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ÚNOR
na Vinohradech
6. 2. – Vinohradské trhy

Za příznivých epidemiologických podmínek
vás opět vás přivítá pomyslné tržiště v čase od
9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha před radnicí (ze strany parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady. Sledujte nás na webu a FB. Počkáme, jak zaštěká pes!

Kurzy AJ

probíhají i nadále přes Skype.

Za ptáčky na Bílou horu

Po celý měsíc únor se o ptáčcích můžete leccos
zajímavého dozvědět při procházce na Bílé hoře, kde jsme připravili pro děti spoustu ptačích
obrázků s texty a úkoly pro vaši zábavu.
Více informací najdete
na www.domecekvinohradybrno.cz a na FB.

Oznámení

Nádherně zasněžené Vinohrady pro Inform zachytil 7. ledna 2021 Ing. Luděk Hodboď

V souladu s aktuálním USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového
opatření je uzavřen společenský sál v objektu
Bzenecká 23 a aktivity KVIC Brno-Vinohrady
probíhají s omezením. O dalších krocích vás
budeme informovat prostřednictvím webových stránek http://www.kvicvinohradybrno.
cz, http://www.domecekvinohradybrno.cz.

Vážení občané Vinohrad,

dovolte, abych vás pozdravil na začátku nového roku 2021 a popřál nám všem
mnoho zdraví, které je pro nás všechny v posledních měsících tak důležité.
Určitě by nikoho z nás před rokem nenapadlo, jaká zkouška se na nás chystá,
zkouška, kterou prochází celé lidstvo. Zvládnutí celé epidemie je mimo jiné
závislé na nás na všech a vychází také z našeho přístupu k sobě samým a přístupu k ostatním. Proto i začátek letošního roku a zřejmě celý rok nebude pro
nikoho z nás jednoduchý, bude obtížný, složitý, ale překonáme jej!
Vážení občané, Vinohraďané, jste zvyklí na pravidelné úvodníky pana starosty. Z důvodu jeho nemoci jsem se zhostil únorového úvodníku a dovolím si
vás, kromě přání všeho dobrého, v tomto nelehkém roce informovat o proběhlých i nastávajících akcích.
V současné době probíhá v budově bývalé ZŠ Bzenecká 23 výstavba tří tříd
mateřské školy. Bude se jednat o detašované pracoviště MŠ Prušánecká. Práce
nyní probíhají dle harmonogramu a po jejich ukončení v květnu 2021 a následném dovybavení předpokládáme otevření na začátek nového školního roku
2021/2022. Podrobně vás o dalším postupu prací a následném otevření nových
tříd bude informovat místostarosta prof. Petr Dvořák.
Pro rozšíření volnočasových aktivit došlo v minulém roce k realizaci workoutového hřiště a následovalo rovněž doplnění nových herních prvků na dětských hřištích. Na webu úřadu jsme (zatím ve zkušební verzi) spustili novou
aplikaci, mapující hřiště na území Vinohrad, najdete ji na adrese: http://www.
vinohrady.brno.cz/mc-vinohrady/mapa-detskych-hrist-a-sportovist.
V tomto čísle vydání Informu si můžete přečíst článek komise pro životní
prostředí, jejíž členové se zaměřili na frekvenci vyvážení kontejnerů pro směsný i tříděný odpad. Jednoznačným dlouholetým problémem na Vinohradech je
vytváření černých skládek, které vzniknou u kontejnerových stání. Jejich obsah
je různý – starý nábytek, stavební materiál z rekonstrukcí bytů, elektronika atp.
Setkal jsem se také s názory, že MČ je povinna na své náklady tyto skládky
odstraňovat – ne, není. Kolem našeho sídliště jsou 2 sběrná střediska odpadu,
(pokračování na straně 3)

Mgr. Jiří Huňáček,
ředitel KVIC Brno-Vinohrady.

Pomoc s registrací
na očkování proti
nemoci covid-19
Patříte mezi seniory 60+ a potřebujete pomoc s registrací na očkování? Registrace se
prozatím provádí převážně online, případně po
telefonu. Pokud se vám dosud nepodařilo registrovat a o vakcínu máte zájem, můžete využít asistence naší radnice, a to 3. února a 10.
února přímo v budově radnice na Velkopavlovické 25. Vždy od 9.00 do 12.00 v přízemí
budovy radnice – v zasedací místnosti, vstup
z přízemí vedle Cukrárny u Losa.
Registrovat se můžete i sami na internetových stránkách www.registrace.uzis.cz případně telefonicky přes bezplatnou linku 1221.
Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta



800 140 222

BRNĚNSKÁ OČKOVACÍ LINKA
Bezplatná linka města Brna poskytuje poradenství ohledně očkování, pokud jsou volné
termíny, slouží i k registraci k očkování.



800 129 921

KRAJSKÁ OČKOVACÍ LINKA

Bezplatná krizová linka Jihomoravského kraje
doplňuje státní linku 1221 a pomáhá seniorům
s registrací k očkování. V provozu je v pracovní
dny od 8 do 16 hodin.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
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AKTUÁLNÍ
SITUACE V BRNĚ
do
15 hodin.

Koronavirus:

INFORMAČNÍ WEB BRNA

1221
Aktuální
situace v Brně
KORONAVIRUS.BRNO.CZ
CELOREPUBLIKOVÁ LINKA HYGIENY
INFORMAČNÍ WEB BRNA

Centrální
je k dispozici
v pracovE-MAIL linka
PROhygieny
DOTAZY
K OPATŘENÍM
ních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9
koronavirus@
brno.cz
doE-MAIL
16.30 hodin.
PRO DOTAZY K OPATŘENÍM

koronavirus.brno.cz

MĚSTSKÁ
LINKA POMOCI
koronavirus@brno.cz

Pomoc
od dobrovolníků
MĚSTSKÁ LINKA POMOCI

 800 140 800

zdarma800
a je vpomáhá
provozu
ve všední dny
140 800
6Linka je
MUNI
od 7.30 do 15.00.

Linka je zdarma a je v provozu
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
ve všední
dnynákup,
od 7.30pohlídat
do 15.00.
Potřebujete
přinést
děti nebo

Zdravotnické
doručit
bavlněnou roušku? Svoulinky
pomoc nabízí prostřednictvím Masarykovy univerzity přes
4500 dobrovolníků.

Zdravotnické linky

773
 773
768768
994 994



737 234 078

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ
HYGIENICKÁ STANICE
KRAJSKÁ
STANICE
Linka Krajské
Linka
Krajskéhygienické
hygienickéstanice
staniceJihomoravskéJihomoravDOBRÉ
SRDCE
NAod
DÁLKU
ho
kraje
je
vjeprovozu
pondělí
do pátku
od 8
ského
kraje
v provozu
od pondělí
do pátku
Pro
kteří jsou v době epidemie osamělí
do 15lidi,
hodin.
od 8 do 15 hodin.
a nemají nikoho, kdo by je vyslechl, spustila
Diecézní charita Brno program Dobré srdce na
dálku. Dobrovolník bude zájemci pravidelně teCELOREPUBLIKOVÁ
LINKA
HYGIENY
HYGIENY
lefonovat – 1–3x týdně, vždy
nejdéle
30 minut a
Centrální
linka
hygieny
je
k
dispozici
v pracovCentrální
linka
hygieny
je
k
dispozici
v praze skrytého telefonního čísla.
ních dnech
od 8oddo8 19
a o víkendu
od 9
covních
dnech
dohodin
19 hodin
a o víkendu
do 916.30
hodin.
od
do 16.30
hodin.

 1221
1221


Psychická a sociální
Pomoc
od dobrovolníků
dobrovolníků
Pomoc od
podpora

6 MUNI
MUNI
pomáhá
PRESAFE.CZ
pomáhá

https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Potřebujete
přinést
nákup, osobám
pohlídatvděti
děti
nebo
Potřebujete
přinést
nákup,
pohlídat
nebo
Psychosociální
poradenství
karanténě
doručit
bavlněnou
roušku?
Svou
pomoc
nabíidoručit
těm, kteří
jsou
negativně
zasaženi
aktuální
sibavlněnou roušku? Svou pomoc nabízí
prostřednictvím
univerzity
přes
tuací,
nabízí zdarmaMasarykovy
brněnský
spolek
PRESAFE.
zí
prostřednictvím
Masarykovy
univerzity
4500 dobrovolníků.
přes 4500 dobrovolníků.



770 600 800

 737
737
078

234234
078
DLUHOVÁ LINKA
ČLOVĚKA V TÍSNI

DOBRÉ SRDCE
SRDCE NA
NADÁLKU
DÁLKU
DOBRÉ
Hrozí vám v důsledku
opatření proti šíření koPro
lidi,
kteří
jsou
v
doběepidemie
epidemieosamělí
osamělí
Pro
lidi, kteří
době
ronaviru
dluhyjsou
nebov dokonce
exekuce? Člověk
a nemají nikoho, kdo by je vyslechl, spustila
av tísni
nemají
nikoho,
kdo bydluhové
je vyslechl,
rozšířil
fungování
linky.spustila
DovoláDiecézní charita Brno program Dobré srdce na
Diecézní
program
te se každýcharita
všedníBrno
den od
8 do 18 Dobré
hodin. srdce
dálku. Dobrovolník bude zájemci pravidelně tena
dálku. –
Dobrovolník
pravidellefonovat
1–3x týdně, bude
vždy zájemci
nejdéle 30
minut a
ně
telefonovat
–
1–3×
týdně,
vždy
nejdéle
30
ze skrytého telefonního čísla.
minut a ze skrytého telefonního čísla.
MODRÁ LINKA DŮVĚRY



731 197 477

Pokud se psychicky necítíte dobře, potřebujete
Psychická a sociální
poradit, povzbudit, využijte Modrou linku důvěry. Funguje denně
od 9 do 21.
podpora

Psychická a sociální
podpora

6 PRESAFE.CZ
PRESAFE.CZ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Psychosociální poradenství
Psychosociální
poradenstvíosobám
osobámv vkaranténě
karani těm,i kteří
zasaženi
aktuálníaksiténě
těm, jsou
kteřínegativně
jsou negativně
zasaženi
tuací, nabízí
zdarma
spolek PRESAFE.
tuální
situací,
nabízíbrněnský
zdarma brněnský
spolek
PRESAFE.



770 600 800


770LINKA
600 ČLOVĚKA
800
DLUHOVÁ
V TÍSNI

DLUHOVÁ
V TÍSNI
Hrozí vám v LINKA
důsledkuČLOVĚKA
opatření proti
šíření koHrozí
vám
v důsledku
opatření
proti Člověk
šíření
ronaviru
dluhy
nebo dokonce
exekuce?
v tísni rozšířildluhy
fungování
linky.
Dovolákoronaviru
nebodluhové
dokonce
exekuce?
te se každý
všední
den fungování
od 8 do 18 dluhové
hodin. linČlověk
v tísni
rozšířil
ky. Dovoláte se každý všední den od 8 do 18
hodin.



731 197 477

MODRÁ LINKA DŮVĚRY

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

poskytování pečovatelské služby, hygienického
střediska a služeb s těmito službami souvisejících;
• zveřejnění záměru na pronájem nebytových
prostor,
které
se Brno-Vinohrady
nachází v suterénu
domu PáRada
městské
části
schvaluje:
náměstí
7 (19,5 nevyužívat
m2) za účelem
zřízení
• lavské
s platností
od 2.11.2020
automaticky
skladu
elektro;
Vážení
občané,
možnosti uvedené v Článku 10 a čl. 3 (společ• ný
zveřejnění
záměru
na mimořádné
pronájem
nebytových
oznamujeme,
že
z důvodu
situace
nájem bytu)
dle Pravidel
o pronájmu
bytů v
prostor
–vmístnosti
č.statutárního
3 (11,6
m2)ČR
vměsta
domě
Prušá-a
a v domech
souvislosti
s usneseními
vlády
dochází
majetku
Brna
necká
za vúčelem
uskladnění
osobních
věcí;
nájem 15,
bytů
těchto
případech
řešit postupem
ke změně
úředních
hodin
Úřadu městské
části
• vuvedeným
souvislosti
s usnesením
zasedání
Zastupiv
odstavcích
1,
2
a
3;
Brno-Vinohrady,
a to takto:
města Brna
č. Z8/16 ze dne
21.04.2020
• telstva
záměr vybudování
parkourového
hřiště
v lokažádost
o
poskytnutí
kompenzace
ve výši 3.600
Po: litě
9.00–11.00
h a 14.00–17.00
h vhodné
Růženin dvůr,
případně
v jiné
lokaKč
za
prominutí
místního
poplatku
společnosti
MČ Brno-Vinohrady;
St: litě
9.00–11:00
h a 14.00–17.00 h
HOUSE K1,
s.r.o., na
se sídlem Žarošická
• STEAK
záměrpř.:
umístění
fontány
p. č.
Polední
11:15-11:45
hod. pozemku
24,
která
předzahrádku
před svojí
9395/2
v k.provozuje
ú. Židenice;
Vzhledem
k současné
situaci
žádáme občany,
• provozovnou;
záměr umístění
nádob
na bioodpady
na veřej• zveřejnění
záměru pronajmout
nebytové
ných
prostranstvích
v městské
Brno-proViaby
omezili
osobní
návštěvy
ÚMČ části
na
nezbytné
story
v
objektu
Velkopavlovická
25,
II.
NP o
nohrady;a s pracovníky se na svých požaminimum
výměře
36,83 m2záměru
z toho: na pronájem
• celkové
zveřejnění
přiloženého
davcích
předem
telefonicky
(emailem),
•nebytových
hlavní
prostor
o výměře
17,55
m2; vdatoprostor,
které se
nachází
suterévou•nu
zprávou
dohodli.
Vstup
do
budovy
vedlejší
prostor
o
výměře
19,28
m2;zapouze
domu Bzenecká 19,21 (108 m2)
účelem
zveřejnění
nebytové
pros •ochranou
ústzáměru
apečovatelské
nosu! pronajmout
Dodržujte
prosím
rozeposkytování
služby,
hygienického
story
v objektu
25, III.
NP o
stupy.
Dezinfekce
v Velkopavlovická
budově
je kslužbami
dispozici.
střediska
a služeb
s těmito
souvisejícelkové
cích; výměře 81,84 m2 z toho: 2
hlavní prostor
o výměře
73,97 m ;nebytových
• •zveřejnění
záměru
na pronájem
•prostor,
vedlejší
prostor
o
výměře
7,87 m2; domu Pákteré se nachází v suterénu
• zveřejnění
záměru
pronajmout
nebytové
pro2
lavské náměstí 7 (19,5 m ) za účelem
zřízení
story
velektro;
objektu
Velkopavlovická
25, III. NP o
Statutární
město
Brno, m. č. Brno-Vinoskladu
výměře
87,41na
m2 pronájem
z toho:
hrady
nabízí
pronájem
části
nebytových
pro• celkové
zveřejnění
záměru
nebytových
2
•
hlavní
prostor
o
výměře
77,69
2 m ;
– místnosti
č. 3 (11,6
m25,
) v č.
domě
Prušástorprostor
v objektu
Velkopavlovická
č.
p.
4310,
•necká
vedlejší
prostor
o výměře
9,72osobních
m2;
15, za
účelem
uskladnění
věcí;

bytě, Mikulovská 4, 628 00 Brno dle přiložené-

ho materiálu;
Z 32. schůze Rady m. č.
Brno-Vinohrady,
Rada městské části Brno-Vinohrady nedoporukonané dne 2. listopadu
2020
čuje:

Změna úředních hodin ÚMČ
Brno-Vinohrady
• novelizovat
obecně
závazné
města
• podzimní
prázdniny
29. 10.vyhlášky
2020 - 30.
10.
Brna
týkající
určení
spádových obvodů ma2020
provozseŠD
nepřerušen;

Ke komunikaci
lzea využít:
teřských
škol
základních
v MČ
• vánoční
prázdniny
23. 12.škol
2020
- 03.Brno-Vi01. 2021
• poštovní
nohrady;
provozadresu:
ŠD přerušen;
Velkopavlovická
25,
628 00
Brno pověřuje:
• jednodenní
pololetní
prázdniny
29. 01. 2021
Rada
městské části
Brno-Vinohrady
provozaŠD
nepřerušen;
• bytovou
dislokační
komisi projednáním ná-

• kontakt
na sekretariát:
• jarní
22. 02.
2021 - 28.
02. 2021
vrhu
naprázdniny
změnu nebo
aktualizaci
kritérií
pro
tel:
511
189
001,
fax: 544bytové
210 825
provoz ŠD
nepřerušen;
hodnocení
naléhavosti
potřeby žadatele
e-mail:
info@vinohrady.brno.cz
• byt;
velikonoční
prázdniny 01.04. 2021 provoz ŠD
o

nepřerušen;
městské části
Brno-Vinohrady bere na vě• Rada
elektronickou
podatelnu:
• hlavní prázdniny
01.07. 2021 - 31. 08. 2021
domí
s
připomínkami:
podatelna.vinohrady@brno.cz
provoz ŠD přerušen;
• stavební záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa,
• s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve

k. ú. Židenice“
celém rozsahu
• emailové
adresyvpracovníků
na: podle předlovýši 60 000,- Kč a zněním dohody o rekonstrukžené dokumentace Arch. Design s. r. o. zak. č.
www.vinohrady.brno.cz/kontakty
ci bytového jádra v bytě, Mikulovská 4, Brno,
B-19-093-000 z 05/2020 včetně předmětných

dledatové
přiloženého
materiálu;
• ID
schránky:
připomínek
a návrhůgxxbyhw
na změny požadovaných

• s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5000,- Kč
MČ Brno-Vinohrady, které jsou zakresleny v
a zněním dohody o výměně vchodových dveří v
koordinačním
výkresu, a to jmenovitě:
Děkujeme
za pochopení.
bytě, Mikulovská
4, 628 00 Brno dle přiloženéa) výstavba mateřské ÚMČ
školaBrno-Vinohrady
na pozemcích ve
ho materiálu;
vlastnictví statutárního města Brno (v souRadasedství
městské
části Brno-Vinohrady
nedoporuDomova
pro seniory Věstonická)
dle
čuje: předchozí dohody s investorem se závazkem
• novelizovat
obecně objekt
závaznéMŠvyhlášky
města
investora převést
do vlastnictví
Brna
týkající seměsta
určeníBrno;
spádových obvodů mastatutárního
Pronájem je možný od 1. 2. 2021 na dobu
teřských
školvýstavby
a základních
škol
v MČ kBrno-Vib)
realizace
tak,své
aby
směrem
současneurčitou.
Zájemci
mohou
nabídky
zasílat
nohrady;
né zástavbě v MČ Brno-Vinohrady docházena ÚMČ
Brno-Vinohrady
nebo kontaktovat
ke snižování
intenzity výstavby
(výstavba
Radaloměstské
části Brno-Vinohrady
pověřuje:
paní
Jaroslavu
Lánovou,
telefon
189
023. bunižšíchaobjektů)
nepřevyšujících
stávající
• bytovou
dislokační
komisi511
projednáním
nádovu
seniory
Věstonická;
Bc. Jaroslava
Lánovápro
vrhu
naDomova
změnu pro
nebo
aktualizaci
kritérií
Úřad
městské
částido
Brno-Vinohrady
c)
přesunutínaléhavosti
výškové
budovy
jižní části
Obythodnocení
bytové
potřeby
žadatele
ného souboru Šedova (k poliklinice Viniční).
o byt;

Pronajmutí prostor – komerční využití

k. ú. Židenice.
městské
Brno-Vinohrady
•Rada
vJedná
souvislosti
s usnesením
zasedání
se očásti
nebytové
prostory
vesouhlasí:
IV.ZastupiNP,
• telstva
s přerušením
činnosti
školnízedružiny
o prázdměsta Brna
č. Z8/16
2 dne 21.04.2020
místnost
č.
442
o
rozloze
18,44
m
.
ninách ve školním roce 2020/2021 v ZŠ Mutě-

žádost o poskytnutí kompenzace ve výši 3.600
nická
takto: místního poplatku společnosti
Kč
za 23
prominutí
STEAK HOUSE K1, s.r.o., se sídlem Žarošická
24, která provozuje předzahrádku před svojí
provozovnou;
•Patří
zveřejnění
záměru
pronajmout
nebytové
propapírová
rouška
do tříděného
odpaVážení
spoluobčané,
story v objektu Velkopavlovická 25, II. NP o
du?
Musejí
nakažení
covid-19
dělat
s
na přelomu
roku 2019
v roce
2020 Komiseodcelkové výměře
36,83am2
z toho:
padem
něco
speciálního?
A
se teď
pro•životní
Rady m.
č.zavřou
Brno-Vinohlavní prostředí
prostor o výměře
17,55
m2;
kvůli
vládním
nařízením
2
hrady
kontrolovala
vyznačená
stanoviště
proNa
;
• vedlejší
prostor
o výměřesběrné
19,28
mdvory?
otázky
týkající
se odpadu
vTyto
době
•základní
zveřejnění
záměru
nebytové
prokontejnery
směsného
i pronajmout
tříděného
odpadu.
epidemie
odpovídá
městská
společnost
story
v
objektu
Velkopavlovická
25,
III.
NP o
kontroly probíhaly pravidelně po dobu několiBrno.
celkové
výměře 81,84
m2 z toho:
kaSAKO
měsíců.
Komise
se zaměřila
na frekvenci
vy•
hlavní
prostor
o výměře
73,97
m2; netřídit?
Jednorázové
roušky,
třídit,
nebo
vážení
kontejnerů
pro
směsný
i tříděný
odpad
• vedlejší prostor o výměře 7,87 m2;
roušky
házejte
vždy
koa•Použité
nazveřejnění
jejichpapírové
dostatečnost.
Cílem
komise
byl do
mozáměru pronajmout
nebytové
promunálu.
Pokud
byste
je
vytřídili
do
barevného
nitoring
kontejnerů
a kontejnerových
story vstavu
objektu
Velkopavlovická
25, III. NP o
kontejneru,
putovaly
třídicí sledovanélinku, kde by
2
stání
před avýměře
po
vývozu.
V
průběhu
celkové
87,41by
mna
z toho:
s ní
do
styku
Z apopelnice
2
• přišli
hlavníaž
prostor
opracovníci.
výměře
77,69
mpo
; nich senaho
období
do
vánočních
svátků
2 až do kotopak
míří rovnou
doospalovny,
z auta
•
vedlejší
prostor
výměře
9,72
m
ukázal jako zásadní problém fakt, že; někteří

městské části Brno-Vinohrady bere na věMonitoring stavuRada
kontejnerů
domí s připomínkami:
SAKO radí,pro
jak směsný
nakládat
s •odpady
v době epidemie
stavebníodpad
záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa,
i tříděný

k. ú. Židenice“ v celém rozsahu podle předlo-

byžené
totižstarý
hrozilo,
že seArch.
s ním
setkají
pracovníci
koberce,
nábytek,
matrace
a další
dokumentace
Design
s. vybaver. o. zak. č.
linek.
Všechen
odpad
dávejte
nídotřiďovacích
domácností,
někdy
sanitární
materiál
z re- v
B-19-093-000
z 05/2020
včetně
předmětných
zavázaném
pytli
do
směsného
odpadu;
v ideálpřipomínek
a
návrhů
na
změny
požadovaných
konstrukcí bytů a dokonce se u kontejnerů
ním
případě
pytel
na povrchu
dezinfikujte.
MČ
Brno-Vinohrady,
které
jsou
zakresleny
s plasty
objevily
i pneumatiky.
Tyto
skládky
ne- v
koordinačním
výkresu,
a to
jmenovitě:
Sběrné
dvory
zůstávají
otevřené.
Upravují
jsou
povolené
a jsou
označovány
jako „černé
mateřské
škola natak,
pozemcích
se a)alevýstavba
pravidla
jejich
provozu
abyjsou
bylavev
skládky“.
Neodváží
je firma
SAKO, nýbrž
vlastnictví statutárního města Brno (v sousouladu
s
vládními
opatřeními.
Samozřejmé
je
odváženy
firmou,
kterápro
se stará
o úklid
a zeleň dle
sedství
Domova
seniory
Věstonická)
nošenísídliště,
rouškya atododržování
rozestupů.
Vstup
našeho
jako
vícepráce
z
rozpočtu
předchozí dohody s investorem se závazkem
umožněnpřevést
jen
jedné
(činevjezd
m.bude
č. Vinohrady.
Jevždy
smutné,
že díky
těmto
investora
objekt
MŠosobě
do
vlastnictví
jednomu
vozidlu)
odkládající
odpady,
teprve
statutárního
města
Brno; Vinohrady něukázněným
občanům
se sídliště
pob)
jejím
odchodu
realizace
výstavby
tak,do
abyprostoru
směrem
kvpuštěn
současkdy
pozvolna
mění
nabude
smetiště
nebo
veřejnou
někdo
Obsluha
bude lidi pouze
směnédalší.
zástavbě
MČtaké
Brno-Vinohrady
docházeskládku,
zejména
vvokolí
kontejnerových
stání.
rovatlokekesprávným
ale nebude
snižování kontejnerům,
intenzity výstavby
(výstavbas
Velmi si vážíme odpovědné práce firmy SAKO,
nižších sobjektů)
nepřevyšujících
stávající
bumanipulací
odpadem
z hygienických
důvodů
která pravidelně
zabezpečuje
odvoz
odpadu,
dovu Domova
seniory
Věstonická;
pomáhat.
Proto jepro
také
dočasně
pozastaven
a to c)
i na Štědrý výškové
den. I přes
jejich
však
budovy
doúsilí
jižní se
části
Obytsběrpřesunutí
předmětů na REUSE
a RENAB
pointech.
díky neodpovědným
občanům
odpady
i
nadále
ného souboru Šedova (k poliklinice Viniční).
SAKO Brno a.s
hromadí okolo kontejnerů.

le
ji překládají
jen stroje.
Vysoká teplota
spaloRada
městskéobčané
části
Brno-Vinohrady
souhlasí:
neukáznění
nevyužívali kontejnery
vání
navíc
bezpečně
ničí
viry
a
další
patogeny.
s přerušením
činnosti
o prázda•odkládali
odpad
i mimoškolní
ně, i družiny
když kapacita
ninách ve školním
roceby
2020/2021
v ZŠ
MutěZ preventivních
důvodů
také
osoby
nemockontejnerů
byla dostatečná.
Tento
odpad
se
nická
23
takto: neměly třídit odpad. Opět
né
a
v
karanténě
hromadil v průběhu roku vedle kontejnerů
■2■
Máme za sebou opět vánoční a novoroční
a kontejnerových stání
a byl často rozmetán
SAKO
radí,
jak
nakládat
odpady
v době
a opět ve stejném
scénářiepidemie
jako ty minulé.
větrem po sídlišti. Někdy,
zejména
na začátku ssvátky
A
proto
bychom
chtěli
tímto
apelovat
všechroku,
chyběla
kapacita
kontejnerů,
jinými
slovy
Patří papírová rouška do tříděného odpa- by totiž hrozilo, že se s ním setkajínapracovníci
ny
spoluobčany
Vinohrad,
abychom
se
chovali
četnost
vývozu
odpadů.
Toto
bylo
v
průběhu
du? Musejí nakažení covid-19 dělat s od- dotřiďovacích linek. Všechen odpad dávejte v
nedopustili,
aby seodpadu;
tato situace
roku
2020něco
částečně
upraveno firmou
SAKO.
padem
speciálního?
A zavřou
se teď odpovědně
zavázanéma pytli
do směsného
v ideáli další
rok,na
který
vzhledem
k současJeštěvládním
horší stav
však nastal
o vánočních
kvůli
nařízením
sběrné
dvory? Na opakovala
ním případě
pytel
povrchu
dezinfikujte.
těžké situaci bude vyžadovat větší míru
svátcích,
kdy
si mnozí
spoluobčané
pletlivkonzákladní
otázky
týkající
se odpadu
době néSběrné
dvory zůstávají otevřené. Upravují
ukázněnosti a odpovědnosti k věcem veřejtejnery
směsného
i tříděného
odpaduspolečnost
se dvoepidemie
odpovídá
městská
se ale pravidla jejich provozu tak, aby byla v
ným.
rem
proBrno.
třídění odpadů. Ve sledovaném obdoSAKO
souladu s vládními opatřeními. Samozřejmé je
bíJednorázové
i v průběhu roku,
a zejména
Vánocemi,
Komise pro životní
prostředí
roušky,
třídit,před
nebo
netřídit? nošení roušky a dodržování
rozestupů.
Vstup
sePoužité
v okolí kontejnerových
hromadily
č. Brno-Vinohrady
papírové rouškystání
házejte
vždy staré
do ko- bude umožněn vždyRady
jen m.
jedné
osobě (či vjezd
munálu. Pokud byste je vytřídili do barevného jednomu vozidlu) odkládající odpady, teprve
kontejneru,
by na třídicí
linku, kde
po jejím odchoduzaložení
bude do prostoru
vpuštěn
Sankceputovaly
pro fyzické
osoby
zabyneoprávněné
černé
s skládky,
ní přišli do styku
pracovníci.
Z
popelnice
naněkdo
další.
Obsluha
také
bude
lidi
pouze
směodložení věcí mimo vyhrazené místo
opak míří rovnou do spalovny, z auta až do kot- rovat ke správným kontejnerům, ale nebude s
ledle
ji překládají
s odpadem z hygienických důvodů
zákonajen stroje. Vysoká teplota spalo- manipulací
výše sankce
vání navíc bezpečně ničí viry a další patogeny.
pomáhat. Proto je také dočasně pozastaven
Zákon o odpadech..................................do 50.000Kč
Z preventivních důvodů by také osoby nemoc- sběr předmětů na REUSE a RENAB pointech.
Zákon
o přestupcích...............................do
50.000 Kč
né
a v karanténě
neměly třídit odpad. Opět
SAKO Brno a.s

Zákon o obcích........................................do
500.000 Kč
■2■
n2n

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
a to při ulici Líšeňská a ulici Josefy Faimonové. Každý, kdo
disponuje větším objemem odpadu, který není určený pro odpad směsný nebo tříděný, by měl tyto sběrné dvory navštívit.
Bohužel se tak ve všech případech neděje, výsledek vidíte sami. Zakladatel skládky se dopouští přestupku a vystavuje se
možnému finančnímu postihu. Na výše pokut odkazuje tabulka u článku komise pro životní prostředí. Buďme, prosím,
ohleduplní k místu, kde žijeme a životnímu prostředí.
Dovolím si ještě několik informací z oblasti bytového hospodářství. V minulém roce jsme začali kompletně rekonstruovat uvolněné obecní byty, v rekonstrukcích hodláme
soustavně pokračovat i v roce letošním. Na konci minulého
roku byly v domech Vlčnovská 3, 5, 7, 9, Prušánecká 11, 13,
15, 17, Pálavské nám. 6, 7, 8, 9 zbudovány nové závětrné
dveře v prostoru u schránek, staré již byly v dezolátním stavu
a výměna byla nutná nejen z technického, ale i estetického
hlediska. Ze zpětné vazby od vás nájemníků vím, že jste
s nimi spokojeni, bohužel musím konstatovat, že na Prušánecké 11 došlo hned na začátku roku po instalaci k vandalismu a klika od dveří byla zničena tak, že dveře nešly otevřít.
Drobného vandalismu jsme svědky v řadě domů na Vinohra-

dech. Některé domy ve správě SVJ již přikročily k vybudování
kamerového systému, který má za úkol nejen chránit majetek, ale i zvyšovat bezpečnost a prevenci.
Na bytovém odboru jsme nechali minulý rok zpracovat
projektovou dokumentaci na zbudování kamerového zabezpečení v obecních bytových domech. V letošním roce proto
necháme nainstalovat ve vstupních prostorách všech obecních domů (vč. domů s pečovatelskou službou nebo domu
Mikulovská 9) kamerový systém, který omezí vandalismus
a zajistí větší bezpečí obyvatel domu.
Rovněž budeme letos pokračovat v obnově staré elektroinstalace za novou ve společných prostorách domů, tentokrát
v domech Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8.
Součástí výměny bude mimo jiné instalace osvětlení na pohybové čidlo či nových domovních telefonů.
Během letošního roku rovněž navážeme a budeme pokračovat v opravách a dláždění chodníků zámkovou dlažbou.
Vážení spoluobčané,
s přáním všeho dobrého a pevného zdraví
Michal Krejsa, 1. místostarosta MČ Brno-Vinohrady

s

V roce 2020 začala
m. č. uvolněné
obecní byty
kompletně
rekonstruovat,
vč. nového
bytového jádra
a elektroinstalace.

Na konci roku 2020 byly v 8. p.
obecních domech zbudovány nové
závětrné dveře v prostoru u schránek.
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Z 34. schůze Rady m. č.
Brno-Vinohrady, konané
dne 1. 12. 2020
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– převod částky 30.000,00 Kč z RF MŠ Sněhurka,
Bořetická 26 do IF za účelem pořízení herního
prvku na školní zahradu;
– 1) Uchazeči ze seznamu žadatelů o pronájem bytu,
který není veden v Centrálním registru dlužníků,
stanovuje se ze strany pronajímatele vratná jistota
(kauce) ve výši 1 měsíčního nájmu, která bude nájemci vrácena po 1. roce řádného užívání bytu
a placení nájemného. 2) Uchazeči ze seznamu žadatelů o pronájem bytu, který je veden v Centrálním registru dlužníků, stanovuje se ze strany pronajímatele vratná jistota (kauce) ve výši 2 měsíčních nájmů, která bude nájemci vrácena po 1. roce
řádného užívání bytu a placení nájemného. Vratná
jistina (kauce) musí být uhrazena na účet pronajímatele, ještě před podpisem smlouvy o nájmu
bytu;
– program IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady konaného dne 14. 12. 2020.
Rada městské části Brno-Vinohrady
upřednostňuje:
– variantu studie B k prodloužení tramvajové trati
do MČ Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace
KVIC k 30. 9. 2020;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organizací
m. č. Brno-Vinohrady – Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace; Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace; Mateřská škola SNĚHURKA Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace; Mateřská škola Prušánecká
8, Brno, příspěvková organizace a Mateřská škola
Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková organizace
k 30. 9. 2020.
Rada městské části Brno-Vinohrady zrušuje:
– Usnesení č. 1050/20/8 z 31. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 12. 10. 2020
Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
– trvat na usnesení č. 109/VI/2020/8 ze dne 22. 6.
2020 o odkupu pozemků s podílem městské části
ve výši 50 % kupní ceny, max. 10 mil. Kč
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za I.–III. čtvrtletí r. 2020 podle předloženého materiálu;
– schválit rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok
2021
s příjmy ve výši 78.367.000 Kč,
s výdaji ve výši 81.501.000 Kč,
financováním ve výši 3.134.000 Kč;
– schválit závazné ukazatele rozpočtu v členění dle
paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního
vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž je
městská část zřizovatelem, podle předloženého
materiálu;
– schválit rozpočet fondů m. č. Brno-Vinohrady na
rok 2021 – Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové
výstavby a Sociálního fondu podle předloženého
materiálu;
– pověřit Radu m. č. Brno-Vinohrady prováděním:
rozpočtových opatření v částkách do 500.000 Kč
včetně, rozpočtových opatření na účelově přijaté
dotace z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje;
– vzít na vědomí Informaci k pasportizaci bytových
domů.

Z IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady,
konaného dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok 2021
s příjmy ve výši 78.367.000 Kč,
s výdaji ve výši 81.501.000 Kč,
financováním ve výši 3.134.000 Kč;
– závazné ukazatele rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu
k příspěvkovým organizacím, jejichž je městská
část zřizovatelem, podle předloženého materiálu;
– rozpočet fondů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2021
– Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové výstavby
a Sociálního fondu podle předloženého materiálu;
– plán výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2021 podle přiloženého materiálu;
– termíny zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady pro rok 2021: 15. 3. 2021, 14. 6. 2021, 13. 9.
2021, 13. 12. 2021 vždy v 17.00 hodin.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
– Radu m. č. Brno-Vinohrady prováděním: rozpočtových opatření v částkách do 500.000 Kč včetně,

rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace
z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za I.–III.
čtvrtletí r. 2020 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č.
Brno-Vinohrady k 30. 9. 2020 podle předloženého
materiálu;
– informaci k pasportizaci bytových domů;
– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od
VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9. 2020;
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit odkup pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8
v k. ú. Židenice s podílem městské části ve výši
50 % kupní ceny, max. 12 mil. Kč v pravidelných
splátkách po dobu 5ti let.

Z 35. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 21. 12. 2020
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– s platností od 21. 12. 2020 nevyužívat možnosti
uvedené v článku 10 a čl. 3 (společný 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;
– Rozpočtové opatření č. 17;
– Rozpočtové opatření č. 18;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise přidělení zakázky na akci: „Projekt modernizace kuchyně MŠ Prušánecká“ firmě GARANT projekt
s.r.o., IČ 06722865, Staňkova 103/18, 602 00 Brno
za celkovou cenu 471.416 Kč vč. DPH. SOD na akci: „Projekt modernizace kuchyně MŠ Prušánecká“ firmě GARANT projekt s.r.o., IČ 06722865,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno za celkovou cenu
471.416 Kč vč. DPH;
– opravu havarijního stavu vodovodních přípojek
MŠ Sněhurka Bořetická 26, Brno, p.o. firmě Michal
Hrnčíř s.r.o., IČ 26886570, Divadelní 614/6, 602 00
Brno za cenu 361.575,23 Kč vč. DPH. SOD na akci:
„Havárie vodovodní přípojky MŠ Sněhurka, Bořetická 26“ firmě Michal Hrnčíř s.r.o., IČ 26886570,
Divadelní 614/6, 602 00 Brno za celkovou cenu
361.575,23 Kč vč. DPH;
– Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci
nájem nebytových prostor, které se nachází v suterénu domu Bzenecká 19, 21 (108 m2) za účelem
poskytování pečovatelské služby, hygienického
střediska a služeb s těmito službami souvisejících.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2021, s nájemným ve výši
1 Kč/m2/rok. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v suterénu domu Bzenecká 19, 21 uzavřenou
s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací;
– smlouvu na dodávku elektřiny se společností
Technické sítě Brno, akciová společnost se sídlem
Barvířská 5, 602 00 Brno, jenž se týká dodávky
elektřiny pro zařízení přípojného bodu a šesti hlásičů místního rozhlasu;
– smlouvu o poskytnutí připojení k síti veřejného
osvětlení se společností Technické sítě Brno, akciová společnost se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno,
jenž se týká hlásiče místního rozhlasu;
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– změnu popisu pracovní pozice v organizační
struktuře Úřadu městské části Brno-Vinohrady
z původního popisu „doprava“ na „pozemní komunikace a doprava“ s účinností od 1. 12. 2020;
– snížení nájemného o 50 % nájemníkům, kterým
z důvodu pandemie coronaviru nebylo umožněno
provozovat činnost ve výše uvedených prostorách
objektů svěřených m. č. Brno-Vinohrady za období: říjen 2020, listopad 2020.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč
a zněním dohody o výměně vchodových dveří
v 1 případě;
– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve
výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci
bytového jádra ve 2 případech.
Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Uzavření
pojistné smlouvy na majetek Statutárního města
Brna, m. č. Brno-Vinohrady na období 1. 1. 2021–
31. 12. 2023“ UNIQA pojišťovnu a.s., Evropská
810/136, 160 00 Praha za cenu 930.225 Kč.
Rada městské části Brno-Vinohrady odvolává:
– pana F. L. z funkce člena Komise pro mládež
a sport Rady MČ Brno-Vinohrady;
– pana F. L. z funkce člena kulturní komise Rady MČ
Brno-Vinohrady;
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– přerušení provozu Mateřská škola Bořetická 7,
Brno, příspěvková organizace; Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace;
Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková
organizace a Mateřská škola Velkopavlovická 15,
Brno, příspěvková organizace ve školním roce
2020/2021 v době vánočních prázdnin od 23. 12.
2020 do 3. 1. 2021.

všechny pracovníky, aby se ve svém volném čase vyhýbali účasti na hromadných akcích. Výše uvedené vedlo k extrémním nárokům na školské
pracovníky. Za to jim patří náš velký dík. Významnou pomoc představovala také spolupráce rodičů. Především to, že děti s příznaky jakéhokoliv
onemocnění ponechali v domácí péči. Zejména u respiratorních onemocnění nelze bez testování odlišit banální infekce od COVID 19.
Na rozdíl od některých školských pracovníků, kde se prokázala pozitivita nebo klinický projev COVID 19 a poté byla nařízena karanténa
a testování dětí několika tříd, se do konce roku u žádného školáka neprokázalo nakažení, související s pobytem dětí v našich školských zařízeních. To je výborný výsledek ve srovnání s jinými regiony ČR. Vinohradské děti tedy nebyly významným zdrojem šíření nemoci COVID 19.
Bohužel, jak se dovídám z neoficiálních zdrojů, u dospělých je to jinak. Celá řada občanů onemocněla, někteří z nich museli být hospitalizováni a vím i o úmrtí, souvisejícím s tímto vážným onemocněním. Za
to, že výsledek není horší, patří poděkování všem obyvatelům Vinohrad,
kteří dodržují opatření, zejména ta známá 3R (roušky, rozestupy, ruce).
Pandemie se jen těžko dá omezit pouze jedním razantním opatřením. Po
vzoru našeho vinohradského školství je třeba nepodceňovat žádné nařízení nebo doporučení. Protože efekt očkování lze očekávat až v době
nástupu kolektivní imunity dostatečného počtu obyvatel, musíme ještě
přibližně do konce školního roku vydržet. Věřím, že po prázdninách bude lépe.
Do roku 2021 přeji všem dětem, rodičům i školským pracovníkům
zejména mnoho zdraví a štěstí.

Vinohradským dětem pod stromeček

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Historie Vinohrad ožije,
možná i díky vám
Přestože se vinohradské děti z důvodu pandemie nemohly na začátku adventu zúčastnit rozsvícení vánočních stromů před radnicí, bez dárku nezůstaly. Na centrálním a zároveň nejrozsáhlejším dětském hřišti
byla instalovaná nová velká barevná lanová pyramida. Věříme, že největší vinohradskou pyramidu využijí nejen děti z okolí Valtické ulice, kde se
hřiště nachází.
Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Petra Vrabcová, dětská hřiště

Pro projekt mapující historii vinohradského území aktuálně shromažďuji fotky, vzpomínky a další materiály, které budou připomínat historii našeho sídliště i kolonie Hamburk. Pokud máte k dispozici dosud
nepublikované fotky či další materiály nebo se třeba chcete svěřit se svou
vzpomínkou, neváhejte. Možná právě váš příběh nebo fotografie připomene historii našeho území.
Materiály můžete poslat elektronicky na mail pokornytomas@
vinohrady.brno.cz, případně zanechat na sekretariátu na radnici, Velkopavlovická 25. V případě originálů fotek či dalších materiálů nezapomeňte uvést kontakt, aby vám mohly být originály vráceny.
Tomáš Pokorný

Vinohradské školy v roce pandemie
Bilancování uplynulého roku 2020 je v mateřských školách a v základní škole, kde je zřizovatelem městská část Brno-Vinohrady, výrazně
poznamenáno pandemií COVID 19. S plánováním opatření jsme společně s ředitelkami škol začali s významným předstihem již na poradě
2. března. Bezprostředně se dohodnuté postupy realizovaly v praxi. Týkaly se zejména režimových opatření i výuky hygienických návyků
u dětí. Základní školy přešly po celostátním uzavření do režimu distanční výuky.
Díky razantním celostátním nařízením, obětavosti občanů Vinohrad
a dalším krokům naší radnice, byl výsledek po první vlně pandemie na
Vinohradech skvělý. I přes základní rizikový faktor, kterým je jedna
z nejvyšších hustot obyvatel na plochu sídliště Vinohrad v ČR, se onemocnění nešířilo.
Ke konci srpna bylo jasné, že se další vlně pandemie nevyhneme.
Tradiční setkání pedagogických pracovníků jsem využil k informování
přítomných o dosud získaných poznatcích, souvisejících s možnostmi
ochrany dětí proti šíření viru SARS-CoV-2. Nejinak tomu bylo i následující den, kdy proběhlo první setkání nepedagogických pracovníků.
Zde se jednalo zejména o vysvětlení a zdůraznění významu úklidu, dezinfekce a bezpečnosti potravin při stravování.
Školní rok 2020/21 byl zahájen s řadou protiepidemických opatření,
která vedla hlavně ke snížení počtu kontaktů. Řada z nich byla samozřejmě nepopulární, zrušení tradičního vítání prvňáčků, hromadných akcí
jako byla např. drakiáda nebo omezení vstupu dospělých osob do školských zařízení. Bylo třeba zavést sanitační a dezinfekční postupy, distanční výuku a mnoho dalších. V průběhu září jsem dopisem požádal

Únor v Domečku
Za ptáčky na Bílou horu
V zimních měsících je dobré myslet na drobné ptactvo, které žije všude kolem nás a občas jim přilepšit do
krmítka. Ale nejen to. Po celý měsíc
únor se o ptáčcích můžete leccos zajímavého dozvědět při procházce na
Bílé hoře, kde jsme připravili pro děti spoustu ptačích obrázků s texty a úkoly pro vaši zábavu. Když se budete chovat tiše, určitě spatříte i ptáčky živé. Obzvlášť, když s sebou vezmete nějaká semínka a chvíli postojíte nedaleko krmítka, kterých je tam
plno. A potom, až přijdete domů, můžete nějaký ptačí zážitek z procházky namalovat a poslat nám fotku.
Více informací najdete na www.domecekvinohradybrno.cz a na FB.
Připravujeme na léto
Na letní prázdniny 2021 můžete vybírat z našich táborů:
17.–23. 7. Scooby Doo – pobytový tábor pro děti od 7 let
12.–16. 7. Pohyb nás baví! PT 6–12 let
26.–30. 7. Cesta časem PT 5–8 let
2.–6. 8. Toulky po vesmíru PT 6–12 let
9.–13. 8. S papouškem Čiko až do Afriky 4–7 let
16.–20. 8. Výtvarný PT od 7 let
23.–27. 8. Výtvarný PT od 6 let
Více informací najdete na www.domecekvinohradybrno.cz.
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Ivana Heindlová

Zážitky domovníkovy

J

e to o málo víc než rok, co městská část zřídila v obecních domech funkci domovníků
– mám tu čest ji vykonávat. Jako každá činnost přináší celou řadu zážitků a událostí,
některé bývají výjimečné – zkusím se o dva
z nich podělit (udály se v rozmezí tří dnů ve
dvou domech – první ve Valtická 17, druhý
ve Valtická 15).
Hodně zvláštní zážitek
V úterý 12. 1. jsem v podvečer začal odklízet
čerstvě napadaný sníh na prostranství před domem Valtická 17. Při práci mne sledovaly dvě
dívky (asi 10–13 let, trochu silnějších postav),
sedíc na plastových bobech, a při odchodu mne
dokonce pozdravily „Na shledanou“.
Poté, co jsem dokončil tutéž činnost za domem včetně posypu solí, jsem se vrátil před
dům, abych práci posypem solí dokončil –
a zůstal jsem nevěřícně stát. Sníh z vyhrnutých
hromádek byl rozhrnut a rozházen zpět na vyčištěné chodníčky, které vypadaly, jako bych
nic nedělal – nezbylo mi než se vrátit zpět pro
hrablo a půlhodinovou práci si zopakovat a až
poté dokončit posyp solí.
Život však přináší neuvěřitelné a nenaplánovatelné okamžiky – po skončení práce při
průchodu suterénem k úklidové místnosti
s hrablem a solí jsem potkal ony dvě dívky, které se vracely do domu zřejmě poté, co si užily
i jiných zimních radovánek. Byly stejně překvapeny jako já a po mém oslovení a na můj přímý
dotaz se přiznaly, že sníh rozházely a že to udělaly kvůli psům. Po další hlasitější výměně názorů se otočily a rychle opustily dům – asi
z obavy, že bych jel s nimi až k bytu rodičů.

Byl bych rád, kdyby jim alespoň dodatečně
někdo vysvětlit, v čem spočívá rozdíl v ohleduplnosti vůči lidem a vůči psům a na čem je založena úcta k práci jiného člověka, zejména
je-li vykonávána v prospěch jiných lidí.
Napadne Vás souvislost mezi internetem,
telefonem a zámečkem?
Asi ne – mne také do čtvrtka 14. 1. nenapadla. Byl jsem kolem poledne na cestě do skladu Správy domů pro posypovou sůl (zhruba na
rohu prodejny Jysku), když mi zazvonil telefon.
Volající se mi představil, omluvil se za volání,
řekl, že bydlí ve Valtické 15 a že si našel mé číslo na nástěnce, protože má objednánu firmu na
internetové připojení, montéři jsou už s ním
v domě a potřebují se dostat do rozvaděčů.
Vysvětlil jsem, že k nim přístup ani jako
domovník nemám a že se musí obrátit na SD,
telefon najdou také na nástěnce. Za několik minut jsem se stavil v kanceláři SD, abych případně pomohl řešit situaci. Přítomná zaměstnankyně Správy domů (bylo to mimo úřední hodiny) právě ukončila hovor s volajícím a společně
jsme v krabičce hledali klíče, ale ty správné
byly zřejmě uloženy odděleně, což je i pochopitelné vzhledem k nutnosti zabezpečit rozvaděče před otevřením nepovolanou osobou. Paní
poté situaci znovuvolajícímu vysvětlila s tím, že
si musí podobný zákrok domluvit na SD předem s techničkou či paní vedoucí.
U toho už jsem až do konce hovoru nebyl,
ale při cestě zpět už s pytlíky soli v rukách mi
znovu zvonil telefon, pro změnu pracovník firmy a se stejným dotazem. Znovu jsem mu situaci vysvětlil s tím, že se nedá nic dělat a že

ANGLIČTINA PRO SENIORY
pod knutou Covidu netrpí
Naše vinohradské ani líšeňské studenty nezastavil ani Covid. Téměř
do jednoho přešli na virtuální výuku. Samozřejmě se vyskytlo několik
technických problémů, ale s vytrvalostí a trpělivostí, kterou tolik obdivuji, se více než devadesáti procentům studentů podařilo tato úskalí zvládnout. Dnes již s přehledem zakládají vlastní virtuální místnosti, kde se
setkávají s přáteli či rodinou. Výuka online má své nevýhody, ale i výhody. Dají se použít materiály, které jsou jinak nedostupné, nemusíte ven
do plískanice, všechna slovíčka probraná v hodině dostanete hned po
lekci do emailu, a hlavně se setkáváte s přáteli i ve chvíli, kdy je to jinak
nemožné.
Jelikož nám Covid překazil již dva plánované víkendové kurzy angličtiny s rodilými mluvčími mimo Brno, rozhodli jsme se to nevzdat
a uspořádali jsme si víkend online. Rodilí mluvčí se připojovali ze všech
koutů Evropy a studenti se učili v teple svých domovů. Akce byla natolik
úspěšná, že pořádáme její opakování na začátku března.
Jelikož se situace vyvíjí, jak se vyvíjí, rozhodli jsme se otevřít virtuální brány všem vytrvalým a znalostí chtivým studentům zralého věku.
Nemusíte být z naší čtvrti a můžete s námi zůstat jen po dobu Covidu.
Hlavně, když budete dělat, co Vás baví i ve chvílích, kdy se zdá vše černé.
Využijme výhod, které nám tato doba dává – možnost spojení doslova
odkudkoli s kýmkoli.
Více o nás na
www.sejdeme-se.webnode.cz, email sejdemese@volny.cz
nebo na telefonu 603 22 33 53 (J. Sobotková).
Krásný, klidný čas a hodně zdraví Vám za tým „Sejděme se“ přeje
Jaroslava Sobotková

jejich zákazník si musí přístup k rozvaděčům
nejdříve na SD domluvit – tím to pro mne
skončilo, ovšem jen zdánlivě.
Před pátou mi zavolala jiná nájemnice domu, že mne chce upozornit na vylomený zámeček od vývěsné skříňky a otevřená dvířka. Po
příchodu do vestibulu jsem „objevil“ nejen
prázdný otvor místo zámečku a hromádku jeho
„vnitřností“ na skříňce, ale i pootočený leták
MU s nabídkou na nástěnce – a rázem mi byl
zřejmý průběh děje.
Leták MU totiž zřejmě nedopatřením částečně zakrýval kontaktní čísla na správném
papíře – a u nástěnky stojícím pánům se zastavil rozum a místo zpětného zavolání mně zvolili pro ně rychlé a radikální řešení – šroubovákem zkusili zámeček otevřít, čímž ho ale vylomili a zdevastovali. Další děj už znáte.
Po mém následném zpětném telefonátu
a na přímou otázku se onen obyvatel domu
a objednavatel služby firmy dušoval, že on o vylamování zámečku nic neví, protože v tu dobu
prý chodil s jiným mechanikem po domě a hledal přístup k rozvaděči. Jenom se ztrapnil lží
místo omluvy a snahy o nápravu stavu.
Tož tak – tak to někdy dopadá, když se
upřednostní osobní zájem nad zájmy druhých.
Třeba dotyčný někdy pochopí, v čem spočívá
ohleduplnost vůči jiným lidem a mj. třeba
i k vybavení domu, sloužícího všem. Třeba dodatečně napraví škodu – budu mu nápomocen.
Závěrem – práce domovníka nespočívá jenom v kontrolách stavu domu a zásazích při
zjištění závad, ale občas přináší i naprosto nečekané zážitky, které by si snad ani spisovatel
nevymyslel.
Luděk Hodboď

ZŠ Čejkovická soutěží online
Tradičně v průběhu školního roku mají naši žáci možnost zúčastnit
se řady matematických, logických a jiných soutěží. Tento školní rok je
vzhledem k epidemiologické situaci výrazně náročnější, část soutěží se
rušila (již na jaře) nebo přesouvala. Ale některé soutěže nám zůstaly
a přizpůsobily se situaci.
V říjnu se již tradičně konalo online základní kolo Logické olympiády. Z naší školy se zúčastnilo celkem 17 žáků ve čtyřech kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli v kategorii A1 (1. ročník ZŠ) Kateřina Hanzalová z 1. B, v kategorii A2 (2. ročník ZŠ) Patrik Zelený z 2. A, v kategorii A
(3.–5. ročník ZŠ) Tim Pecha z 5. A a v kategorie B (2. stupeň ZŠ) Lucie
Pudilová z 6. A.
Také Matematický klokan přešel do online podoby a školního kola se
zúčastnilo 11 žáků ve třech kategoriích. Nejlepším matematikem školy
v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník ZŠ) je Eric Košťál z 5. A a v kategorii
Benjamín (6. a 7. ročník ZŠ) David Němčanský z 6. A.

Vánoční projektový den ve 4. A

Poslední den před vánočními prázdninami naše třída prožila netradičně. Udělali jsme si projektový den, ve kterém se nám všechny předměty prolínaly a spojovalo je téma Vánoc a zvyků v České republice.
Vytvořili jsme v rámci třídy vlastní ministatistiku o tom, jaké kdo
dodržuje vánoční tradice. Učili jsme se, jak zapsat data do tabulky a jak
je vyčíst z grafu. Vyráběli jsme také jednotlivé listy pro adventní leporelo.
Až se opět ve škole potkáme, dáme listy dohromady a vytvoříme jednu
velkou společnou knihu o Vánocích, jejímž autorem bude celá třída. Na
závěr nechybělo ani hraní koled na hudební nástroj, jejich poznávání,
povídání při čaji a rozbalování dárků.
Mgr. Iveta Marečková
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CÍTÍTE CO VAŘÍ
SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo
bytovém domě? Pravděpodobně
máte hrubé nánosy nečistot a mastnot
v odvětrávací šachtě.
• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně,
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO
mohou být příčinou astmatu, chronických chřipek,
srdečních chorob a dalších onemocnění.

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme
kamerou zadarmo.
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

www.plicedomu.cz
milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

PEDIKÚRA – provádím, mohu přijet kamkoliv, z pohodlí domova.
Tel. 702 862 428, Klocová
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/

l Pronájem garáže, ul. Vlčnovská, dlouhodobě. T.: 603 453 450.
l Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Mladá rodina koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost, 739 059 029.
l Knihy Ryšavý, Táborská 30. ZVOŇTE! 603 960 360,775 368 748, knihy@rysavy.cz.

Termín uzávěrky pro vydání č. 184 (březen 2021)
do 12. 2. do 10.00 hodin.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
n7n
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Informace o akcích Senior klubu – leden 2021 (karanténa)

ak to vypadá, PES stupeň dva bude asi nejdříve v březnu nebo v dubnu, takže i když
opět optimisticky připojuji program klubu na
únor, je to spíše jako ilustrace toho, co bychom
bývali byli dělali, kdybychom mohli nebo toho,
o co přicházíme či co vynuceně odkládáme „na
někdy“. V ČR2 v jednom z pořadů nedávno
připomínali Murphyho zákony typu „má-li se
něco pokazit, pokazí se to“ nebo také „jde-li vše
podle plánu, stala se někde chyba“ – hodně
mne pobavil názor pesimisty „horší už to snad
být nemůže“ trumfovaný optimistou „aby ses
nemýlil“ – doufám, že jste se také alespoň pousmáli.
Jsem rád, že klub může fungovat alespoň
částečně – v prosinci jsme postupně a individuálně začali předávat dárky, které jsme měli
připravené do mikulášské tomboly (kalendář
a krém na ruce) a příležitostně i dárkové balíčky jubilantům (Standa Třasák (říjen – 93), Věra
Fikrová (leden – 80), Anežka Vaňurová (leden
– 83)), které jsme bohužel od října nemohli
předávat v klubovně a se zpěvem.
A to mne přivedlo k prvnímu nápadu a návrhu, jak podobně obdarovat i ostatní jubilanty
(65, 70, 75 a 80 let) a oslavence (nad 80 let),
aby jim to nebylo líto a abychom je alespoň
trochu potěšili – byl bych rád, kdyby ti, jichž
se uvedené věkové hranice týkají a mohli je slavit od října až dosud pouze v úzkém kruhu nejbližších, přišli za mnou do klubovny 18. února
v době od 14.30 do 16 hodin a já jim velmi rád
za všechny návštěvníky klubu individuálně poblahopřeji (v roušce a vydenzifikován) a v zastoupení ÚMČ jim také předám i dárkový
balíček (dva lidé v rouškách se setkávat mohou).

Druhý návrh se týká přípravy akcí na jarní
měsíce, ve kterých už PES 2 snad určitě bude
platit a na které chystáme poznávací zájezdy,
konkrétně na dny 29. dubna, 18. května
a 1. června. Budu proto velmi rád, pokud mi
jakoukoli formou (telefonem, mailem, do
schránky klubu na Bzenecké 19 či osobně) předáte své návrhy a tipy, kam bychom se případně
mohli podívat, až budeme moci. Mělo by to být
ve vzdálenosti do 60–70 km od Brna (abychom
nestrávili většinu času v autobuse) a mohou to
být místa čímkoli zajímavá – nemusí to být jenom zámky, ale i přírodní pamětihodnosti,
muzea apod.
Jak jsem psal na přelomu roku, jsem realistický optimista, takže doufám, že problémová
situace dopadne dobře, mj. i proto, že se začíná
očkovat. Proto jsem v předcházejících měsících
zveřejňoval program Senior klubu – a bral na
vědomí, že se kvůli karanténním opatřením
zřejmě neuskuteční. V lednu tomu nemůže být

jinak – opět je připraven program na únor
a opět nezbývá než doufat, že se situace bude
vyvíjet lépe než některé prognózy a že dojde
k tomu, že se PES překlopí do stupně dva a že
se otevřou dveře klubovny.
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.
Nezapomeňte a nepřehlédněte – PES, stupeň DVA – otvíráme.
Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete jako vždy na odkazu www.vinohrady.brno.cz/organizace/seniorklub 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

Tři králové v Senior klubu před rokem.

SENIOR KLUB V ÚNORU 2021
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, pohlaví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích
v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00,
otevřena od 14.30) – viz program níže –
i k zapojení se do pravidelných činností:
n v pondělí (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře 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;
n v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
PC KURZ PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karanténních opatření pozastaven.

2. 2. – ÚTERÝ
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(videa z přírody i odjinud)
Ing. L. Hodboď

18. 2. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ÚNORU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

4. 2. – ČTVRTEK
NOVÝ ZÉLAND – evoluční laboratoř
na konci světa (1. část)
Ing. Miroslav Čapek

20. 2. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

9. 2. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), Eliška Vacková

23. 2. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Točník, Troja, Trosky,
Trpisty – náhrada za leden)
Dr. Luděk Šubert

11. 2. – ČTVRTEK
NOVÝ ZÉLAND – evoluční laboratoř
na konci světa (2. část)
Ing. Miroslav Čapek

25. 2. – ČTVRTEK
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO (společenské hry a jiná zábava), Ing. L.Hodboď

16. 2. – ÚTERÝ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto:
čas letí jako jelen, leden máme za sebou
a PES 2 ne a ne přijít – jsme na něj ale
pestrým programem v klubu připraveni.
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