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BŘEZEN
na Vinohradech
6. 3. 2021 – Vinohradské trhy

Za příznivých epidemiologických podmínek
vás opět 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.

Oznámení
V návaznosti na aktuální epidemickou situaci
je i nadále uzavřen společenský sál v objektu
Bzenecká 23 a jsou pozastaveny veškeré aktivity KVIC Brno-Vinohrady. Informace k probíhajícím aktivitám naleznete na webových
stránkách http://www.kvicvinohradybrno.cz/,
http://www.domecekvinohradybrno.cz/.
Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

Nová provozní doba
pobočky KJM
Velkopavlovická 25,
Vinohrady od 1. 3. 2021
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13–18 h
10–12 h 13–18 h
zavřeno
10–12 h 13–18 h
10–15 h

tel.: 544 217 645,
email: velkopavlovicka@kjm.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Oslavte se Základní uměleckou školou Den učitelů online od 29. března na kanálu YouTube
a na Facebooku. Více v článku na straně 8.

Vážení vinohradští spoluobčané,

letošní zima, alespoň ta, co se ukázala v průběhu ledna a v měsíci únoru, byla
zimou opravdovou, zimou, která vládla v době mého mládí několik měsíců
v roce, zimou, kterou v čase dětství radostně zažívala moje i předchozí generace. Chtělo by se říct – byla to zima starých časů. Zasněžené bílé Vinohrady
nabídly především dětem možnosti, které dosud mnohé (v naší městské části)
nepoznaly. Snad nejvíce byl sáňkujícími dětmi s rodiči využíván a docela
obsazen svah při Tvrdonické ulici. Děti, a mládež vůbec, nám tak ukázaly,
že nejsou úplně počítačovou generací, sedící doma u obrazovky. To je příjemné
zjištění.
Vážení Vinohraďané, jistě jste si všimli, že úvodník minulého, tedy únorového Informu, jsem nepsal já, ale můj kolega místostarosta Michal Krejsa, kterého jsem o napsání slov úvodního pojednání požádal. Stalo se tak poprvé
po více jak osmnácti letech mého starostování. Důvodem onoho hiátu (mezery,
z latinského hiatus) byla nemoc. Správně asi tušíte, co za chorobu mě potkalo,
že jsem nebyl mocen napsat tradiční úvodník. Ano, uhádli jste. I do mého těla
si na konci loňského roku našel cestu covid. Povím Vám, Vinohraďané, covid
není pro mnohé – i pro mne nebyl – odpočinkové virotické onemocnění jako
třeba „běžná viróza“, při které, po zapití paralenu čajem s medem a citronem,
v slastné únavě usínáte. Já jsem prodělal ono onemocnění přibližně střední
intenzity, se zažívacími potížemi a bolestmi hlavy. Zůstal bych zřejmě v domácím léčení, kdyby mi po pěti dnech po zjištění pozitivity (považte, stalo se tak
na Silvestra) nevyšplhala tělesná teplota na takřka čtyřicet stupňů. Má rázná
žena to vyřešila odvozem do vojenské nemocnice. Zde jsem na interně strávil
(pokračování na straně 3)

Březen v Domečku
Na letošní březen bohužel stále nic neplánujeme, a tak alespoň jedna vzpomínka. Obrázek je z Akademie v květnu 2019. Za dva měsíce už to budou dva roky, co jsme měli poslední
velké vystoupení. Letí to, děti rostou a kroužky
si v uplynulém roce moc neužily. My se na vás
těšíme stále stejně, ba ještě víc, ať už to bude
kdykoliv!
Ivana Heindlová
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Registrace k očkování proti nemoci COVID-19

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

Velkoobjemový kontejner na Pálavském náměstí
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Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
týden víceméně poklidné léčby, která byla úspěšná a odešel
jsem domů. Po ukončení povinné karantény – v polovině ledna - jsem s radostí nastoupil do práce. A to je tak zhruba celé.
Podal jsem Vám toto sdělení s vědomím, že byste měli vědět,
co se událo Vašemu starostovi. A také z důvodu, že se tím
předejde různým „zajímavým“ fámám a spekulacím, ani nemluvě.
Vážení spoluobčané, i v této tolik kritické době pracují
zdravotnická zařízení a pomáhají organizace, občanská
sdružení i jedinci v zápase s nevyzpytatelnou infekční nemocí. I vinohradská radnice spolu s jejím sociálním odborem
například v současné době organizují a pomáhají při registraci očkování anti-covidovou vakcínou seniorům nad osmdesát let. Uvnitř Informu najdete příspěvek podrobněji vysvětlující, jak postupovat a kam se obrátit v případě zájmu o vakcinaci. Článek oslovuje především naše seniory starší
osmdesáti let, ale užitečný je i pro ostatní věkové skupiny. Po
mém soudu je vakcinace co největšího počtu lidí zásadním
krokem, směřujícím k našemu zvládnutí covidové hrozby.
V minulosti byly vakcinací poraženy mnohem nebezpečnější
infekce (pravé neštovice a další), které významně ohrožovaly
tehdejší československou populaci a lidstvo vůbec. Zkrátka
a dobře – vakcinace je osvědčený postup a ochrana proti hrozícím infekčním onemocněním. Jak na mě dojde řada určená
věkovou posloupností, vystavím ochotně a rád svou paži či
jinou část těla k naočkování proti covidovému nebezpečí.
S přáním nezlomného zdraví doporučují učinit tak i Vám,
vážení Vinohraďané.

Vážení vinohradští spoluobčané, přibližně od roku 2015
se naše obec staví záporně k výstavbě dvou hokejových hal
a hotelového areálu v prostoru Růženina dvora. V intencích
našich zásad zelených a zdravých Vinohrad jsme od roku
2015 prosazovali a kontinuálně i dnes požadujeme v tomto
území ponechat veřejnou zeleň, posílenou další výsadbou.
Tato veřejná zeleň na ploše bývalého Růženina dvora by podle našich představ měla zahrnovat a rámovat řadu herních,
cvičebních či odpočinkových aktivit v podobě sportovních
nebo dětských hřišť a odpočinkových míst. Jak řečeno, takové
řešení jedné z posledních větších ploch na Vinohradech prosazujeme oproti záměru výstavby dvou hokejových hal a hotelu od roku 2015. Uvnitř dnešního (březnového) Informu se
můžete seznámit se zněním posledního stanoviska vinohradské rady k zamýšlené výstavbě hokejových hal a hotelu. Jde
o závěry Rady městské části Brno-Vinohrady, přijaté na mimořádné schůzi dne 25. ledna 2021. Závěry byly odeslány
jako nesouhlasné stanovisko primátorce města Brna, která
bude tuto záležitost za město Brno (tedy i za naši městskou
část) řešit. Seznamte se, prosím, s tímto dokumentem, který
najdete o několik stránek dále.
Vážení vinohradští spoluobčané, jsem moc rád (opět) mezi Vámi. I já chápu, že to všechno už moc dlouho trvá a že
jistá nervozita a rozladěnost je pochopitelná. Přeji Vám všem
šťastný konec prožívaného martyria, přeji Vám zdraví a co
nejrychlejší návrat do běžného života. Držte se, prosím.
Jiří Čejka, starosta

MČ Brno-Vinohrady dlouhodobě odmítá výstavbu hokejových hal a hotelu
Připomínky RMČ k výstavbě multifunkčního sportovního centra se zaměřením na hokej
Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala
a schválila jako podklad pro paní primátorku
na své mimořádné schůzi dne 25. 1. 2021 nesouhlasné připomínky k výstavbě hokejových hal a hotelu.
MČ Brno-Vinohrady dlouhodobě nesouhlasí s investičním záměrem firmy FUERTES
DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní
centrum na lední hokej“ při ulici Jedovnická.
Navazuje na nesouhlasné Rozhodnutí RMČ
z 15. schůze RMČ dne 7. 10. 2015 a 26. schůze
RMČ ze dne 18. 5. 2016.
MČ Brno-Vinohrady již v minulosti usilovala o odkup pozemků do vlastnictví města
Brna. V roce 2015 proběhla směna ve prospěch
současného vlastníka, který doplatil městu
zbývající finanční částku za pozemky. Pozemky
se tak směnily v neprospěch MČ Brno-Vinohrady. Definitivně se tak stalo dne 1. 2. 2018,
kdy uzavřelo tehdejší vedení statutárního města Brno smlouvu s vlastníkem pozemků (investorem stavby), kde se město zavázalo, že v souvislosti s budoucím využitím pozemků (výstavba hokejových hal) umožní komunikační
napojení a vedení veškerých inženýrských sítí
z ulice Jedovnická přes dotčené pozemky. RMČ
Brno-Vinohrady již před uzavřením této
smlouvy vyjadřovala svůj nesouhlas, jak při
jednání s tehdejšími představiteli města Brna

(formou tzv. dohadovacího řízení), tak svým
nesouhlasným usnesením RMČ. Ze strany MČ
Brno-Vinohrady následovala nesouhlasná stanoviska adresovaná tehdejšímu vedení města
Brna projednaná na schůzi RMČ Brno-Vinohrady (15. schůze ze dne 7. 10. 2015 a 26. schůze ze dne 18. 5. 2016).
V současné době probíhá v orgánech města
Brna projednávání požadavku Zastupitelstva
MČ Brno-Vinohrady ze dne 18. 2. 2020 o zřízení stavební uzávěry v této lokalitě. Smyslem
stanovení stavební uzávěry je zabránit výše
uvedené výstavbě, která by za necelé 2 roky dle
navrženého nového ÚPmB byla nemyslitelná.
Podle platného ÚPmB je přípustný převažující
podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi apod. nad plochami volnými, a to ve srovnání s návrhem nového ÚPmB, který deklaruje: Zastoupení zeleně v plochách rekreace, kdy
minimální plošné zastoupení zeleně na terénu
v plochách je stanoveno v rozsahu 80 % pro
disponibilní pozemky stavebního záměru.
Rovněž v rámci projednávání připomínek
k novému Územnímu plánu města Brna MČ
Brno-Vinohrady ze dne 15. 6. 2020 požaduje
změnit využití části funkčního území nyní navrženého pro Sport S/01 na plochu zeleně Z.
Jedná se o území v prostoru bývalého dobývacího pásma – Růženin dvůr. Celá lokalita
n3n

bývalého dobývacího pásma se nachází v oblasti vysoké koncentrace okolní zástavby a je
vystavena silnému silničnímu provozu z ulice Jedovnické. Je to zásadní a klíčový důvod,
proč udržet do budoucna zelené plochy právě v této lokalitě mezi oběma sídlištními celky. I v rámci plochy veřejné vybavenosti, která je určena pro další rozvoj (dostavbu pavilonu) školního areálu (V/a2/s), který se zde
nachází a je v těsném sousedství silnic a křižovatky Jedovnická x Novolíšeňská, která je
zatížena silným provozem a vysokou koncentrací škodlivých látek. RMČ považuje za
vhodné, aby se v sousedství nově zamýšleného
školního pavilonu nacházela funkční plocha Z
(zeleně), která bude také navazovat na plochy
sportu severně od ZŠ Čejkovická.
Dne 1. 6. 2020 vydala Rada m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasné stanovisko
za správce pozemků p. č. 9209, 7747/31, 7747/
30, 7747/29, 7747/28, 7747/105, 7747/104,
7747/103, 7747/102, 7747/101, 7747/100,
7747/99, 7747/98, 7747/97, 7747/96, 7747/44
7747/107, 7747/38 v k. ú. Židenice
– s jejich dotčením v souvislosti se stavbou
„Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“ podle předloženého
koordinačního situačního výkresu,
(pokračování na str. 4)

– se zřízením služebnosti k těmto pozemkům.
I přes uzavřenou smlouvu (směnná č.
6317045288) mezi statutárním městem Brnem
a vlastníkem pozemků (investorem stavby) ze
dne 1. 2. 2018, kdy se statutární město Brno
zavazuje, že v souvislosti s budoucím využitím pozemků umožní komunikační napojení
a vedení veškerých inženýrských sítí z ulice jedovnická přes dotčené pozemky, RMČ Brno-Vinohrady nesouhlasí se stavbou „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na
lední hokej“.
Rozhodnutí RMČ navazuje na usnesení
z 15. schůze RMČ dne 7. 10. 2015 a 26. schůze
RMČ ze dne 18. 5. 2016, ve kterých RMČ nesouhlasí s investičním záměrem firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní
centrum na lední hokej“ při ulici Jedovnická.
Záměr projednala na svém zasedání stavební komise RMČ Brno-Vinohrady dne

21. 1. 2021– komise poukázala na nadměrnou velikost ubytovací kapacity (nepoměr)
vzhledem k účelu sportovního vyžití a z toho
plynoucí dopravní zátěž lokality, příjezd
předpokládaného počtu návštěvníků 1.440
denně, ulicí Čejkovickou mezi ZŠ a bytovým
domem Čejkovická 2, 4, 6 (dle podkladů investora).
Dlouhodobým záměrem m. č. je v této lokalitě udržení zelených ploch, podpořeným
drobnými sportovními prvky. V poslední době
zde vzniklo psí hřiště a proběhne zbudování
cyklotrialu, vše na pozemcích města. Ostatní
pozemky jsou již v soukromých rukou a městská část nad nimi nemá žádnou kontrolu.
O nesouhlasu MČ Brno-Vinohrady v letech 2015 a 2016 informoval rovněž Brněnský
deník.

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/
vinohrady-odmitly-stavbu-hokejovych-hal-na-miste-byvale-cihelny-chteji-lesopark-20160824.html
a v minulém roce v Úvodníku starosta PhDr.
Jiří Čejka.
https://www.kvicvinohradybrno.cz/wp-content/
uploads/2020/09/177-barva-1_compressed.pdf
Jelikož se jedná o řízení, jehož předmětem
je umístění stavby veřejné vybavenosti celoměstského významu, jedná se dle vyhlášky statutárního města Brno o stavbu celoměstského
významu, kdy bude město zastupovat primátorka, které MČ Brno-Vinohrady tímto zasílá
svoje nesouhlasné připomínky.
RMČ Brno-Vinohrady

Z 36. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 18. ledna 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– odůvodnění žádosti o vydání stavební uzávěry ze dne 27. 2. 2020 ve znění dle předloženého materiálu;
– umístění textu na kontejnerových stáních
„Zákaz zakládání černých skládek, ukládání
nadměrného odpadu. V okolí MČ jsou k dispozici 2 sběrné dvory v ulici Josefy Fajmonové a Líšeňská“;
– rozpočty na rok 2021 podle předloženého
materiálu pro příspěvkové organizace ZŠ,
Brno, Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno;
MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, Brno; MŠ
Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopavlovická
15, Brno;
– odpisové plány na rok 2021 podle předloženého materiálu pro příspěvkové organizace
ZŠ, Brno, Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7,
Brno; MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, Brno;
MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopavlovická 15, Brno;
– střednědobé výhledy hospodaření na rok
2022 a na rok 2023 podle předloženého materiálu pro příspěvkové organizace ZŠ, Brno,
Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ
SNĚHURKA Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopavlovická 15,
Brno;

– smlouvu o dílo o údržbě a servisu zdvihacího
zařízení se společností VYMYSLICKÝ – VÝTAHY, spol. s r. o. se sídlem Pivovarská 542,
Jarošov 686 01, včetně příloh.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000
Kč a zněním dohody o výměně vchodových
dveří dle přiloženého materiálu.
Rada městské části Brno-Vinohrady mění:
– usnesení č. 1012/20/8 30. schůze RMČ konané dne 21. 9. 2020 na přiložené Podmínky
před přidělením bytu pro uchazeče z pořadníku žadatelů o byt s platností od 18. 1. 2021.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozpis rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na rok 2021 podle předloženého materiálu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
– pronájem pozemků p. č. 1955/2 a p.č. 1955/8
v k. ú. Maloměřice;
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit

Z mimořádné schůze
Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 25. ledna 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– zveřejnění záměru dlouhodobě pronajmout
nebytové prostory „Společenský sál“ Pálavské nám. 15, Brno;
– užití fotografie Vinohrad areálu Bzenecká/
Pálavské náměstí zveřejněné na webu MČ
Brno-Vinohrady na stránkách Gymnázia
Globe, s.r.o., Bzenecká 23, Brno;

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se stavebním záměrem „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“
po- dle předložené dokumentace Atelier
GNS s.r.o. z 07/2020. Připomínky předkládá
v příloze.
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novelu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
ve znění pozdějších vyhlášek s těmito úpravami:
4. 9. – 5. 9. 2021 „Bavíme se na Vinohradech“
– 24.00–6.00 hodin;
28. 8. – 1. 9. 2021 „Letní kino“ – 23.00–6.00
hodin;
– vzít na vědomí:
rozpočty na rok 2021 podle předloženého
materiálu pro příspěvkové organizace ZŠ,
Brno, Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno;
MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, Brno; MŠ
Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopavlovická
15, Brno;
odpisové plány na rok 2021 podle předloženého materiálu pro příspěvkové organizace
ZŠ, Brno, Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, Brno; MŠ
Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopavlovická
15, Brno;
střednědobé výhledy hospodaření na rok
2022 a na rok 2023 podle předloženého materiálu pro příspěvkové organizace ZŠ, Brno,
Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ
SNĚHURKA Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopavlovická 15,
Brno.

Z mimořádné schůze
Rady m. č.
Brno-Vinohrady, konané
dne 11. února 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– s připomínkami vzešlými z diskuze „Budoucí
smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání“ mezi MČ Brno-Vinohrady a společností Compex, spol. s r. o., se sídlem Palackého třída 924/ 105, 612 00 Brno, IČO:
12164739.

Tramvaj na Vinohrady

V

ážení spoluobčané, všichni dobře víme,
že dopravní obslužnost naší MČ prostředky MHD není vůbec dobrá, obzvláště
v zimních měsících, kdy někdy napadne
i sníh. Dlouhou dobu se sice hovoří o prodloužení tramvajové tratě na Vinohrady, byla to však zatím spíše jen utopie. Situace se
nyní změnila a této myšlence je nyní nakloněn nejen DPMB, ale i Magistrát města Brna.
Byla by proto velká škoda této šance nevyužít, zatím se jedná pouze o zapracování prodloužení do nového Územního plánu. Dejme
tedy lidem, co přijdou po nás, možnost rozhodnout se o případné konkrétní realizaci.
Proto dne 20. 1. 2021 projednala Rada
města Brna možnost zapracovat do nového
Územního plánu města Brna prodloužení
tramvajové trati ze současné smyčky v Juliánově na Vinohrady (Pálavské náměstí).
Rada MČ Brno-Vinohrady preferuje variantu B. Tato varianta byla podpořena Radou
města Brna a bude tak zapracována do nového
Územního plánu jako územní rezerva. Obyvatelům Vinohrad se do budoucna nabízí možnost (tak jako v jiných městech) rychlejšího
a pohodlnějšího cestování do centra města, a to
i s ohledem na budoucí zahuštěnost města.
Pro úplnost uvádíme preferovanou trasu
varianty B. Trasa se napojuje na stávající tramvajovou trať v místě smyčky Juliánov, ze které
dále pokračuje ulicí Líšeňskou a Křtinskou
směrem k čerpací stanici pohonných hmot
u ulice Jedovnické a napojí se na líšeňskou trať.
Následně se však hned od líšeňské trati odpojuje a pokračuje v souběhu s ulicí Jedovnickou.
V prostoru prodloužení ulice Velkopavlovické
se pak obloukem stáčí do osy vinohradského
sídliště, kde ulicí Mikulovskou prochází až na
Pálavské náměstí. Trasa je ukončena smyčkou
na Pálavském náměstí v blízkosti zastávky tro-
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lejbusu. Celá trať v sídlišti by byla zavedena do
tunelu. Již dle současných technologií lze vybudování tunelu realizovat tzv. milánskými stěnami, kdy jsou nejdříve z povrchu vybudovány

stěny tunelu, následně stropní deska a finální
odtěžování zeminy probíhá již v tunelu s minimalizací vlivu na dění na povrchu.
MUDr. Miroslav Šeda, Ph.D., místostarosta

Varianta A

Po létech opět dostatek míst ve vinohradských mateřských školách

aždým rokem v předjaří jsou rodiče malých předškoláků vystaveni nejistotě,
zda se jim podaří děti umístit v některé vinohradské mateřské škole (MŠ), nebo budou
nuceni dojíždět do jiné městské části. Z hlediska legislativy je povinnost zajistit dostatečný počet míst v mateřských školách
v kompetenci obce, tedy města Brna, nikoliv
městské části. Pro upřednostnění dětí s trvalým bydlištěm v příslušné lokalitě byla vytvořena spádovost. Ta však problémy řeší pouze
částečně, vznikají pořadníky a někdy se na
konečné přidělení místa musí čekat až do začátku září.
Letos tomu bude jinak. Přestavba tří nových tříd v areálu bývalé základní školy na Bzenecké, díky dotaci města Brna ve výši 15,2 milionů Kč, pokračuje podle harmonogramu.
Celkové náklady se předpokládají ve výši přibližně 17 mil. Kč. Organizačně bude nová školka odloučeným pracovištěm Mateřské školy
Prušánecká. Díky přibližně 70 novým místům
již na Vinohradech nebude spádovost zcela zásadní. Rodiče si budou moci v případě volné

kapacity, a po dohodě s ředitelkami, též vybírat
podle zaměření jednotlivých mateřských škol.
Všechny jsou výborné. Na Sněhurce (MŠ Bořetická 26) najdete logopedickou třídu, ve které
probíhají i stáže studentek Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity se zaměřením na logopedické vady, dále se školka zaměřuje na etickou výchovu. MŠ Bořetická 7 klade důraz na
vztah k přírodě a k pěstitelství. V MŠ Velkopavlovická probíhá též výchova ke zdravému životnímu stylu. Pedagogickou fakultou je MŠ
Prušánecká hodnocena jako jedno z nejlepších
školících pracovišť. Tak jako MŠ Prušánecká,
bude i její odloučené pracoviště na Bzenecké
nabízet v rámci vzdělávání práci v keramické
dílně a další aktivity, pro které budou připraveny barevné a prostorné třídy s novým vybavením. Lokalizaci a internetové stránky mateřských škol můžete též nalézt pomocí nové interaktivní mapy dětských hřišť a sportovišť
http://www.vinohrady.brno.cz/mc-vinohrady/
mapa-detskych-hrist-a-sportovist.
V měsíci dubnu a květnu bude probíhat
elektronický zápis do mateřských škol ve městě
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Brně. Vzhledem k tomu, že nové tři třídy mateřské školy na Bzenecké budou zapsány do
školského rejstříku až začátkem června (po kolaudaci a schválení užívání), bude zápis do této
části školky zřejmě probíhat ve druhé polovině
června. Na stránkách www.msprusanecka.cz
najdete od května veškeré informace. Děti, které budou chtít navštěvovat třídy na Bzenecké
nebo nebudou přijaty v běžném přijímacím
řízení na jiných MŠ, budou mít zajištěno místo
v této nově vybavené školce. Zde budou pracovat oblíbené paní učitelky z Prušánecké s novými kolegyněmi. Rodiče dětí, které již navštěvují mateřskou školu Prušánecká a bydlí v okolí budovy na Bzenecké, mohou po domluvě
s paní ředitelkou přeložit své dítě do této části
školky. Kapacita bude dostatečná i pro děti
s trvalým bydlištěm mimo Vinohrady, případně i z jiných městských částí.
Od září školního roku 2021/22 budou mít
tedy všechny děti z Vinohrad zajištěno místo
v mateřské škole.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Miroslava Jojová, úsek školství

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

P

odle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března
2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
nebo které byl na území České republiky
udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana;
b) každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna;
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na
cizince, kteří jsou v České republice na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté) a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné
správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě

a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě
obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů
před rozhodným okamžikem tento dokument,
seznam standardních sčítacích obvodů v obci
včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje
její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů
se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro
domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické
podobě při online sčítání od 27. března 2021
do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní
podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své
funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též

svým občanským průkazem nebo cestovním
dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které
netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je
podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří
samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný
sčítací formulář v odpovědní obálce na poště
nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo
jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků
seznámí s individuálními nebo osobními údaji,
jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích
formulářů přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání začíná 27. března 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4.
2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca
800 kontaktních místech České pošty (vybrané
pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například
při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské zán6n

měry i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných
listinných sčítacích formulářů pro Sčítání
2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p.
Pobočka Adresa pobočky
Telefon
Brno 29
Pálavské náměstí 5,
954 262 900
Židenice, 628 00, Brno
Brno 28
Vlkova 4,
954 262 800
Líšeň, 628 00, Brno		
Brno 2
Nádražní 7,
954 260 200
Brno-město, 602 00, Brno
Adresy dalších poboček na www.ceskaposta.cz
Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Pracoviště Adresa pracoviště
Telefon
ČSÚ Brno Jezuitská 2,
542 528 115
Brno-město, 601 59, Brno
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p.
a Českého statistického úřadu včetně aktuální
otevírací doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na
stránce https://scitani.ceskaposta.cz.

Zdravá výživa – Obchůdek Zdravíčko
Prodej bezlepkových potravin, čajů, bylin, tinktur, zdravého mlsání.
Adresa: Pálavské nám. 5 (blízko České spořitelny), Brno-Vinohrady.
Otevírací doba: po–čt 15.30–18 hod., pá 10.30–18 hod., so 10–12 hod.

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

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/

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 KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
Vyměním DB 3+1 ul. Valtická za DB, OV v Kohoutovicích.
Domluva: petrikovabarbora@seznam.cz.
l Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
l Mladá rodina koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost, 739 059 029.
l
l
l
l

Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel.: 725 285 622.
Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
Hledám byt 3+kk/3+1, prosím kontaktujte 739 439 725, Eva Veverková.
KNIHY Ryšavý, Táborská 30. ZVOŇTE! obj., dotazy, 603 960 360, 775 368 748, www.rysavy.cz

Termín uzávěrky pro vydání č. 185 (duben 2021) do 12. 3. do 10 h.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – únor 2021 (karanténa)

enku je pěkný, chvílemi i slunečný mrazivý únorový den těsně před uzávěrkou
(11. 2., 15. 3.) a já přemýšlím, co napsat do své
pravidelné informace. V klubovně se stále nic
neodehrává, zato ale v Poslanecké sněmovně se
dnes stále jedná o prodloužení/neprodloužení
nouzového stavu, a tak mj. uvažuji o důsledcích
každé z obou možností pro klubovou činnost
(v době vydání aktuálního čísla koncem února
už bude zřejmé, jak to dopadlo).
Bude-li stav nouze prodloužen, zůstane vše
„při starém“, tzn. veškeré společenské aktivity
budou utlumeny a tudíž ani v klubu se nesejdeme a pouze si při pohledu na březnový program budeme moci každý sám říkat, co by se
právě teď mohlo v klubovně pěkného a zajímavého odehrávat.
Nenajde-li se dostatek racionálně uvažujících poslanců, stav nouze skončí v neděli 14. 2.,
a tudíž bude zřejmě ukončena i většina opatření, omezujících od října společenský život. Jaká
opatření přijmou jednotlivá ministerstva a zejména ministerstvo zdravotnictví na základě
zákona o ochraně zdraví, to se uvidí. Vzhledem
k tomu, že ale nuceně budou ukončeny téměř
všechny zákazy a omezení, naskytla by se možnost při dodržení všech bezpečnostních opatření, platných např. v MHD a v obchodech, tzn.
roušky a rozestupy 2 metry, v omezené míře
alespoň částečně obnovit klubovou činnost
v podobné míře, jako tomu bylo v červnu 2020

(jeden by ani neřekl, jak je to dávno). Bude-li
tomu tak, přijďte se podívat do klubu a domluvíme se.
To jsou v tuto dobu ale pouze liché úvahy
(na vojně jsme říkávali „úvahy starého zbrojnoše“) a realita může být (mj. např. v důsledku
rozšíření tzv. britské mutace) zcela jiná. Zůstanu tedy zatím u dvou návrhů, které jsem psal
před měsícem – prvním byla možnost obdarovat jubilanty (65, 70, 75 a 80 let) a oslavence
(nad 80 let), 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. března 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) – v tuto
chvíli bohužel nevím, do jaké míry bylo přijato
toto mé pozvání do klubovny na 18. února.
Druhý návrh se týká přípravy akcí na jarní
měsíce, 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.
Stále jsem optimista – problémová situace
jednou skončí. Opět je proto přiložen program
na březen a 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 – jak to dopadne s připomenutím MDŽ 4. 3. a s návštěvou
sklípku, uvidíme.
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 dokumentační
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

PROGRAM NA BŘEZEN 2021
naleznete na

www.vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub

Oslavte se Základní uměleckou
školou Den učitelů online

Příšerky na Vinohradech
a únos gumové kačenky

Je tady jaro a s ním i svátek učitelů, který připadá na 28. března. V Základní
umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose je již tradicí, že v tomto jarním měsíci připravují pedagogové Koncert učitelů. Představují se na něm ne jako učitelé, ale
v roli výkonných umělců. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Koncert učitelů se
uskuteční v březnu tak, jak tradice žádá, jen jeho forma bude odlišná. Žijeme
v době plné změn a v poslední době jsme na čas přesunuli výuku, vzdělávání
a celý svět umění do virtuálního prostoru. Učíme se využívat stále nové počítačové technologie, přizpůsobujeme výuku aktuálním požadavkům doby. Naši učitelé
jsou však nejen pedagogové, ale také umělci, a proto nás velmi těší, že i v této
době existují cesty, jak mohou svůj um prezentovat na veřejnosti.
Koncert učitelů bude natočený v koncertním sále ZUŠ a zveřejněn od
29. března na kanálu YouTube a na Facebooku. Diváci se mohou těšit na nové,
mladé pedagogy a poslechnout si koncert s pestrým nástrojovým obsazením,
plným skladeb různých stylových období i žánrů.
Těšíme se na setkání ve virtuálním světě hudby!
Lenka Pokorná, učitelka ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Lužánecké pracoviště Louka Vás srdečně zve na dvě nové akce.
Příšerky na Vinohradech je trasa určená pro rodiny s dětmi od 2 let a bude
natažena od 19. 2. do 13. 3. 2021.
V nedaleké městské části Bílovice nad Svitavou se přemnožili příšerky. Nicméně
místním obyvatelům se je podařilo vypátrat a vyhnat z jejich území. Bohužel mělo
to neblahý důsledek. Z důvěryhodného zdroje víme, že se příšerky přesunuly na území Vinohrad.
Pokud chcete pomoci vypátrat a vyhnat tyto příšerky, zaregistrujte se na našich stránkách, nebo se stavte osobně na Louce. Za symbolický příspěvek 20 Kč
Vám pošleme nebo předáme důležitou mapu jejich výskytu.
Únos gumové kačenky je šifrovací hra pro děti 11+ a dospělé, která odstartovala 1. 2. 2021 a bude k dispozici minimálně do konce srpna 2021.
Nedávno se totiž stala neblahá věc a z lužáneckého pracoviště Louka byla
neznámými pachateli unesena gumová kačenka. Pokud patříte mezi milovníky
záhad, vydejte se ji zachránit.
Ke hře je potřeba si na Louce vyzvednout manuál v ceně 40 Kč, mít mobilní
telefon s datovým připojením, čtečku QR kódů (apka ke stažení zdarma) a tužku.
Vyzvedávání mapy a manuálu k oběma akcím je možné po–čt 10.00–17.00
a pátek 10.00–14.00.
Více o našich dalších akcích (online kroužky, online aktivity, kreativní balíčky
a další trasy) najdete na webových stránkách www.louka.luzanky.cz nebo na našem FB SVČ Lužánky – pracoviště Louka.

Střípky ze školky
I když se už téměř rok potýkáme s pandemií, v naší mateřské škole se stále
něco děje. Když byla školka na jaře loňského roku uzavřena, využili jsme hezkého
počasí a společně zrekonstruovali zahradu. Paní učitelky, kuchařky a uklízečky
vzaly lopaty a pomáhaly vyměnit písek v obou pískovištích. Nechali jsme odborně
prořezat stromy, upravit túje a opravit všechny herní prvky. A protože se nám
daří i v dalších oblastech, rozhodli jsme se zapojit do celostátního projektu „Skutečně zdravá škola“. Po návštěvě koordinátorky jsme měli všichni velikou radost,
protože nás pochválila a řekla, že většinu kritérií splňujeme. Na jaře nainstalujeme
na zahradu vyvýšené záhony na pěstování bylinek a drobné zeleniny a snad nám
situace umožní navštívit salátovou farmu a pozvat rodiče na ochutnávku zdravých
svačinek. Jestli to zvládneme, mohli bychom získat certifikát do konce prázdnin.
Tak nám držte palce! Ještě se musíme pochlubit jedním úspěchem. Dlouhodobě
se nám daří ve výtvarné oblasti a letos jsme získali třetí místo v soutěži „Slovo
dětmi malované“. Obrázky z baletu „Louskáček“ se líbily.
Zuzana Davidová, ředitelka MŠ Prušánecká

Za kolektiv pracovníků Eva Petrášová, pracoviště Louka

Prvňáčci na ZŠ Čejkovické
se učí i hrají si
Prvňáčci mají za sebou první půlrok školní docházky. Činili se v hodinách
matematiky, českého jazyka nebo prvouky. Nelenili však ani po vyučování, a tak
se nám třída družiny postupně plnila důmyslnými stavbami z Lega nebo Sevy,
figurkami z plastelíny, rozmanitými výtvory z papíru a kouzelnými obrázky s tematikou ročních období. No a samozřejmě se našel čas také na hraní, čtení pohádek, procházky nebo dovádění na sněhu.
Mgr. Iveta Marečková

Vinohradský inform. Ev. číslo: MK ČR E 15 174. Číslo vydání: 184, datum vydání: 26. 2. 2021, místo vydání: Brno. Periodicita: 11× ročně. Vydává: Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 544 216 529, e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz, www.kvicvinohradybrno.cz, www.facebook.com/inform.brno.vinohrady. IČO: 00400912. Odpovědný redaktor: Jiří Motloch. Výroba:
Settronic, Bubeníčkova 30, Brno, tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz. Uzávěrka příštího čísla je 12. března 2021. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Celkový náklad: 5850 kusů.

