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Prosinec
na Vinohradech

5. 12. – Vinohradské trhy 
V čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha 
před radnicí (ze strany parku), Velkopavlo- 
vická 25, Brno-Vinohrady. Trhy proběhnou 
v souladu s aktuální epidemiologickou situací 
v návaznosti na vládní nařízení.
Více na www.kvicvinohradybrno.cz a FB.

Oznámení
V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČES-

KÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření 
je uzavřen společenský sál v objektu Bzenecká 
23 a jsou pozastaveny veškeré aktivity KVIC 
Brno-Vinohrady. O dalších krocích vás bude-
me informovat prostřednictvím webových 
stránek – www.kvicvinohradybrno.cz, www.
domecekvinohradybrno.cz.

Mgr. Jiří Huňáček,
ředitel KVIC Brno-Vinohrady.

Rozsvícení 
vinohradského 

vánočního stromu
Proběhne tentokrát s vyloučením veřej-

nosti. Za předpokladu zlepšení epidemiolo-
gické situace vás budeme informovat. Sledujte 
nás na prosím na www.kvicvinohradybrno.cz 
a FB. Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Jiří Huňáček

Změna úředních hodin 
ÚMČ Brno-Vinohrady

Vážení občané,
oznamujeme, že z důvodu mimořádné situace 
a v souvislosti s usneseními vlády ČR dochází 
ke změně úředních hodin Úřadu městské čás-
ti Brno-Vinohrady, a to takto:

PO: 9.00–11.00 h a 14.00–17.00 h
ST: 9.00–11.00 h a 14.00–17.00 h
Polední př.: 11.15–11.45 h

Vzhledem k současné situaci žádáme ob-
čany, aby omezili osobní návštěvy ÚMČ na 
nezbytné minimum a s pracovníky se na 
svých požadavcích předem telefonicky, emai-
lem, datovou zprávou dohodli. Vstup do bu-
dovy pouze s ochranou úst a nosu! Dodržujte 
prosím rozestupy. Dezinfekce v budově je 
k dispozici.

Ke komunikaci lze využít:
•	 poštovní	adresu:	
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
•	 kontakt	na	sekretariát:	
tel: 511 189 001 , fax: 544 210 825
e-mail: info@vinohrady.brno.cz
•	 elektronickou	podatelnu:	
podatelna.vinohrady@brno.cz
•	 emailové	adresy	pracovníků	na:	
www.vinohrady.brno.cz/kontakty
•	 ID	datové	schránky: gxxbyhw

Děkujeme za pochopení. 
ÚMČ Brno-Vinohrady

Jedenáct jírovců pleťových vysadí v listopadu Teplárny Brno po dohodě s vinohradskou 
radnicí v lokalitě ulice Tvrdonické. Více se o výsadbě dozvíte v článku na straně 3.

Vážení vinohradští spoluobčané,
tu polehoučku, jindy hlučněji, leč nezadržitelně do kraje a do našich domovů 
vcházejí vánoční svátky s tichým časem adventním. Letošní dobu vánoční sice 
prožíváme podobně jako každý rok, ovšem ty vánoce letošní jsou přeci jen pozna-
menány atmosférou neklidu a nejistoty. Zkrátka a dobře, letošní doba adventní 
žije tak trochu ve stínu koronavirové epidemie „roztahující se“ v naší zemi. Na 
hezké prožití dnů spojených s vánočními svátky by však koronavirus neměl mít 
„navrch“, neměl by mít nikterak zásadní, ba ani minimální vliv na pěkné sváteč-
ní chvíle a na vztahy mezi lidmi. Záleží jenom na nás, na našich rodinách, na 
našich blízkých, zda si necháme pustit epidemii do svého vnitřního života, zda 
připustíme, aby narušovala naše adventní přemítání, vzpomínání, zda infekci 
dáme více prostoru v našich svátečních úvahách. Zkrátka záleží jen na nás, zda 
dopustíme, aby jevy spojené s nebezpečnou virózou zastínily vánoční atmosféru 
v našich srdcích a myslích. 

Vážení Vinohraďané, žijeme v době poznamenané dosud ne plně známou 
infekcí, která nepříjemně těsní naše životy. Covid doráží na naše žití, na naše 
zdraví. Jeho dopady mohou být nepatrné, ale též mohou být fatální a mohou 
končit i úmrtím. Proto Vás, vážení Vinohraďané, sousedé, moc prosím, dodržuj-
te hygienická opatření v podobě nošení roušek, v dodržování dvoumetrových ro-
zestupů a v dodržování (až přehnané) osobní hygieny, včetně dezinfekce rukou. 
Dodržujte, prosím, i ostatní nařízení vlády. Možná jsou často pro nás nepocho-
pitelná, leč věřte mi, mají jediný smysl: ochránit nás před onou infekční nákazou. 
Chápu, že se nejedná o žádná příjemná a povznášející opatření. Jedná se ovšem 
o opatření účinná a potřebná, jedná se o opatření, která nás při dodržování vy-
vedou z covidových nesnází a přivedou nás ke konečnému vítězství. A ochrání 
nás před nemocí či smrtí. Dodržováním potřebných úkonů chráníme sebe, ale 
také chráníme i své spoluobčany před sebou samými. Dodržováním tří R tak 
demonstrujeme jednotu v boji s koronavirem, ale i svoji nesobeckost a solidaritu 
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Koronavirus:
Aktuální situace v Brně

INFORMAČNÍ WEB BRNA
koronavirus.brno.cz

E-MAIL PRO DOTAZY K OPATŘENÍM 
koronavirus@brno.cz

MĚSTSKÁ LINKA POMOCI
 800 140 800

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

Zdravotnické linky
 773 768 994
KRAJSKÁ	HYGIENICKÁ	STANICE
Linka Krajské hygienické stanice Jihomorav-
ského kraje je v provozu od pondělí do pátku 
od 8 do 15 hodin. 

 1221
CELOREPUBLIKOVÁ	LINKA	HYGIENY
Centrální linka hygieny je k dispozici v pra-
covních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu 
od 9 do 16.30 hodin.

Pomoc od dobrovolníků
MUNI	pomáhá
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Potřebujete přinést nákup, pohlídat děti nebo 
doručit bavlněnou roušku? Svou pomoc nabí-
zí prostřednictvím Masarykovy univerzity 
přes 4500 dobrovolníků.

 737 234 078
DOBRÉ	SRDCE	NA	DÁLKU
Pro lidi, kteří jsou v době epidemie osamělí a 
nemají nikoho, kdo by je vyslechl, spustila 
Diecézní charita Brno program Dobré srdce 
na dálku. Dobrovolník bude zájemci pravidel-
ně telefonovat – 1–3x týdně, vždy nejdéle 30 
minut a ze skrytého telefonního čísla. 

Psychická a sociální 
podpora

									PRESAFE.CZ
PSYCHOSOCIÁLNÍ	PORADENSTVÍ
Psychosociální poradenství osobám v karan-
téně i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktu-
ální situací, nabízí zdarma brněnský spolek 
PRESAFE.

 770 600 800
DLUHOVÁ	LINKA	ČLOVĚKA	V	TÍSNI
Hrozí vám v důsledku opatření proti šíření 
koronaviru dluhy nebo dokonce exekuce? 
Člověk v tísni rozšířil fungování dluhové lin-
ky. Dovoláte se každý všední den od 8 do 18 
hodin.

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

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	schvaluje:
– s platností od 2. 11. 2020 nevyužívat automaticky 

možnosti uvedené v Článku 10 a čl. 3 (společný 
nájem bytu) dle Pravidel o pronájmu bytů v do-
mech v majetku statutárního města Brna a nájem 
bytů v těchto případech řešit postupem uvede-
ným v odstavcích 1, 2 a 3;

– záměr vybudování parkourového hřiště v lokalitě 
Růženin dvůr, případně v jiné vhodné lokalitě 
MČ Brno-Vinohrady;

– záměr umístění fontány na pozemku p. č. 9395/2 
v k. ú. Židenice;

– záměr umístění nádob na bioodpady na veřejných 
prostranstvích v městské části Brno-Vinohrady;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem ne-
bytových prostor, které se nachází v suterénu do-
mu Bzenecká 19,21 (108 m2) za účelem poskytová-
ní pečovatelské služby, hygienického střediska 
a služeb s těmito službami souvisejících;

– zveřejnění záměru na pronájem nebytových pro-
stor, které se nachází v suterénu domu Pálav- 
ské náměstí 7 (19,5 m2) za účelem zřízení skladu 
elektro;

– zveřejnění záměru na pronájem nebytových pro-
stor – místnosti č. 3 (11,6 m2) v domě Prušánecká 
15, za účelem uskladnění osobních věcí;

– v souvislosti s usnesením zasedání Zastupitelstva 
města Brna č. Z8/16 ze dne 21. 4. 2020 žádost 
o poskytnutí kompenzace ve výši 3.600 Kč za pro-
minutí místního poplatku společnosti STEAK 
HOUSE K1, s.r.o., se sídlem Žarošická 24, která 
provozuje předzahrádku před svojí provozovnou;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 
v objektu Velkopavlovická 25, II. NP o celkové 
výměře 36,83 m2 z toho: hlavní prostor o výměře 
17,55 m2, vedlejší prostor o výměře 19,28 m2;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 
v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o celkové 
výměře 81,84 m2 z toho: hlavní prostor o výměře 
73,97 m2; vedlejší prostor o výměře 7,87 m2;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 
v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o celkové 
výměře 87,41 m2 z toho: hlavní prostor o výměře 
77,69 m2; vedlejší prostor o výměře 9,72 m2.

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	souhlasí:
– s přerušením činnosti školní družiny o prázdni-

nách ve školním roce 2020/2021 v ZŠ Mutěnická 
23 takto:

 podzimní prázdniny 29. 10. 2020 – 30. 10. 2020
 provoz ŠD nepřerušen;
 vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

 provoz ŠD přerušen;
 jednodenní pololetní prázdniny 29. 1. 2021
 provoz ŠD nepřerušen;
 jarní prázdniny 22. 2. 2021 – 28. 2. 2021
 provoz ŠD nepřerušen;
 velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
 provoz ŠD nepřerušen;
 hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
 provoz ŠD přerušen;
– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve 

výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci 
bytového jádra v bytě, Mikulovská 4, Brno, dle 
přiloženého materiálu;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří 
v bytě, Mikulovská 4, 628 00 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	pověřuje:
– bytovou a dislokační komisi projednáním návrhu 

na změnu nebo aktualizaci kritérií pro hodnocení 
naléhavosti bytové potřeby žadatele o byt.

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady
bere	na	vědomí	s	připomínkami:
– stavební záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa, 

k. ú. Židenice“ v celém rozsahu podle předložené 
dokumentace Arch. Design s.r.o. zak. č. B-19-
093-000 z 05/2020 včetně předmětných připomí-
nek a návrhů na změny požadovaných MČ Brno-
-Vinohrady, které jsou zakresleny v koordinač-
ním výkresu, a to jmenovitě:

 výstavba mateřské školy na pozemcích ve vlast-
nictví statutárního města Brno (v sousedství 
Domova pro seniory Věstonická) dle předchozí 
dohody s investorem se závazkem investora pře-
vést objekt MŠ do vlastnictví statutárního města 
Brno;

 realizace výstavby tak, aby směrem k současné 
zástavbě v MČ Brno-Vinohrady docházelo ke sni-
žování intenzity výstavby (výstavba nižších ob-
jektů), nepřevyšujících stávající budovu Domova 
pro seniory Věstonická;

 přesunutí výškové budovy do jižní části Obytné-
ho souboru Šedova (k poliklinice Viniční).

Patří	papírová	rouška	do	tříděného	odpa-
du?	Musejí	nakažení	covid-19	dělat	s	od-

padem	 něco	 speciálního?	 A	 zavřou	 se	 teď	
kvůli	 vládním	 nařízením	 sběrné	 dvory? 
Na	základní	otázky,	týkající	se	odpadu	v	do-
bě	 epidemie,	 odpovídá	městská	 společnost	
SAKO	Brno.

Jednorázové	 roušky,	 třídit,	 nebo	 netří-
dit? Použité papírové roušky házejte vždy do 
komunálu. Pokud byste je vytřídili do barev-
ného kontejneru, putovaly by na třídicí linku, 
kde by s ní přišli do styku pracovníci. Z popel-
nice naopak míří rovnou do spalovny, z auta 
až do kotle ji překládají jen stroje. Vysoká tep-
lota spalování navíc bezpečně ničí viry a další 
patogeny.

Z preventivních důvodů by také osoby ne-
mocné a v karanténě neměly třídit odpad. 

Opět by totiž hrozilo, že se s ním setkají pra-
covníci dotřiďovacích linek. Všechen odpad 
dávejte v zavázaném pytli do směsného odpa-
du; v ideálním případě pytel na povrchu dez-
infikujte. 

Sběrné	 dvory	 zůstávají	 otevřené. Upra-
vují se ale pravidla jejich provozu tak, aby by-
la v souladu s vládními opatřeními. Samozřej-
mé je nošení roušky a dodržování rozestupů. 
Vstup bude umožněn vždy jen jedné osobě 
(či vjezd jednomu vozidlu) odkládající odpa-
dy, teprve po jejím odchodu bude do prostoru 
vpuštěn někdo další. Obsluha také bude lidi 
pouze směrovat ke správným kontejnerům, 
ale nebude s manipulací s odpadem z hygie-
nických důvodů pomáhat. Proto	je	také	do-
časně	pozastaven	sběr	předmětů	na	REUSE	
a	RENAB	pointech.	 SAKO Brno a.s.■2■

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
• s platností od 2.11.2020 nevyužívat automaticky 

možnosti uvedené v Článku 10 a čl. 3 (společ-
ný nájem bytu) dle Pravidel o pronájmu bytů v 
domech v majetku statutárního města Brna a 
nájem bytů v těchto případech řešit postupem 
uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3;

• záměr vybudování parkourového hřiště v loka-
litě Růženin dvůr, případně v jiné vhodné loka-
litě MČ Brno-Vinohrady;

• záměr umístění fontány na pozemku p. č. 
9395/2 v k. ú. Židenice;

• záměr umístění nádob na bioodpady na veřej-
ných prostranstvích v městské části Brno- Vi-
nohrady;

• zveřejnění přiloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor, které se nachází v suteré-
nu domu Bzenecká 19,21 (108 m2) za účelem 
poskytování pečovatelské služby, hygienického 
střediska a služeb s těmito službami souvisejí-
cích;

• zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor, které se nachází v suterénu domu Pá-
lavské náměstí 7 (19,5 m2) za účelem zřízení 
skladu elektro;

• zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor – místnosti č. 3 (11,6 m2) v domě Prušá-
necká 15, za účelem uskladnění osobních věcí;

• v souvislosti s usnesením zasedání Zastupi-
telstva města Brna č. Z8/16 ze dne 21.04.2020 
žádost o poskytnutí kompenzace ve výši 3.600 
Kč za prominutí místního poplatku společnosti 
STEAK HOUSE K1, s.r.o., se sídlem Žarošická 
24, která provozuje předzahrádku před svojí 
provozovnou;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, II. NP o 
celkové výměře 36,83 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 17,55 m2;
• vedlejší prostor o výměře 19,28 m2;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o 
celkové výměře 81,84 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 73,97 m2;
• vedlejší prostor o výměře 7,87 m2;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o 
celkové výměře 87,41 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 77,69 m2;
• vedlejší prostor o výměře 9,72 m2;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
• s přerušením činnosti školní družiny o prázd-

ninách ve školním roce 2020/2021 v ZŠ Mutě-
nická 23 takto:

• podzimní prázdniny 29. 10. 2020 - 30. 10. 
2020 provoz ŠD nepřerušen;

• vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 03. 01. 2021 
provoz ŠD přerušen;

• jednodenní pololetní prázdniny 29. 01. 2021 
provoz ŠD nepřerušen;

• jarní prázdniny 22. 02. 2021 - 28. 02. 2021 
provoz ŠD nepřerušen;

• velikonoční prázdniny 01.04. 2021 provoz ŠD 
nepřerušen;

• hlavní prázdniny 01.07. 2021 - 31. 08. 2021 
provoz ŠD přerušen;

• s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve 
výši 60 000,- Kč a zněním dohody o rekonstruk-
ci bytového jádra v bytě, Mikulovská 4, Brno, 
dle přiloženého materiálu;

• s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5000,- Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří v 
bytě, Mikulovská 4, 628 00 Brno dle přiložené-
ho materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady nedoporu-
čuje:
• novelizovat obecně závazné vyhlášky města 

Brna týkající se určení spádových obvodů ma-
teřských škol a základních škol v MČ Brno-Vi-
nohrady;

Rada městské části Brno-Vinohrady pověřuje:
• bytovou a dislokační komisi projednáním ná-

vrhu na změnu nebo aktualizaci kritérií pro 
hodnocení naléhavosti bytové potřeby žadatele 
o byt;

Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vě-
domí s připomínkami:
• stavební záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa, 

k. ú. Židenice“ v celém rozsahu podle předlo-
žené dokumentace Arch. Design s. r. o. zak. č. 
B-19-093-000 z 05/2020 včetně předmětných 
připomínek a návrhů na změny požadovaných 
MČ Brno-Vinohrady, které jsou zakresleny v 
koordinačním výkresu, a to jmenovitě:
a) výstavba mateřské škola na pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Brno (v sou-
sedství Domova pro seniory Věstonická) dle 
předchozí dohody s investorem se závazkem 
investora převést objekt MŠ do vlastnictví 
statutárního města Brno;

b) realizace výstavby tak, aby směrem k součas-
né zástavbě v MČ Brno-Vinohrady docháze-
lo ke snižování intenzity výstavby (výstavba 
nižších objektů) nepřevyšujících stávající bu-
dovu Domova pro seniory Věstonická;

c) přesunutí výškové budovy do jižní části Obyt-
ného souboru Šedova (k poliklinice Viniční).

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

 773 768 994
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Linka Krajské hygienické stanice Jihomoravské-
ho kraje je v provozu od pondělí do pátku od 8 
do 15 hodin. 

Zdravotnické linky

 1221
CELOREPUBLIKOVÁ LINKA HYGIENY
Centrální linka hygieny je k dispozici v pracov-
ních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 
do 16.30 hodin.

6 MUNI pomáhá
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Potřebujete přinést nákup, pohlídat děti nebo 
doručit bavlněnou roušku? Svou pomoc nabí-
zí prostřednictvím Masarykovy univerzity přes 
4500 dobrovolníků.

Pomoc od dobrovolníků

 737 234 078
DOBRÉ SRDCE NA DÁLKU
Pro lidi, kteří jsou v době epidemie osamělí 
a nemají nikoho, kdo by je vyslechl, spustila 
Diecézní charita Brno program Dobré srdce na 
dálku. Dobrovolník bude zájemci pravidelně te-
lefonovat – 1–3x týdně, vždy nejdéle 30 minut a 
ze skrytého telefonního čísla. 

6 PRESAFE.CZ
PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Psychosociální poradenství osobám v karanténě 
i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktuální si-
tuací, nabízí zdarma brněnský spolek PRESAFE.

Psychická a sociální 
podpora

 770 600 800
DLUHOVÁ LINKA ČLOVĚKA V TÍSNI
Hrozí vám v důsledku opatření proti šíření ko-
ronaviru dluhy nebo dokonce exekuce? Člověk 
v tísni rozšířil fungování dluhové linky. Dovolá-
te se každý všední den od 8 do 18 hodin.

 731 197 477
MODRÁ LINKA DŮVĚRY
Pokud se psychicky necítíte dobře, potřebujete 
poradit, povzbudit, využijte Modrou linku dů-
věry. Funguje denně od 9 do 21.

Patří papírová rouška do tříděného odpa-
du? Musejí nakažení covid-19 dělat s od-
padem něco speciálního? A zavřou se teď 
kvůli vládním nařízením sběrné dvory? Na 
základní otázky týkající se odpadu v době 
epidemie odpovídá městská společnost 
SAKO Brno.
Jednorázové roušky, třídit, nebo netřídit? 
Použité papírové roušky házejte vždy do ko-
munálu. Pokud byste je vytřídili do barevného 
kontejneru, putovaly by na třídicí linku, kde by 
s ní přišli do styku pracovníci. Z popelnice na-
opak míří rovnou do spalovny, z auta až do kot-
le ji překládají jen stroje. Vysoká teplota spalo-
vání navíc bezpečně ničí viry a další patogeny.
Z preventivních důvodů by také osoby nemoc-
né a v karanténě neměly třídit odpad. Opět 

by totiž hrozilo, že se s ním setkají pracovníci 
dotřiďovacích linek. Všechen odpad dávejte v 
zavázaném pytli do směsného odpadu; v ideál-
ním případě pytel na povrchu dezinfikujte. 
Sběrné dvory zůstávají otevřené. Upravují 
se ale pravidla jejich provozu tak, aby byla v 
souladu s vládními opatřeními. Samozřejmé je 
nošení roušky a dodržování rozestupů. Vstup 
bude umožněn vždy jen jedné osobě (či vjezd 
jednomu vozidlu) odkládající odpady, teprve 
po jejím odchodu bude do prostoru vpuštěn 
někdo další. Obsluha také bude lidi pouze smě-
rovat ke správným kontejnerům, ale nebude s 
manipulací s odpadem z hygienických důvodů 
pomáhat. Proto je také dočasně pozastaven 
sběr předmětů na REUSE a RENAB pointech.

SAKO Brno a.s

KORONAVIRUS:
AKTUÁLNÍ SITUACE V BRNĚ

INFORMAČNÍ WEB BRNA
KORONAVIRUS.BRNO.CZ
E-MAIL PRO DOTAZY K OPATŘENÍM 
koronavirus@brno.cz

MĚSTSKÁ LINKA POMOCI

 800 140 800
Linka je zdarma a je v provozu ve všední dny 

od 7.30 do 15.00.

SAKO radí, jak nakládat s odpady v době epidemie

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

SAKO radí, jak nakládat s odpady v době epidemie
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s druhými lidmi. Koronavirus nás ničí také hospodářsky. Mno-
ho profesí bylo tvrdě zasaženo výpadkem ve své činnosti, lidé 
přicházejí o zaměstnání, o zdroj obživy své i svých rodin. Nejen 
podniky, ale i obce přicházejí o finance a lepší možnosti svého 
rozvoje. I naše městská část přišla o finanční prostředky v zá-
pase s covidem a v příštím roce bude obecní rozpočet nižší o dva 
miliony korun, kterých se nám nedostane v podobě postoupe-
ných příjmů. Co naplat, budeme se muset s tou realitou vyrov-
nat, překonat potíže a jít dál. 

Vážení spoluobčané, před jistým časem zjitřila vinohradské 
veřejné mínění kauza, vystupující pod označením GO UP. Jed-
nalo se v ní, a vlastně se v ní stále jedná, o nesouhlas vinohrad-
ské radnice (tak zvané obecní reprezentace) i obyvatel (přede-
vším z Bořetické a Čejkovické ulice) s výstavbou sportovně re-
kreačního komplexu na místě bývalých tenisových kurtů. 
Kolem této kauzy bylo hodně kraválu a snad ještě více dezin-
formací letících naší obcí. Podstatná je nyní skutečnost, že rad-
nice – městská část – dále trvá na nesouhlasném stanovisku 
s výstavbou komplexu. Na podnět a návrh rady byl naším za-
stupitelstvem dokonce schválen odkup pozemků, na kterých se 
měla odvinout ona nežádoucí stavební činnost. Město Brno 
bylo naší městskou částí požádáno provést odkup těchto po-
zemků. Na odkupu se naše městská část bude podílet rovnou 

polovinou (zřejmě tedy desíti miliony korun). Docela nedávno 
jsem učinil písemné dotazy na paní primátorku i na majitele 
pozemků a potenciálního stavebníka komplexu, jak situace ko-
lem odkupu vypadá. Stavebník a majitel pozemků mi sdělil, že 
o odkupu jednal s příslušným náměstkem primátorky a byl 
informován, že bude proveden cenový odhad pozemků. Další 
informace od brněnského magistrátu zatím nemá. Za magist-
rát města Brna mi odpověděl příslušný radní, mající v gesci 
majetkové záležitosti. Sdělil mi, že město Brno, kterému případ 
podle městského statutu náleží k řešení (jde o tzv. stavbu celo-
městského významu), v současné době zajišťuje finance na pří-
padné uskutečnění námi navrhovaného odkupu pozemků. 
Berte, prosím, toto sdělení jako informaci o současném stavu 
kauzy na Vinohradech, známé pod čtyřpísmenným názvem 
GO UP. Dění budu nadále sledovat. Naše snaha získat pozem-
ky, zamezit tím výstavbě a využít je v co nejširším veřejném 
zájmu, je nezměrná. 

Vážení vinohradští spoluobčané, vánoční svátky a s nimi 
i konec letošního roku se přibližují. Přeji Vám mnoho klidu, 
rodinné pohody a snad žádné obavy z budoucna. Zdraví a štěs-
tí Vám všem přeji tak moc, jak jen mohu přát. Držte se, buďte 
rozvážní, opatrní, ale také stateční. Vím, že jste.

Jiří Čejka, starosta

Výsadba aleje na Tvrdonické ulici
V letošním roce slaví Teplárny Brno, a.s. 90. výročí vzniku. Při této 

významné a milé příležitosti se vedení podniku v čele s ředitelem 
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, rozhodlo připomenout se nějakým zají-
mavým způsobem u svých významných zákazníků – odběratelů tepel-
né energie. Takovým zákazníkem je i naše městská část. S panem ředi-
telem jsme se dohodli, že onou vhodnou prezentací brněnských teplá-
ren u nás na Vinohradech by bylo vysazení aleje (právě na Tvrdonické 
ulici). Tak se také v nedávných dnech stalo. Náš měsíčník u této příle-
žitosti přináší rozhovor s ředitelem Petrem Fajmonem. Rozhovor si 
můžete přečíst níže. Jiří Čejka, starosta

Devadesátiny Tepláren Brno 
připomenou nové stromy

Jedenáct	 jírovců	pleťových	vysadily	 v	 listopadu	Teplárny	Brno 
po	dohodě	s	vinohradskou	radnicí	v	lokalitě	ulice	Tvrdonické.	Spolu 
s	pamětní	deskou	budou	nejen	kolemjdoucím	připomínat,	že	právě	
letos	tato	městská	společnost	podpořila	výsadbu	stromů.	

„Když jsme hledali způsoby, jak upozornit na významné výročí 
naší společnosti, chtěli jsme Brnu a obyvatelům nabídnout něco hod-
notného pro život ve městě, jehož jsme součástí. A jak lépe zdůraznit, 
že ekologie pro nás není prázdné slovo, než výsadbou nových stromů. 
Vždyť podle některých odborníků jeden vzrostlý strom vyrobí denně 
kyslík pro tři lidi,“ vysvětluje generální ředitel Tepláren Brno Petr Faj- 
mon, proč se firma rozhodla rozšířit kapacitu brněnských „zelených 
plic“ celkem o více než stovku nových dřevin. Nejenže vzrostlé stromy 
snižují v letních měsících teplotu v městské betonové džungli až o ně-
kolik stupňů, ale fungují i jako filtr a pomáhají redukovat emise CO2. 
„Poprosili jsme starosty vybraných městských částí, aby nám sami na-
vrhli místo na jejich území, kde bude výsadba nejvhodnější. Od odbor-
níků jsme si potom nechali poradit, jaké druhy pro danou lokalitu 
zvolit,“ upřesnil Petr Fajmon. 

Přestože výroba tepla a elektrické energie zůstane asi vždy průmys- 
lovým oborem, který ovlivňuje životní prostředí, právě značný důraz 
na ekologický aspekt se stal pro brněnské teplárny typickým od počát-
ku až dodnes. Spuštění provozu na Špitálce v roce 1930 znamenalo, 
že z Brna mohlo zmizet na sedm desítek továrních komínů … Až bude 
v následujících letech dokončena probíhající výměna zastaralých paro-
vodů za moderní horkovody, bude to stejné, jako by z Brna zmizelo na 

Brno pořídí tisíc sběrných nádob 
na bioodpad

V	březnu	příštího	roku	plánujeme	s	Odborem	životního	prostře-
dí	a	městskou	společností	SAKO	rozmístit	celkem	tisíc	nádob	urče-
ných	pro	sběr	bioodpadu.	Ty	budou	rozmístěny	na	těch	stanovištích	
sběrných	nádob,	které	vyberou	městské	části.	Nákup	nádob	pokryje	
dotace	ze	Státního	fondu	životního	prostředí.	

Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála 
měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy slou-
žila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v někte-
rých městských částech mobilní sběr velkoobjemovými kontejnery ve 
vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit 
1.000 hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především 
pro kuchyňský bioodpad.

Z úrovně města v současné době začínáme oslovovat městské části 
s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby na 
bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob bude rozmístěno v průbě-
hu března roku 2021.

Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním 
intervalu. Závěrem roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu, zda 
frekvence vývozu je dostatečná a zda je dostatečná i velikost nádob. 
Podle toho systém upravíme na další rok. Během příštího roku také 
budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů.

Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad je cenná suro-
vina. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, pro-
to i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan 
však má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme zajistit 
svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu zařízení 
na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské 
vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

deset tisíc aut … A například rodinný domek s kotlem na pevná paliva 
vypustí do ovzduší stejné množství prachu jako teplárna při výrobě 
tepla zhruba pro 300 bytů. 

„Doufám, že až stromy trochu víc povyrostou, lidé jejich stín zvláš-
tě v parných letních dnech ocení,“ věří generální ředitel Tepláren Brno. 
Kvůli koronavirové epidemii sice sázení proběhlo bez účasti veřejnosti, 
ale pokud to podmínky umožní, slavnostní předání se uskuteční na 
jaře. redakce

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Nabídka služeb
Ambulance	adiktologie	–	léčba	a	poradenství	v oblasti	alkoholových	
závislostí

Ambulantní léčba nabízí lidem, kteří užívají alkohol a/nebo návy-
kové léky a hazardním hráčům komplexní a specializované ambulantní 
služby, směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzuma-
cí legálních drog a hraním hazardních her.

Následná	péče	–	podpora	klientů	po	léčbě	ze	závislosti	na	návyko-
vých	látkách

Posláním služby je podporovat uživatele v dosažení samostatnosti 
tak, aby se uživatel postupně stal nezávislým na službách a dokázal vést 
(opět) samostatný a plnohodnotný život. Doléčování vnímáme jako 
součást dokončení a završení léčebného procesu. Smyslem a cílem služ-
by doléčování je podpořit a udržet žádoucí změny, které byly nastarto-
vány v procesu léčby. Posláním služby následné péče je podpora uživa-
tele v jeho schopnosti žít bez alkoholu, léků a/nebo hazardního hraní.

Poradna	pro	příbuzné	osob,	které	rizikově	nadužívají	alkohol
Vidět naše blízké, jak si ničí zdraví a vzdalují se od nás je vždy bo-

lestné. Z toho důvodu, v rámci našich služeb, nabízíme poradenství po 
příbuzné a blízké, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami závislými 
na alkoholu či ostatních návykových látkách a hazardu. Může se jednat 
o jednorázovou konzultaci či dlouhodobější terapie, jejichž cílem je pře-
dání základních informací o závislosti a jak blízkého člověka motivovat 
ke změně. Během sezení se rovněž můžeme zaměřit na uzpůsobení 
vlastního života, aby se zlepšila Vaše vlastní kvalita života.

Provozní	doba:	každý	pracovní	den:	9–16	hod.
Ústav	prevence	a	léčby	závislostí	

A	Kluby	Brno	z.ú.,	Křenová	67,	zvýšené	přízemí,	602	00	Brno
tel.	548 211 860,	607 195	477

e-mail:	akluby@akluby.cz,	www.akluby.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, KOBERCŮ,
MYTÍ OKEN, PRAVIDELNÝ, ÚKLID KANCELÁŘÍ A FIREM.

Rychlost, kvalita, spolehlivost!
Kontakt: www.rtuklid.cz, tel. 608 709 595, info@rtuklid.cz

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

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

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551

mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/
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UŽ MÁTE KAPRA? 

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

19.-23.12. I 9-19 h 
ULICE VALTICKÁ PŘED „DOMEČKEM“ 
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UŽ MÁTE KAPRA? 

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

19.-23.12. I 9-19 h 
ULICE VALTICKÁ PŘED „DOMEČKEM“ 
 

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

l Výměna OB 1+1 Kohoutovice po rekons. s výtahem za větší. Tel. 777 887 270.

l Vánoce s Knihy Ryšavý, přijďte bude-li otevřeno. Děkujeme za podporu. T. 775 368 748.

l Pronájem garáže ul. Vlčnovská, dlouhodobě. T.: 603 453 450.

l Pronájem garáže ul. Vlčnovská, 2.600 Kč/měs. T.: 774 821 459.

Termín uzávěrky pro vydání č. 182
(prosinec 2020/leden 2021)

do 4. 12. do 10.00 hodin.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka 
Mrkose s pobočkou na ulici Čejkovická 8, 

Brno-Vinohrady, poskytuje umělecké vzdělá-
ní a umožňuje smysluplně a aktivně trávit vol-
ný čas dětí již řadu desetiletí. Po jarních zku-
šenostech s uměleckou výukou na dálku se 

pedagogové a jejich žáci během září připravo-
vali společně na další možnosti umělecké vý-
uky on-line. V průběhu podzimních měsíců 
byla zahájena distanční výuka všech umělec-
kých oborů základní umělecké školy. Pedago-
gové stále nacházejí nové možnosti umělecké 
výuky, které on-line prostor nabízí a které 
jsou dnešní generaci dětí blízké. Stále více se 
potvrzuje, že kvalitní učitel dokáže se svými 
žáky smysluplně a efektivně pracovat i dis-
tančně, že jim dokáže nabídnout to, co je za- 
jímá.

Žáci díky zkušenostem s distanční vý-
ukou v daleko větší míře rozvíjejí své schop-
nosti organizovat si volný čas, převzít zodpo-
vědnost za svou práci, samostatně pracovat, 
hledat zdroje, nová originální řešení apod. 

Nové postupy a metody distanční výuky bu-
dou jistě obohacovat i prezenční vyučování 
a stanou se jeho nedílnou součástí.

Učitelé ZUŠ společně s rodiči našich žáků 
tak i díky možnostem výuky na dálku nabíze-
jí dětem možnost pokračovat v tom, co je zají-
má, v čem se mohou rozvíjet. Umožňují dětem 
nadále tvořivě a aktivně využít svůj volný čas, 
obohatit svůj život o kulturu a umění.

Děkujeme za vstřícnost a podporu ze stra-
ny rodičů. V době neustálých změn a nejistot 
ještě více záleží na jejich úsilí a podpoře, bez 
které by děti neměly možnost pokračovat 
v uměleckém vzdělávání – ať už formou pre-
zenční nebo distanční výuky. 

Mgr. Irena Běhalová, 
vyučující hudebního oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Zahrada Domu Naděje Brno-Vinohrady se 
se svým podtitulem „letem světem“ pro-

měnila ve čtvrtek 10. 9. 2020 v místo, kde se 
setkávají různé kontinenty, země i národy. 

Zahradní slavnost na Vinohradech se sta-
la tento rok výjimečnou událostí, a to hned 
z několika důvodů. Kvůli nebezpečí nákazy 
covid-19 muselo být přistoupeno k odložení 
všech tří slavností, konaných v brněnských 
domovech pro seniory Naděje, které se tradič-
ně konají v červnu. Zářijový termín ovšem 
přinesl i nečekané benefity. Klienti mohli za-
žít radostné chvíle venku v příjemných teplo-
tách babího léta a zároveň také vznikl prostor 
pro nová, zajímavá témata slavností. Dů- 
vodem k oslavám se také stala připomínka 
30. výročí založení spolku Naděje. V roce 
1990 započala charitativní činnost spolku 
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Umělecká výuka v ZUŠ může být i on-line

Letem světem – zahradní slavnost i oslava 30. výročí založení spolku Naděje

a dnes Naděje působí ve 23 městech České re-
publiky a pomáhá rozličným cílovým skupi-
nám. 

Akce byla slavnostně zahájena vedoucí 
domovů Mgr. Ing. Eliškou Vondráčkovou. 
Následné chvíle patřily krátkému zamyšlení 
p. faráře Háby nad nadějí a o hledání hlubšího 
smyslu v situacích, které se zdají zdánlivě bez-
nadějné. Také vyjádřil vděčnost za existenci 
Naděje. Úvodní slovo zakončil představením 
svého díla tvůrce nového vodního prvku, 
odhalovaného na slavnostech, pan architekt 
Ing. Michal Kovář. 

Děkujeme všem, kteří se společně s námi 
zahradní slavnosti účastnili a nenechali se od-
radit hygienickými opatřeními. Také bychom 
rádi vyjádřili svoji vděčnost všem dárcům, 
kteří podpořili Naději v době koronavirové 

epidemie a dárcům, díky kterým jsme mohli 
ještě více zpříjemnit atmosféru zahrady do-
mova vybudováním vodního prvku v zahra-
dě. Děkujeme samozřejmě i dárcům občerst-
vení. 
Bc. Kateřina Urbánková, NADĚJE, pobočka Brno
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Informace o akcích Senior klubu – listopad 2020 (karanténa)

SENIOR KLUB V PROSINCI
UPOZORNĚNÍ:	V	souladu	s	USNESENÍM	VLÁDY	ČESKÉ	REPUBLIKY	o	přijetí	krizového	opatření	byly	přerušeny	

veškeré	aktivity	Senior	klubu	a	to	do	ukončení	těchto	mimořádných	opatření.
Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích 
v	klubovně	Bzenecká	19	 (začátky	v 15.00,	
otevřena	 od	 14.30) – viz program níže – 
i k zapojení se do pravidelných činností:

n v pondělí (13.30–14.30)
 CVIČENÍ	PRO	SENIORY
 ve Společenském sále Bzenecká s podpo-

rou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dob-
ře naladíte;

n ve čtvrtek
 (od 8.00, 9.45 a 12.00, 90 minut)
 KONVERZAČNÍ	KURZ	ANGLIČTINY
 pro seniory (možno zapojit se kdykoli 

v průběhu roku) v malé klubovně;

 PC	KURZ	PRO	SENIORY
 v ZŠ Mutěnická je dočasně do konce roku 

pozastaven.

1. 12. – ÚTERÝ
CO	JEŠTĚ	O	OČÍCH	NEVÍTE
MUDr. M. Ruberová

3. 12. – ČTVRTEK
MIKULÁŠSKÁ	BESÍDKA
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

8. 12. – ÚTERÝ
VÁNOČNÍ	ZVYKY	A	OBYČEJE	
Eliška Vacková

10. 12. – ČTVRTEK
PŘEKVAPENÍ	VEDOUCÍHO	–
CO	NÁM	PŘINESL	INTERNET	
Ing. L. Hodboď

15. 12. – ÚTERÝ
ČESKÉ	HRADY
(Točník,	Troja,	Trosky,	Trpisty)	
Dr. Luděk Šubert

V listopadu se bohužel opakovala nám 
všem již známá situace, jakou jsme zažili 

v říjnu a na jaře v dubnu a v květnu, kdy byla 
v zájmu řešení radikálně se zhoršující epide-
miologické situace v podstatě zastavena jaká-
koli společenská a kulturní činnost, zahrnují-
cí i naši klubovou činnost. Přiznám se, že jsem 
po jarním průběhu karantény nečekal, že na 
podzim v důsledku vážného nárůstu pozitiv-
ních případů nákazy bude nutno prodloužit 
stav nouze nejen na měsíc říjen, ale i na listo-
pad.

Svůj příspěvek píši 12. listopadu, tzn. den 
po rozhodnutí vlády o obnovení školní výuky 
od 18. 11., zatím pro 1. a 2. ročníky. Nedokáži 
opět odhadnout, jak rychle bude klesat náka-
zové číslo a jak rychlé bude i další rozvolňová-
ní karanténních opatření, ale protože ve své 
praxi uplatňuji zásadu, že je třeba být připra-
ven, opět jsem optimisticky aktualizoval a do 
Informu poslal program na prosinec i s vědo-
mím, že se naplánované akce opět třeba neu-
skuteční nebo proběhnou pouze z části nebo 
se stanovenými omezeními. V prosinci máme 
plánovány převážně společenské akce, ale 
jsme připraveni je uskutečnit, bude-li to nutné 
a stanoveno, i bez konzumace jinak obvyklého 
pohoštění a zpěvu – třeba jen s pobrukováním 
pod rouškami za doprovodu harmoniky. 
Vždyť na možnost poblahopřát k říjnovým 
narozeninám Standovi Třasákovi nebo k lis-
topadovým Elišce Vackové a dalším oslaven-
cům bych nechtěl čekat zase ještě celý rok.

Pro zrušené listopadové zájezdy (hvězdár- 
na a sklípek) budeme hledat nové termíny 
a měsíční programy v roce 2021 už pilně při-
pravujeme – i lektoři se do klubu těší a leden 
i únor už máme naplánován.

Stejně jako jsem konstatoval před měsí-
cem, opět platí – uvidíme, přizpůsobíme se 

situaci, a proto mohu potenciální zájemce 
a účastníky požádat a vyzvat k tomu, aby sle-
dovali rozhodnutí vlády a aby do klubovny 
přišli, až to bude možné a povoleno.

A opět mi nezbývá, stejně jako před měsí-
cem, než nám všem popřát co nejvíc zdraví 
a optimismu při zvládání nečekaných situací 
v závěru tohoto hodně neobvyklého roku – 
stále jsem přesvědčen, že covid nás jen tak 
nedostane a že s úsměvem jde všechno líp. 
Aktuálnější informace o klubových akcích 
v závislosti na opatřeních vlády se budu snažit 

zveřejňovat na našem webu nebo na dveřích 
klubovny na Bzenecké 19, případně použijte 
mé telefonní číslo – rád vám na vaše případné 
dotazy odpovím.

Program i další informace a dokumen- 
tační fotografie z akcí najdete jako stále na 
odkazu www.vinohrady.brno.cz/organizace/ 
senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době 
našich akcí v klubovně na Bzenecké 19 (viz 
program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Zářijový zájezd do Moravského topografického centra ve Velkých Opatovicích.

17. 12. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ	JUBILANTŮM,	
narozeným	v	PROSINCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

19. 12. – SOBOTA
RUČNÍ	PRÁCE	–	PATCHWORK	
(klubovna	–	od	14	hodin), Renata Spurná

22. 12. – ÚTERÝ
PŘEDVÁNOČNÍ	BESÍDKA
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

31. 12. – ČTVRTEK
SILVESTR	V	KLUBU
Ing. L.Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto:
na karanténu, koronavirus a roušky
se snažíme nemyslet a těšíme se na určitě 
lepší nový rok 2021.


