˝ch okolnostÌ sankcionov·no podle
p¯estupkovÈho z·kona jako ruöenÌ noËnÌho klidu,

v†urËit˝ch p¯Ìpadech by se mohlo jednat i o ˙myslnÈ naruöov·nÌ obËanskÈho souûitÌ schv·lnostmi,
coû je tÈû p¯estupek.
Mnohem v·ûnÏjöÌ jsou vöak p¯Ìpady, kdy si
svou tvrdou daÚ vybÌr· pouh· nepozornost a odp·lenou svÏtlicÌ Ëi dÏlobuchem je zp˘sobena ˙jma
na zdravÌ Ëi na majetku. P˘vodnÏ zam˝ölenÈ veselÌ
pak m˘ûe mÌt znaËnÏ neveselou dohru t¯eba p¯i
soudnÌmu ¯ÌzenÌ o n·hradÏ ökody nebo i v†trestnÌm
¯ÌzenÌ. Vöechna tato rizika by mÏli mÌt tedy lidÈ, d¯Ìve neû pyrotechnickÈ v˝robky aktivujÌ, na z¯eteli.
JmÈnem MÏstskÈ policie Brno p¯eji vöem obyvatel˘m Vinohrad klidnÈ sv·tky a jen to dobrÈ v†roce
2010!
Mgr. ZdenÏk Nov·k

Stalo se na Vinohradech • Stalo se na Vinohradech • Stalo se na Vinohradech
Cukroviny mÏly ho¯kou p¯Ìchuù
K†muûi, kter˝ si z¯ejmÏ p˘vodnÏ chtÏl osladit
cukrovinkami ûivot, byli v†sobotu 17. ¯Ìjna p¯ivol·ni str·ûnÌci mÏstskÈ policie. PÏtadvacetiletÈmu muûi vöak sladkosti v†˙stech brzy zho¯kly, kdyû se dal
do konzumace sladkostÌ. P¯Ìmo mezi reg·ly v prodejnÏ na P·lavskÈm n·mÏstÌ byl p¯istiûen tamnÌ
ostrahou, kter· zalarmovala str·ûnÌky. Ti zjistili, ûe
dotyËn˝ se dopustil nejen p¯estupku proti majetku,
ale ûe o jeho osobu majÌ z·jem takÈ republikovÌ policistÈ. HlÌdka tedy BrÚana zadrûela a p¯edala k dalöÌmu p¯eöet¯enÌ p¯Ìsluön˝m org·n˘m.

Muû hrozil sebepoökozenÌm
V†nedÏlnÌch odpolednÌch hodin·ch 1. listopadu
byla p¯ivol·na pos·dkou rychlÈ z·chrannÈ sluûby
do »ejkovickÈ ulice jednotka operativnÌho z·sahu
k p¯Ìpadu poranÏnÈho muûe. Po p¯Ìjezdu hlÌdka
zjistila, ûe na mÌstÏ se nach·zÌ t¯icetilet˝ T¯ebÌËan,

kter˝ silnÏ krv·cÌ z†r·ny na z·pÏstÌ a zranÏnÌ si zp˘sobil s·m. Vzhledem k†tomu, ûe vyhroûoval dalöÌm
sebepoökozov·nÌm, hlÌdka z·chran·¯˘m asistovala
s†p¯evozem rozruöenÈho muûe do nemocnice.

MladÌk ¯Ìdil bez doklad˘ a opil˝
V†sobotu 31. ¯Ìjna ve†t¯i r·no spat¯ila hlÌdka
str·ûnÌk˘ bÏhem kontrolnÌ Ëinnosti na†Vinohradech
projÌûdÏjÌcÌ vozidlo, kterÈ odboËovalo z†éaroöickÈ
ulice na†P·lavskÈ n·mÏstÌ, aniû by mÏlo rozsvÌcen·
potk·vacÌ svÏtla. Str·ûnÌci proto vozidlo zastavili
a†¯idiËe vyzvali k†p¯edloûenÌ ¯idiËskÈho opr·vnÏnÌ,
na†coû osmn·ctilet˝ mladÌk p¯ekvapivÏ odvÏtil, ûe
¯idiËsk˝ pr˘kaz nep¯edloûÌ, neboù û·dn˝ nem·.
Na†dotaz, zda poûil alkohol p¯ed jÌzdou, mlad˝ ¯idiË
odpovÏdÏl, ûe†popÌjel. Po†provedenÈ dechovÈ
zkouöce, kter· uk·zala pozitivnÌ v˝sledek, p¯ivolali
str·ûnÌci na†mÌsto k†p¯evzetÌ p¯Ìpadu republikovou
policii.

RuöenÌ noËnÌho klidu neub˝v·
K†nejËastÏjöÌm v˝jezd˘m mÏstskÈ policie pat¯Ì
na vinohradskÈm sÌdliöti stÌûnosti na ruöenÌ noËnÌho
klidu. Jen za poslednÌ mÏsÌc str·ûnÌci registrovali
desÌtky takov˝ch p¯Ìpad˘. T˝k· se to nejen frekventovanÈho P·lavskÈho n·mÏstÌ, ale takÈ bytov˝ch
dom˘. NoËnÌ klid je p¯itom upraven z·konem, p¯iËemû za jeho poruöenÌ hrozÌ ËlovÏku sankce podle
p¯estupkovÈho z·kona. MÏstsk· policie upozor- Úuje, ûe dodrûov·nÌ noËnÌho klidu je z·konnou povinnostÌ a vztahuje se na dobu od 22.00 do 06.00
hodin. Bujar· z·bava se tak m˘ûe h¯ÌönÌk˘m nevyplatit. RuöenÌ noËnÌho klidu je totiû p¯estupkem
proti ve¯ejnÈmu po¯·dku a v†takovÈm p¯ÌpadÏ m˘ûe
str·ûnÌk uloûit pachateli blokovou pokutu aû do v˝öe 1000 KË p¯ÌpadnÏ proh¯eöek postoupit k projedn·nÌ spr·vnÌmu org·nu.
Jana Ber·nkov·, MP Brno
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