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ČERVEN
2021

ČERVEN 
na Vinohradech

12. 6.
Vinohradské trhy 
Bez omezení sortimentu v čase od 
9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha 
před radnicí (ze strany parku), Vel-
kopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
Sledujte nás na webu a FB.

19. 6.
Mladé kapely 
Open air festival mladých začínají-
cích kapel. 14.00–20.00 – palouk za 
areálem Bzenecká 23. 
Akce proběhne za předpokladu příz-
nivého vývoje epidemické situace 
a v návaznosti na vládní opatření.
Sledujte nás na webu a FB.

Domeček vás srdečně zve na letní tábory. 

Vážení vinohradští spoluobčané,
blíží se, blíží čas prázdnin, čas dovolených. Potíže, které nám způsobila covidová 
pandemie, se nás nepříjemně drží. Ještě po odeznění nebezpečné infekce bude její 
působení patrné v celé naší společnosti, ba i jako jednotlivci budeme nějaký čas více 
či méně cítit covidové dopady na naši psychiku nebo tělesnou schránku. Důležité 
ovšem je, že ve chvíli, kdy píši tyto řádky, síla covidového viru slábne a jeho moc, zdá 
se, upadá. Jistě by to už chtělo návrat k běžným „předcovidovým“ zvyklostem a k za-
běhnutému životnímu rytmu každého z nás, ovšem bez fatálních důsledků pro koho-
koliv. V současné době se zamýšlíme a připravujeme spolu s vedením vinohradského 
kulturního centra možné varianty na Vinohradech oblíbených kulturně-společen-
ských pořadů. Mám na mysli tradiční zábavný a soutěžní pořad Bavíme se na Vino-
hradech či hudební prezentaci mladých začínajících hudebníků a jejich kapel, zná-
mou pod názvem Mladé kapely nebo Vinohradský Woodstock. První z uvedených 
pořadů se pravidelně koná v září, Vinohradský Woodstock má tradičně vyhrazený 
termín na konci června. Uvidíme tedy, zda letos tyto kulturní akce v uvedených ter-
mínech vyslechneme a zhlédneme.

Vážení spoluobčané, jistě i ti, kteří nechovají pejska, si povšimli, že na Tvrdonické 
ulici byly v docela nedávné době na ploše psího výběhu umístěny nové cvičební či 
herní prvky pro pejsky. Psí výběh na Tvrdonické ulici, podobně jako druhý psí výběh 
v jižní části Vinohrad, je hojně využíván psy spolu s jejich „člověčím“ doprovodem. 
Herní prvky pro cvičení a dovádění pejsků tam dosud instalovány nebyly, a tudíž 
jsem velmi rád, že se tak stalo v letošním roce. Z mého laického pohledu mají psí cvi- 
čenci k dispozici slalomové hůlky prověřující obratnost v běhu, jakousi kladinu, kte-
rou zdařile překoná psí borec vládnoucí přiměřenou rovnováhou či šikmou plochu 
k tréninku zdolávání nerovného terénu. Pro pejsky je překonávání takových překážek 
nejen sportovní výkon, ale též zábava, legrace a radost z pohybu. A jejich člověčí 
parťáci jsou, nepochybuji, pyšní na jejich psí výkony. Z důvodu bezpečnosti došlo 
loni k vysázení habrů na okraji výběhu, podél silniční komunikace. Vysázené habry, 
jak je jejich dobrým zvykem, doufám brzy (snad příští nebo přespříští rok) vytvoří 
hustou a neprostupnou přírodní zeď, chránící psí „sportovce“ a rejdily před projíždě-
jícími auty a dalšími případnými nebezpečími.

Když se tu zmiňuji, vážení Vinohraďané, o psím výběhu na Tvrdonické ulici, mu- 
sím uvést, že se mne také často ptáte, co že to vyrůstá za plotem areálu bývalé školy, 

Červen v Domečku

Milé děti, vážení rodiče. Konec školního roku 
bychom s vámi rádi oslavili jako vždy akcí 
Hurá prázdniny, nebo vás pozvali na pohádko-
vé představení našeho oblíbeného divadla 
V. Schildera.
V době uzávěrky novin to bohužel není možné, 
ale třeba se ještě něco změní a budeme se moci 
přece jen setkat. V tom případě najdete in- 
formace na našem FB a na stránkách www. 
domecekvinohradybrno.cz.

Naše tábory
Nabízíme poslední volná místa na letních tábo-
rech:

Pobytový tábor pro děti od 7 let
SCOOBY DOO
17.–23. 7. 2021 v Milovech na Žďársku –
4 volná místa.

Příměstský tábor pro děti od 6 let
Pohyb nás baví!
12.–16. 7. 2021 – 2 volná místa.

Více info na www.domecekvinohradybrno.cz 
a na tel: 739 263 997.

Ivana Heindlová
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Z mimořádného zasedání 
Zastupitelstva m. č.

Brno-Vinohrady,
konaného dne 19. 4. 2021

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s předloženým návrhem obecně závazné vy-

hlášky Statutárního města Brna o poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství;

– s prodejem pozemku p. č. 7119/2 v k. ú. Žide- 
nice;

– s nabytím ½ pozemků p. č. 8438/16 a p. č. 7966/ 
11 v k. ú. Židenice do vlastnictví Statutárního 
města Brna.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s oddělením odkupu pozemků p. č. 7966/7

a 7966/8 v k. ú. Židenice z výlučného vlastnictví 
společnosti PROPERITY vici s.r.o. do výlučné-
ho vlastnictví Statutárního města Brna a úhrady 
náhrady za zpracovanou stavebně technickou 
dokumentaci k projektu sportovně rekreačního 
areálu „GO-UP“ a případnou úhradou této ná-
hrady Městskou částí Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady trvá:
– na usnesení ZMČ Brno-Vinohrady č. 109/VII/ 

2020/8 ze dne 22. 6. 2020 a usnesení č. 131/
IX/2020/8 ze dne 14. 12. 2020 (budoucí využití 
pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Žide-
nice pro zřízení hřiště pro pétanque, dětského 
hřiště, multifunkčního sportovního hřiště, par-
kových úprav vč. mobiliáře a podíl městské čás-
ti na odkupu pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 
v k. ú. Židenice ve výši 50 % kupní ceny, max. 
12 mil. Kč v pravidelných splátkách po dobu 5ti 
let).

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit odkup pozemků p. č. 7966/7 a 7966/8

v k. ú. Židenice z výlučného vlastnictví spo-
lečnosti PROPERITY vici s.r.o. do výlučného 
vlastnictví Statutárního města Brna včetně 
úhrady náhrady za zpracovanou stavebně tech-
nickou dokumentaci k projektu sportovně re-
kreačního areálu „GO-UP“.

Z mimořádné schùze
Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 22. dubna 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2020 

s fi rmou MSU s.r.o., Jižní nám. 7, 619 00 Brno, 
IČ 48529303, jejímž předmětem je „Zřízení de-
tašovaného pracoviště MŠ Prušánecká v budově 
Bzenecká 23“ podle předloženého materiálu. 

Z mimořádné schùze
Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 12. května 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– zadávací dokumentaci/výzvu k podání nabídek 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem: „Modernizace školní 
kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno MČ Brno-Vi-
nohrady“ podle předloženého materiálu. Se-
znam fi rem, které budou vyzvány k předložení 
nabídky a komisi pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 3;
– Rozpočtové opatření č. 4;
– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vino-

hrady v r. 2021 subjektům ze sociálně-zdravotní 
oblasti ve výši: Naděje, z.s. – 10.000 Kč, SPMP 
ČR pobočný spolek Brno – 14.000 Kč, Dotyk II, 
o.p.s. – 6.000 Kč, Klára pomáhá, z.s. – 10.000 Kč, 
Unie Roska reg. org. – 10.000 Kč, Ratolest Brno, 
z.s. – 25.000 Kč, Linka bezpečí, z.s. – 10.000 Kč, 
Svaz tělesně postižených z.s. – 50.000 Kč, Čes- 
ká unie neslyšících, z.ú. – 5.000 Kč, celkem – 
140.000 Kč;

– poskytnutí daru zákonným zástupcům dětí, 
které se zúčastní letního dětského tábora Jitřen-
ka Bučovice v roce 2021 ve výši 4.000 Kč na dítě 
ve dvou případech;

– zveřejnění předloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor, místnosti č. 3 (7,78 m2)
v domě Valtická 15 za účelem uskladnění osob-
ních věcí;

– zveřejnění předloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor, místnosti č. 8 (12,14 m2)
v domě Prušánecká 15 za účelem uskladnění 
osobních věcí;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci: „Kompletní rekon-
strukce bytu č. 6, Vlčnovská 5, bytu č. 29, Val-
tická 15 a bytu č. 2, Vlčnovská 9“ podle předlo-
ženého materiálu. Seznam fi rem, které budou 
vyzvány k předložení nabídky a komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek;

– text výzvy včetně zadávací dokumentace a ná-
vrhu smlouvy o dílo (dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek) ke zjedno-
dušenému podlimitnímu řízení na veřejnou za- 
kázku na dodávky: „Kamerové zabezpečení
v obecních bytových domech v městské části 
Brno-Vinohrady“. Seznam fi rem, které budou 
vyzvány k předložení nabídky a komisi pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek; 

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s pokácením dřevin na pozemcích p. č. 7745/2, 

7652/34, 7242/3 v k. ú. Židenice, patřících do 
správy Městské části Brno-Vinohrady, v souvis-
losti se stavebním záměrem „Obytný soubor 
Šedova 1. etapa“, podle předloženého materiálu;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5000 Kč
a zněním dohody o výměně vchodových dveří 
ve 4 případech dle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– za správce pozemků p. č. 9209, p. č. 7747/31

a p. č. 7652/51 v k. ú. Židenice – s jejich dotče-
ním v souvislosti se stavbou „GO UP Brno vý-
chod – rekreačně sportovní areál Petra Sýkory“ 
podle předloženého koordinačního situačního 
výkresu – se zřízením služebnosti k těmto po-
zemkům;

– se zpětvzetím odvolání ze dne 14. 4. 2021 proti 
územnímu rozhodnutí o umístění stavby na-
zvané „Multifunkční sportovní centrum se za-
měřením na lední hokej“.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– technickou studii stavby „Sil. I/42 Brno VMO 

Vinohrady“, předloženou na prezentaci dne
25. 3. 2021;

– že pozemek p. č. 8753/1 v k. ú. Židenice, v němž 
je uložena dešťová kanalizace domů Žarošická 
20 a 22, není ve vlastnictví statutárního města 
Brna.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 7366/1

v k. ú. Židenice;
– schválit Statut sociálního fondu – s účinností od 

1. 7. 2021.

Tyto nádoby jsou prioritně určeny na biologicky rozložitelné zbytky rostlinného původu 
z kuchyně, proto prosíme občany, aby pro zahradní bioodpad, jako listí, tráva, spadané ovoce, 
posekané větve, plevel aj. využívali nadále své domácí kompostéry, síť sběrných středisek odpadu, 

případně vyčkali na mobilní svoz velkoobjemovými kontejnery.
Co do nich patří?
– kuchyňské zbytky rostlinného původu
– potraviny rostlinného původu
– slupky, odřezky ovoce a zeleniny, jádřince
– pokojové rostliny, hlína z květináčů
Co do nich nepatří?
– živočišné zbytky (maso, kosti, kůže)
– mléčné zbytky (sýry, jogurty, mléko)
– kuchyňský olej
– veškeré obaly, noviny, pleny, kapesníky
– cigarety, exkrementy, uhynulá zvířata

Stručný přehled, kde naleznete „hnědou“ biopopelnici, najdete na www.sako.cz/novinka/cz/1476/
kde-najdu-nejblizsi-hnedou-popelnici/.

Informace pro občany – sběrové dny v roce 2021
Termíny sběrových dnů: 12. 6. 2021, 11. 9. 2021 a 6. 11. 2021 vždy od 8.00 do 12.00 hod.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven jako obvykle v lokalitě Pálavské náměstí (za točnou 
MHD). ÚMČ Brno-Vinohrady

BIO

Ze 41. schùze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 3. května 2021

BIOPOPELNICE na Vinohradech.
Co do nich patří a co do nich nepatří?
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hned naproti psího výběhu, přes silnici. Rád Vám sděluji, že se 
nejedná o výstavbu grilu, venkovního hlediště a podobně, ale že se 
na oné ploše buduje dětské školní hřiště, určené pro tři nové po-
bočné třídy mateřské školy na Prušánecké ulici. To hřiště pro děti 
z nových tříd je zřizováno jednak „ze zákona“, jednak je přiroze-
nou součástí každé školy či školky. Jedná se tedy o hřiště určené pro 
nově budované tři třídy, rozšiřující tak kapacitu mateřské školy. 
Mateřská školka na Prušánecké, rozšířená o tři třídy, nepochybně 
přispěje spolu s dalšími třemi obecními školkami k větší spokoje-
nosti vinohradských rodičů s umísťováním jejich dětí v předškol-
ních zařízeních. Podrobněji se o popisovaných krocích dozvíte z pe- 
ra příslušného místostarosty v některém z příštích čísel Informu. 

Ještě mi dovolte, vážení spoluobčané, zmínit se o problému zá-
pachu v  naší městské části. Zápach v  ovzduší se nepravidelně, 
avšak často opakuje. Pravidelně se i obracím na příslušné úřady 

(Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna a na Odbor 
životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje). V žá-
dostech o nápravu stavu a především zjištění původce těchto ne-
žádoucích jevů budu spolu s našimi pracovníky životního prostře-
dí pokračovat. Naposledy jsem se na oba úřady obrátil koncem 
dubna letošního roku a v odpovědích jsem byl ujištěn, že probíha-
jí či proběhnou příslušná měření. Pro Vaši úplnou informovanost 
obě odpovědi – Odboru životního prostředí brněnského magistrá-
tu a Odboru životního prostředí Jm kraje – v tomto čísle zveřejňu-
ji. Věřím, že společně dospějeme k odpovídajícímu stavu našeho 
ovzduší.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám ničím nerušené 
ovzduší, brzký konec epidemie a především zdraví a pěkné prožití 
letních prázdninových dnů.

Jiří Čejka, starosta

Vážený pane starosto,
dne 21. 4. 2021 obdržel Odbor životního prostře-
dí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) Váš dopis, 
kde žádáte o informace k postupu prošetřování 
zápachu v městské části Brno-Vinohrady.

Referát ochrany ovzduší OŽP MMB dne 
21. 4. 2021 přistavil mobilní vůz pro měření kva-
lity ovzduší do areálu ZŠ Masarova v MČ Brno-
-Líšeň, ke kterému jsou instalovány vzorkova- 
če Českého hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ), současně proběhlo přistavení mobilní 
techniky pro měření stejných škodlivin k Domo-
vu pro seniory na ul. Věstonická v MČ Brno-Vi-

nohrady. Celá měřící kampaň je řízena Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje (KÚ JmK) a vy-
hodnocení a laboratorní rozbory bude provádět 
ČHMÚ. První výsledky z měření budou k dispo-
zici koncem května, ovšem laboratorní rozbory 
a kompletní závěrečná zpráva bude vydána až 
koncem září 2021.

Pracovníci referátu ochrany ovzduší OŽP 
MMB provádí místní šetření v lokalitách Vino-
hrad, Líšně, Židenic i Juliánova zaměřená na hle-
dání možných zdrojů zápachu. Taková šetření 
provádí i pracovníci Odboru životního prostředí 
KÚ JmK. Dne 20. 4. 2021 provedl OŽP MMB ve 

spolupráci s KÚ JmK kontrolu zaměřenou na 
zdroje znečišťování ovzduší a odpady ve společ-
nosti FCC Česká republika, s.r.o., Líšeňská 55, 
Brno. Kontrola nepotvrdila, že by zařízení bylo 
zdrojem zápachu. KÚ JmK dále přezkoumává in-
tegrované povolení k provozu slévárny Heunisch 
a na 30. 4. 2021 je vypsáno jednání, kterého se 
zúčastní i zástupce OŽP MMB. V případě nových 
zjištění Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

Vážený pane starosto,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), od 
Vás dne 20. 4. 2021 obdržel prostřednictvím dato-
vé schránky „Podnět k zápachu obtěžující občany 
městské části Brno-Vinohrady“, ve kterém na 
základě soustavných dotazů/stížností občanů 
ohledně stále přetrvávajícího štiplavého zápachu, 
žádáte o informace a sdělení výsledků měření, 
které měly proběhnout ve dnech 15.–18. 3. 2021 
a o dalších krocích, které krajský úřad podniká 
v této záležitosti. S odůvodněním, že lidé v měst-
ské části Brno-Vinohrady díky neinformovanosti 
žijí v neustálých obavách, že zápach je pro ně 
zdravotním rizikem.

K obdrženému podnětu Vám sdělujeme ná-
sledující:

Na úvod Vás chci ubezpečit, že řešením pro-
blematiky zápachu v lokalitách Brno-Líšeň a Brno  
Vinohrady z činnosti stacionárních zdrojů znečiš-
ťování ovzduší se krajský úřad stále intenzivně 
zabývá, ale určení zdroje zápachu, který se vysky-
tuje nepravidelně, není úplně snadné.

K Vaší žádosti o sdělení výsledků měření Vám 
sdělujeme, že protokol je součástí spisu vedeného 
krajským úřadem (sp. zn. S-JMK 143020/2020) ve 
věci dosud neukončeného přezkumu závazných 
podmínek integrovaného povolení č. j. JMK 
24749/2005/OŽP/Mik/13 ze dne 11. 11. 2005, ve 
znění následujících 12 změn, vydaného k provozu 

zařízení „Slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň. Na 
výkon této přezkumné činnosti se vztahuje zákon 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve zně-
ní pozdějších předpisů, a bez souhlasu kontrolo-
vané osoby nelze jí předložené dokumenty po-
skytnout třetím osobám. Provozovatel předmět-
ného zařízení takový souhlas krajskému úřadu 
neposkytl. Vámi požadovaný protokol o autorizo-
vaném měření emisí Vám proto nyní krajský úřad 
není oprávněn poskytnout.

K Vaší žádosti o sdělení následujících kroků 
krajský úřad sděluje, že na základě doposud ob- 
držených podkladů od provozovatele, dotazníků 
od občanů (zaevidovaných 69) a záznamů z šetře-
ní pracovníků krajského úřadu v okolí slévárny 
(74 záznamů) provedl krajský úřad dne 30. 4. 
2021 v místě zařízení v rámci probíhajícího pře-
zkumu místní šetření, na nějž přizval Českou in-
spekci životního prostředí OI Brno, Krajskou hy-
gienickou stanici JMK a MMB, odbor životního 
prostředí, referát ochrany ovzduší. Při tomto šet-
ření byly projednány dosavadní shromážděné 
podklady a dohodnuty další požadavky na pod-
klady, které budou v rámci přezkumu doplněny 
do 30. 6. 2021, aby bylo možno přesněji určit pří-
činu obtěžujícího zápachu.

Pro zjištění aktuálních dat o kvalitě ovzduší 
a zjištění koncentrací environmentálních polu-
tantů v ovzduší v lokalitě Brno-Vinohrady zadal 
Jihomoravský kraj provedení měřicí kampaně 

Českému hydrometeorologickému ústavu. Cílem 
kampaně je objektivní zjištění kvality ovzduší 
v této části města Brna, a to referenčními nebo 
navázanými metodami dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších před-
pisů. V této kampani jsou měřeny škodliviny, kte-
ré stávající státní imisní monitoring v daných lo-
kalitách nezajišťuje. Měřicí kampaň sleduje ze-
jména škodliviny, které mohou ve vybraných 
lokalitách dosahovat vysokých koncentrací (N02, 
PM10 a PM2,5), a jsou také zjišťovány koncentra-
ce specifických znečišťujících látek z průmyslo-
vých činností. Budou provedeny další chemické 
analýzy odebraných prachových částic – každý 
den bude proveden odběr pro stanovení koncen-
trací benzo[a]pyrenu a dalších polyaromatických 
uhlovodíků („PAU“). Za účelem lepšího poznání 
složení ovzduší a potenciální identifikace zdrojů 
jsou odebrány i vzorky k následné analýze kon-
centrací kovů, a to nejen těžkých kovů s platným 
imisním limitem, ale i dalších kovových prvků.

O dalším postupu Vás budeme informovat.
Současně přikládám dotazník na zápach, 

který můžete zaslat občanům, aby ho v případě 
výskytu zápachu vyplnili a následně zaslali na 
e-mail: berankova.lucie@kr-jihomoravsky.cz.

Za spolupráci Vám děkujeme.
S pozdravem

Ing. Jiří Hájek, v.r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, dne 23. 4. 2021

Zápach v městské části Brno-Vinohrady

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, dne 13. 5. 2021

Sdělení k podnětu na zápach obtěžující občany m. č. Brno-Vinohrady

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Vinohradský tunel
Tunel pod Vinohrady je dlouho očekávaná 

část velkého městského okruhu, který by měl  
v budoucnu vyřešit dopravní problémy na vý-
chodě Brna, které trápí snad všechny obyvatele 
našeho sídliště. V následujících letech se ko-
nečně dočkáme stavby úseku Rokytova. Napo-
jení okruhu od Tomkova náměstí bude končit  
v části vinohradského kopce, zhruba u ob-
chodní budovy Lerk. Na tuto část měl přímo 
navazovat vinohradský tunel. Již dnes je jasné, 
že se to bohužel nestane, stavba tunelu dosud 
nezačala a optimistické výhledy ŘSD mluví 
o dokončení tunelu v roce 2031, můj realistič-
tější, chcete-li pesimističtější odhad, je rok 
2034. Dlouhodobé výtky zástupců Vinohrad 
tak zůstaly ze strany investora nevyslyšeny 
a k potřebné koordinaci staveb nedojde. Dů-
sledkem tedy bude dočasné zvýšení hustoty 
automobilového provozu kolem našeho sídliště.

Výstavba tunelu bude technicky i finančně 
mimořádně náročná událost. Pro všechny zá-
jemce připravuji setkání s investorem, na kte-
rém se budete moci seznámit s technickými 
i dalšími okolnostmi stavby, termín je pláno-
ván na 7. června v 17 hod. v novém Společen-
ském sále Bzenecká 23.

MUDr. Mgr. Miroslav Šeda, Ph.D
místostarosta MČ Brno-Vinohrady

pro oblast dopravy 

Městská část Brno-
Vinohrady žádá občany, 

nekrmte holuby
Nadměrný výskyt holubů je závažný pro-

blém, který trápí většinu měst, naši městskou 
část nevyjímaje. Holubi jsou totiž nebezpečný-

mi přenašeči nejrůzněj-
ších nákaz. Kromě jiné-
ho mohou být hostiteli 
viru klíšťové encefalitidy 
či přenašeči salmoneló- 
zy a velmi často jsou na-
kaženi toxoplazmózou. 
Mohou mít vliv na lidské 

zdraví také tím, že jsou obrovským zdrojem 
roztočů a svým trusem rozšiřují do okolí velké 
množství alergenů. Nezanedbatelné jsou i ško-
dy ekonomické, a to poškozování budov a měst-
ského mobiliáře agresivním holubím trusem.

Městská část Brno-Vinohrady vyvíjí neu-
stálé úsilí ke snížení výskytu holubů, ale bez 
omezení dostupnosti jejich potravy není stav 
holubů snížen dostatečně. V tom mohou nejví-
ce pomoci sami občané, a to tím, že nebudou 
holuby krmit a zajišťovat jim dostupnost potra-
vin jejich odhazováním mimo popelnice a od-
padkové koše. Potraviny, které zůstávají na ze-
mi, navíc živí i jiné nežádoucí obyvatele veřej-
ného prostoru – například krysy, potkany či 
volně žijící kočky.

Městská část Brno-Vinohrady se proto ob-
rací na občany s žádostí, aby holuby nekrmili 
a pomohli tak zabránit jejich nežádoucímu 
přemnožení. 

Děkujeme.
MČ Brno-Vinohrady

Milí vinohraďáci, od začátku roku probí-
hala na naší radnici pravidelně registrace 

k očkování proti nemoci COVID-19. Za tu do-
bu se podařilo registrovat desítky občanů (pře-
devším) seniorského věku, z nichž mají dneš-
ním dnem prakticky všichni očkování za se-
bou. Divoká první polovina roku ukázala, že 
očkování je tou správnou cestou ke zvládnutí 
epidemie a k minimalizování rizika nákazy či 
dokonce úmrtí. Dnes je jisté, že během června 
bude docházet k postupnému očkování mlad-
ších a mladších ročníků, které si registraci  
i očkování zajistí po vlastní linii, na radnici 
jsme však stále připraveni pomoci každému, 
kdo nás o pomoc požádá. 

Registrovat se k očkování je možné níže 
uvedenými způsoby:

Registrace po telefonu
Registrace k očkování je možná přes bez-

platnou celostátní linku 1221. 

Registrace po internetu
Registrace probíhá online na stránkách 

Ministerstva zdravotnictví registrace.mzcr.cz.
Registrace u praktického lékaře

Od prvního března probíhá registrace nově 
i u praktických lékařů. U lékařů se zpravidla 
můžete registrovat telefonicky nebo během 
osobní návštěvy, očkování pak proběhne pří-
mo v ordinaci vašeho lékaře. Vzhledem k ne-
dostatku vakcín bylo však dosud zpravidla 
rychlejší očkování v očkovacích centrech.
Registrace pro imobilní

Registrace pro imobilní občany, kteří ne-
můžou opustit svůj domov, probíhá na čísle 
771 135 452. Linka funguje v pracovní dny od 
8 do 12 a od 13 do 15 hod. Kapacita této služby 
je omezená a slouží občanům, kteří nemohou 
opustit svůj domov. V případě snížené pohyb-
livosti doporučuji klasickou registraci a k do-
pravě využít Senior bus, který vás na místo 
očkování může přivézt i odvézt. Objednávky 
senior busu probíhají na čísle 731 518 348 (pra-
covní dny 7.00–15.00, cena za dopravu je 50 Kč).

V případě, že se vám žádná z variant regis-
trací nepovede a o očkování máte přesto zájem, 
kontaktujte náš sociální odbor na čísle 511 189 
007 s žádostí o pomoc.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Velké putování
za poznáním Knihovny 

Jiřího Mahena
Cesta je cíl. A nejlepší je podniknout tako-

vé cesty, které jsou nejen zábavné, ale i oboha-
cující. A přesně takové jsou cesty, které vedou 
do Knihovny Jiřího Mahena. Proto si v rámci 
oslav stoletého výročí knihovna připravila vel-
kou poznávací hru s názvem Velké putování za 
poznáním Knihovny Jiřího Mahena. 

V rámci hry musí soutěžící navštívit ales-
poň 12 poboček, a to v době od 1. 6. do 30. 9. 
2021, splnit na každé úkol a získat za něj sym-
bolický znak. Ten mu bude následně vlepen do 
osobního průkazu, který si může založit v ja- 
kékoli z poboček nebo jej stáhnout na webu 
knihovny. Každý, kdo průkaz odevzdá, získá 
malý dárek a bude mít šanci vyhrát větší cenu. 
Mezi odevzdanými průkazy se bude losovat 
v době od 4. 10. do 10. 10. 2021 a bude vybráno 

Postrádáme vás
i s našimi knihami

Milí čtenáři, dveře Knihovny Jiřího Mahe-
na jsou opět otevřeny, proto vás zveme, abyste 
zavítali do našich prostorů a vybírali si literatu-
ru přímo z našich polic. Také vás chceme požá-
dat, abyste vrátili všechny knihy, u nichž vypr-
šela výpůjční lhůta, jelikož výpůjčky již auto-
maticky neprodlužujeme a od května se znovu 
účtují sankční poplatky za nevrácené knihy. 
Čím dříve tedy budou knihy opět doma 
v knihovně, tím méně vás to bude stát. Proto 
knihy, prosím, vraťte co nejdříve. Ústřední 
knihovna a všechny pobočky jsou otevřené ve 
standardních otevíracích hodinách, pro více 
informací se podívejte na web KJM. Těšíme se 
na vás! Knihovna Jiřího Mahena

Registrace k očkování proti nemoci COVID-19

5 výherců. Cílem hry je seznámit veřejnost se 
všemi pobočkami knihovny a jejich bohatým 
fondem a pestrou činností. 

Florbal Židenice hlásí návrat k tréninkům! 
Nováčci je mají ZDARMA!

Florbal Židenice obnovuje tréninky! Po 
částečném rozvolnění nařízení vlády je totiž 
možné sportovat na venkovních hřištích. Sou-
časná situace sice nadále nedovoluje trénovat 
v tělocvičnách, ale venku to možné je! Do tré-
ninkového procesu se tak od pondělí 19. dubna 
vrací všechny mládežnické týmy. Dobrou zprá-
vu máme i pro nečleny oddílu! Všichni nováč-
ci, kteří si chtějí po dlouhé pauze zasportovat, 
mají tréninky až do konce května úplně ZDAR-
MA! Na trénincích si vyzkouší fotbal, florbal, 
vybíjenou, zaběhají si, ale hlavně se nadýchají 

čerstvého vzduchu a zažijí spoustu zábavy!
Termíny tréninků:
Tréninky na hřišti ZŠ Mutěnická 
– pro dívky od 8 do 15 let – středa 17.00–18.00
– pro kluky od 7 do 12 let – pondělí a středa
 od 16.00 do 17.00 hod.

V případě zájmu kontaktujte sportovní 
manažerku klubu Jitku Drápalovou, která vám 
předá více informací (mobil: 773 763 663), 
email: jitka.drapalova@florbalzidenice.cz, 
#FlorbalZidenice #KdeFlorbalZnamenaVice

Mgr. Lukáš Konvičný
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Obnova staré elektroinstalace 
v OD pokračuje

Jak jsem informoval začátkem letošního 
roku ve Vinohradském Informu, i v letošním 
roce pokračujeme v obnově starých elektro- 
instalací za nové ve společných prostorách 
obecních domů. Po vyřízení nezbytných admi-
nistrativních úkonů a výběru zhotovitele 
(ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.) jsme započali 
práce v domě v Mutěnické ulici č. 15, 17, 19, 
a 21. Podle harmonogramu by měly práce po-
stupně v celém domě skončit do poloviny čer-
vence. Současně se v červenci rozběhnou práce 

na výměně elektroinstalací také v 
domě ve Vlčnovské ulici č. 2, 4, 6 a 
8 a jejich předpokládané ukončení 
je plánováno na konec září. 

Kamerový systém v OD
Další investiční záměr, který je 

nyní v  řešení, se týká zbudování 
kamerového zabezpečení ve všech 
vstupních prostorách obecních bytových do-
mů. V době, kdy píši tento článek, probíhá vý-
běr zhotovitele. Pokud půjde vše podle plánu, 
bude samotná instalace vybranou firmou zahá-

jena koncem června. Práce 
budou naplánovány dům od 
domu, kdy začneme s instalací 
systému ve 12-podlažních do-
mech. Ukončení celé instalace 
v obecních domech se plánuje 
do závěru prázdnin, kdy bude 
kamerový systém postupně 
(po splnění veškerých tech-

nicko-provozně-bezpečnostních záležitostí 
k ochraně osobních údajů – GDPR) uveden do 
provozu.

Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta m. č.

Vážení občané,
pořizování nového územního plánu města Br-
na se dostává do další fáze, do opakovaného 
veřejného projednání. Upravený návrh ÚPmB 
byl městem Brnem zveřejněn 14. května 2021. 
Základní informace naleznete níže na veřejné 
vyhlášce a na webu města Brna, kde jsou umís-
těny podrobnější informace k veřejným pro-
jednáním, jejich formě, či informace k uplatně-
ní připomínek, námitek a stanovisek. 

Opakovaná veřejná projednání návrhu 
ÚPmB s odborným výkladem zpracovatelů se 
budou konat v pondělí 21. a úterý 22. června 
2021 od 15 hod., a to jak prezenční formou  
v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 405/1, 
tak i formou distanční v podobě online přeno-
su. Podrobnější informace a odkazy naleznete 
níže na veřejné vyhlášce.

Dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nej-
později do 7 dnů ode dne veřejného projedná-

ní, tj. do 29. června 2021 včetně, může každý 
uplatnit své písemné připomínky.

K dispozici je také tištěná verze návrhu 
Územního plánu města Brna, MČ Brno-Vi- 
nohrady, umístěná ve venkovních vitrínách 
(u vstupu do OD Albert a u budovy radnice 
naproti České spořitelny).

Bc. Michal Krejsa,
1. místostarosta m. č.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále 

jen „OÚPR MMB“ nebo „pořizovatel“) jako pořizovatel územně pláno-
vací dokumentace dle § 6 odst. 1 písm. a), s ohledem na § 188 odst. 3, 
§ 53 odst. 2 za obdobného postupu podle § 52 odst. 1, 2, 3, 4 a § 22 záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, oznamuje

Opakovaná veřejná projednání
návrhu Územního plánu města Brna

(po provedené podstatné úpravě ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního 
zákona) včetně

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat
v pondělí 21. a úterý 22. června 2021

od 15.00 hod.
kombinovanou formou projednání:

– prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s., na adrese 
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed

– distanční podoba formou online přenosu (jednotlivé odkazy) pro-
jednání bude dostupná na:

 https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/
 podstatne-upraveny-navrh/

Podstatně upravený návrh Územního plánu města Brna včetně Vy-
hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále jen „podstatně upra-
vený návrh ÚPmB“) bude vystaven:
■ v listinné podobě v zasedací místnosti č. 426 ve IV. podlaží, Kounicova 

67, Brno, a bude k nahlédnutí přístupný od 14. 5. 2021 do 29. 6. 2021 
včetně,

■ v elektronické podobě formou vzdáleného přístupu na https://upmb.
brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/podstatne-upraveny-navrh/ ve stej- 
né lhůtě.

Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje

Jazyková škola
Bzenecká 23,
Brno-Vinohrady
Nabídka pro školní rok 2021/2022 –
kurzy angličtiny a italštiny
Délka trvání kurzu: září–červen (36 týdnů), 1× týdně 90 minut.
Výuka začíná od 20. září.

Informace: na tel. 544 216 529, 737 259 478,
e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz,
www.kvicvinohradybrno.cz.
Přihlášky nových a stávajících pokračujících zájemců přijímáme 
do 10. 9. 2021 na e-mail adrese, nebo v kanceláři KVIC, Bzenecká 
23 po telefonické dohodě. Kurzovné se hradí pouze bankovním 
převodem (číslo účtu uvedeno na přihlášce) před zahájením výuky 
do termínu 15. 9. 2021. Kurzy budou zřízeny podle typů – skupiny 
od 6 do 10 frekventantů.

angličtina
A1 (ZAČÁTEČNÍK – BEGINNER), A2 (MÍRNĚ POKROČILÝ – 
ELEMENTARY), B1 (STŘEDNĚ POKROČILÝ – PRE-INTERME-
DIATE), C1 (POKROČILÝ – ADVANCED)

italština
KONVERZACE PRO CESTOVNÍ RUCH (kuchaři, číšníci),
zpěváci
Ceník (celoroční předplatné):
dospělí 3.500 Kč, konverzace – angličtina 3.850 Kč,
studenti do 19 let 3.100 Kč.
V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Za-
meškané hodiny vlastní vinou se nenahrazují, kurzovné se nevrací. 
Minimální počet frekventantů pro otevření kurzu je 6. Učebny ja-
zykové školy se nachází v objektu bývalé ZŠ na Bzenecké 23, Brno-
-Vinohrady (zastávka MHD Pálavské nám., trolejbus č. 25, 26 a 27). 
Po vzájemné dohodě nabízíme alternativu výuky přes SKYPE.

Informace z Bytového odboru

Informace k návrhu Územního plánu města Brna
Opakovaná veřejná projednání
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Soutěže na ZŠ Mutěnická
Letošní školní rok příliš nepřeje aktivitám, kterých jsme se byli zvyk-

lí účastnit. Výuka se přesunula do online prostředí, byly zrušeny všechny 
kroužky a tradiční akce. Přesto i v době koronavirové se žáci naší školy 
mohou zapojovat do soutěží. Ty se sice konají také pouze online, ale ná-
ročností se rovnají těm prezenčním. Proto je pro nás potěšující, že v ně-
kterých oblastech žáci v konkurenci základních škol i víceletých gymná-
zií obstáli velmi dobře.

V listopadu 2020 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do školního kola ce-
lostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020/2021. 
Podmínky nebyly lehké, ale všichni žáci vyzvednutí obálky, připojení   
k online aplikaci i následné zaslání vyplněných úkolů hravě zvládli. Do 
druhého kola, které se konalo v únoru, postoupili Anna Březinová, Mar-
tin Barnabáš Sitay a Lucie Škodová. V tomto kole soutěžilo celkem 139 
žáků, postupovalo pouze třicet nejlepších. Mezi těmito postupujícími 
žáky byla na 11. místě i Anna Březinová z 8. A. Třetí kolo se uskutečnilo 
21. 4. 2021, bohužel výsledky ještě neznáme. Proto Aničce držíme palce, 
aby i zde čestně obstála.

Žáci 8. a 9. tříd se také účastnili 57. ročníku Chemické olympiády. 
Měli za úkol řešit různé chemické úkoly – hledat zajímavosti, řešit che-
mické výpočty a vyhodnocovat domácí pokusy. Soutěž probíhala na pře-
lomu února a března, opět se jednalo o distanční formu. Do okresního 
kola postoupili rovnou tři úspěšní řešitelé, Lucie Škodová, Martin Bar-
nabáš Sitay a Lucie Rousová.

Humanitní soutěže pak reprezentovala Olympiáda z českého jazyka. 
Ve školním kole zvítězila Klára Vlčková z 9. A. Ta se v okresním kole 
stala úspěšnou řešitelkou a postoupila do kola krajského. I zde se zařadi-
la mezi první polovinu úspěšných řešitelů. Jedná se o velmi výrazný 
úspěch, neboť porazila i žáky z víceletých gymnázií.

Chtěli bychom touto cestou poblahopřát všem výše jmenovaným 
žákům a poděkovat i těm pedagogům, kteří je soutěžemi vedli a připra-
vovali. Snad i příští rok na tyto úspěchy navážeme, neboť tyto aktivity 
rozvíjí talent a nadání žáků a motivují je k dalšímu studiu.

Kristýna Kolaciová a Marcela Kuchyňková, ZŠ Mutěnická

Přírodovědná stezka v Akátkách
V rámci distanční výuky se na začátku května paní učitelky ze ZŠ 

Mutěnická rozhodly připravit pro své žáky přírodovědnou stezku v leso-
parku Akátky. 

Putování dětí s rodiči 
začalo ještě před restau- 
rací Sherwood a pokračo- 
valo podél naučné stezky 
Akátky. Děti se musely vy- 
dat po stopě lesního skřít-
ka Dubíka, který je prová-
zel po celou dobu stezky 
na celkem 14 stanovištích. 
Dubík děti dovedl až 
k houpacímu koni.

Pro děti bylo přichys-
táno celkem 11 záludných 
otázek z oblasti přírodo-
vědy, které byly doplněny 
krásnými barevnými ob-
rázky. K jejich vyřešení 
potřebovaly nejen znalosti 
z přírodovědy, ale také 
z českého jazyka.

Aby děti úspěšně zdo-
laly stezku, potřebovaly 

jen papír, tužku, znalosti a dobrou náladu. Do svých bloků si zapisovaly 
písmena, která označovala správné odpovědi. Na předposledním stano-
višti složily ze získaných písmen pomocí okének hádanku, kterou muse-
ly uhodnout. Správnou odpověď a fotografie pak děti zaslaly svým paním 
učitelkám, které je za to náležitě odměnily.

Mgr. Jana Řiháková, ZŠ Mutěnická

Open air koncert filmových
a populárních melodií

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
Zveme všechny příznivce krásných melodií na netradiční Open air 

koncert – tedy koncert pod otevřeným nebem, který se uskuteční v pátek 
11. června 2021 od 16.00 hodin. Koncertní pódium vznikne přímo ve 
venkovním areálu školy a návštěvníci tak budou mít možnost zažít na 
vlastní kůži atmosféru letních hudebních festivalů.

A na co se 
mohou diváci tě-
šit? Pro poslucha-
če je připraven 
lákavý program, 
který je složen 
z filmových skla-
deb a také z písní, 
které jsou publi-
ku dobře známy. 
V průběhu kon-
certu zazní celá 
řada populárních 
melodií a písní 
z oblíbených fil-
mů v podání na-
šich mladých zpěváků. Program koncertu ozdobí několik skladeb z ob-
lasti vážné hudby v interpretaci žáků hudebního oboru. V krátkém vstu-
pu se představí i cimbálová muzika s pásmem lidových písní. Program 
koncertu vyvrcholí známými filmovými hity v podání pěveckého sboru 
a komorního souboru ZUŠ.

Koncert pod širým nebem zaručuje svým návštěvníkům vždy poho-
dovou a nenucenou atmosféru. Chceme si ji společně užít, tak buďte 
s námi při tom!

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková, zástupkyně ředitelky

Tábory nám klepou na dveře
Léto se k nám blíží mílovými kroky, teplota nám příjemně stoupá 

a nám se pomalu blíží letní prázdniny. A my na lužáneckém pracovišti 
Louka už je netrpělivě vyhlížíme a moc se na děti těšíme.

Pokud ještě nemáte na léto plány pro své děti, nabízíme Vám volná 
místa na příměstských a pobytových táborech. Děti, po náročném škol-
ním roce, budou moci strávit čas v dětském kolektivu pod vedením zku-
šených pedagogů, zahrát si zajímavé hry a užít si spoustu nových zážitků 
ve městě i v přírodě.
V červenci nabízíme:
PT Putování se zvířátky – příměstský tábor 7.–9. 7. pro nejmenší děti 
4–7 let, motivovaný světem zvířat.
PT Týden s hudbou – příměstský tábor 19.–23. 7. pro děti 7–13 let, pro-
tkaný různorodou hudbou a hudebními nástroji, pro všechny hudební 
nadšence (není podmínka hrát na nějaký hudební nástroj).
PT Historický šerm – příměstský tábor 19.–23. 7. pro děti 13+ se zá-
jmem o šerm a vše kolem něj.
LT Záchrana Disneyho pohádek I a II – pobytové tábory 17.–24. 7. 
a 24.–31. 7. pro děti 6–10 let, s motivací pohádek. Tábor se koná na TZ 
Severka Buchlovice.
V srpnu nabízíme:
PT Street dance – příměstský tábor 9.–13. 8. pro děti 12–20 let, tábor je 
určen všem tanečníkům i začátečníkům street dance.
PT Mistři světa a olympionici na Louce – příměstský tábor 9.–13. 8. pro 
děti 8–12 let, tábor je určen všem nadšeným sportovcům.
PT Cesta za ztracenými sny – příměstský tábor 23.–27. 8. pro děti 7–12 
let, motivovaný záchranou snů a zahnáním nočních můr.

Mimo táborů bude od 1. 6. 2021 otevřeno elektronické přihlašování 
na kroužky ve školním roce 2021/2022. Seznam kroužků a veškeré infor-
mace o nich najdete na našich stránkách louka.luzanky.cz/krouzky.

Za kolektiv pracovníků
Mgr. Eva Petrášová, Lužánky – pracoviště Louka
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 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Mladá rodina koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost, 739 059 029.
 Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte: tel.: 725 285 622.
 Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.:797 676 748.
 Pronájem garáže, ul. Vlčnovská, 2.700 Kč/měs. T.: 739 234 867.

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ
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 klíè. Tel.: 513 034 551

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

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

Koupím byt DB, OV 1+KK-2+KK a 3+1 až 4+1 v této lokalitě.
PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis vyřídím! Prosím nabídněte na tel.: 775 202 122.

CERTIFIKÁT NA ODHAD TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI
Tento certifikát Vás opravňuje k vypracování odhadu ceny nemovitosti zdarma v případě, že:

řešíte dědictví a potřebujete odhad pro notáře
potřebujete vzájemně vypořádat majetek v rodině
zvažujete prodat nemovitost nebo již nemovitost prodáváte
kupujete nové bydlení a zajímá Vás, za kolik prodáte to stávající

řešíte dědictví a potřebujete odhad pro notáře
potřebujete vzájemně vypořádat majetek v rodině
zvažujete prodat nemovitost nebo již nemovitost prodáváte
kupujete nové bydlení a zajímá Vás, za kolik prodáte to stávající

Odhad zdarma objednávejte na 
miroslava.vodickova@century21.cz
nebo na tel.: 604 22 00 25 

Miroslava Vodičková       www.miroslava-vodickova.cz

Sháním ke koupi či k pronájmu zahrádku ideálně v okolí Vinohrad. 
Prosím o případné nabídky na tel.: 777 007 422 nebo email: normisek@seznam.cz.

Obchùdek Zdravíèko – Zdravá výživa
Nabízíme: prodej bezlepkových potravin, èajù, bylin, tinktur, zdravé mlsání, CBD GO!

Poradenství – bylinky, homeopatie.
Adresa: Pálavské nám. 5 (blízko Èeské spoøitelny), Brno-Vinohrady

https://www.facebook.com/obchudekzdravicko, g.page/ObchudekZdravickoBrno

Termín uzávìrky pro vydání è. 188 (èervenec–srpen 2021)
do 11. 6. 2021 do 10.00 hod.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Začněme příběhem…
Slečna Petra se zamilovala. Její nový partner 

Jan působil solidně, zval ji na večeře, kupoval jí 
dárky. Začali plánovat společnou budoucnost
a v ten moment ji pan Jan požádal o půjčení pe-
něz na nákup pozemku. Petra pocházela z chudé 
rodiny, svoje peníze neměla a tak se rozhodla pro 
půjčku u banky. Jan s penězi ovšem zmizel a Pet- 
ře zůstaly dluhy. Se svým platem nezvládala 
splácet půjčky, a proto věc řešila tím, že si půjčo-
vala další peníze u nebankovních společností. 
Ovšem úroky rostly takovou měrou, že se dosta-
la do dluhové spirály a vůbec nevěděla kudy 
kam. Z původní 200 tisícové půjčky se její dluhy 
kvůli úrokům vyšplhaly k milionu korun. Zdán-
livě bezvýchodná situace. 

Řešení se našlo. Petra se obrátila na společ-
nost, která jí sepsala návrh na oddlužení, tzv. 
insolvenci.

Insolvence je určena pouze pro fyzické
a právnické osoby, které nejsou ze zákona po-
važovány za podnikatele a nemají dluhy z pod-
nikání. Základní podmínkou vstupu do oddlu-
žení je, že má dlužník pohledávky alespoň

u dvou a více věřitelů a je jasné, že své dluhy 
není schopný po delší dobu splácet. Dále musí 
mít dlužník pravidelný příjem, ze kterého mů-
že v insolvenci splácet (mzdu, důchod, dar 
apod.). Je třeba sepsat a podat návrh na povo-
lení oddlužení, o kterém rozhoduje vždy kraj-
ský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště 
či sídlo. Pokud soud oddlužení povolí, určí, 
jakým způsobem bude provedeno. V úvahu 
přicházejí dvě varianty: a) prodat vše, co je ma-
jetkem ve chvíli, kdy soud o oddlužení rozho-
duje, nebo b) splátkový kalendář – tento způ-
sob dovoluje uhradit část dluhů během násle-
dujících pěti let. Soud také určí insolvenčního 
správce, který bude proces oddlužení vést
a podle potřeby by měl umět i poradit. 

Zákon počítá dvěma variantami oddluže-
ní. Lidé, kteří budou schopni zaplatit do 3 let 
alespoň 60 % dluhů, mohou insolvenční řízení 
zdárně ukončit již po 3 letech. Lidé, kteří bu-
dou schopni zaplatit do 5 let alespoň 30 % dlu-
hů, budou oddluženi. U těch, kteří uhradí mé-
ně, bude soud zkoumat, zda vynaložili veške-
rou snahu (např. snažili se zajistit si příjem 

prací apod.) a pokud zjistí, že se snažili dosta-
tečně, oddluží je také.

V Brně existuje několik akreditovaných
organizací, které vám zdarma poradí, zda právě 
pro vás je oddlužení vhodné a pomohou vám 
sepsat návrh na oddlužení. Jedná se o tyto or-
ganizace a konkrétní lidi:
Diecézní Charita Brno, Bc. Jan Dvořáček,
dluhový poradce, 736 523 685,
jan.dvoracek@brno.charita.cz.
IQ Roma Servis, Silvie Elsnerová, 774 898 817,
silvie.elsnerova@iqrs.cz.
DROM, Mgr. Barbora Karásková, 703 468 648,
barbora.karaskova@drom.cz.
Podané ruce, Mgr. Alžběta Stromšíková,
773 770 885, stromsikova@podaneruce.cz.

Tyto příspěvkové a neziskové organizace 
klientům s dluhy pomáhají mnoho let a poda-
řilo se jim pomoci i ve zdánlivě neřešitelných 
situacích. 

Nebojte se požádat o pomoc, cesta z dluhů 
může být snazší, než se na první pohled zdá.

Mgr. Marie Jílková, zastupitelka MČ Brno-střed
Patrik Cibere, zastupitel MČ Brno-Vinohrady

Dluhy mají řešení
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Informace o akcích Senior klubu – květen 2021 (karanténa)

PROGRAM NA ČERVEN 2021
Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích 
v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00, 
otevřena od 14.30) – viz program níže – 
i k zapojení se do pravidelných činností:

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

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

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)
 KURZ PC PRO SENIORY
 v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karan-

ténních opatření pozastaven.

1. 6. – ÚTERÝ
POKARANTÉNNÍ SETKÁNÍ
V KLUBOVNĚ – s rouškami (a testy) 
Ing. L. Hodboď
3. 6. – ČTVRTEK
SEJDEME SE V SHERWOODU – OPĚT
PO PŮL ROCE, Ing. L. Hodboď (hostitel)
8. 6. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), Eliška Vacková
10. 6. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. Jiří Čejka
15. 6. – ÚTERÝ
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO...
Ing. L. Hodboď
17. 6. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM, narozeným 
nejen v červnu a červenci
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

A pak že se historie neopakuje – před měsí-
cem jsem začínal své povídání popisem 

aprílového počasí (chladno, poletující vločky) 
a 14. května je to podobné – ledový muž Boni-
fác sice mrazem nehrozí, ale zase to vypadá, 
jakoby se chtěl spojit přímo s Medardem… (ja-
ko zahrádkář ale déšť vítám J). Na druhou 
stranu platí „studený máj, ve stodole ráj“ a tak 
se snad něco urodí, i když včely kvůli chladu  
v době květu stromů moc nelétaly…

A abych stylově zůstal u té přírody, vypadá 
to, že se konečně v karanténě začíná blýskat na 
lepší časy i z hlediska naší možné klubové čin-
nosti. Začínají být povolovány venkovní kul-
turní akce a v červnu i představení pod stře-
chou (např. MdB na činoherní scéně už 9. 6.), 
od 17. května jsou povoleny dokonce i vnitřní 
prostory pro sportovní činnost, i když vše za 
podmínky dodržování stanovených hygienic-
kých opatření.

Vzhledem k tomu jsem upravil i původní 
plán červnových klubových akcí, aby byl reali-
zovatelný i v těchto omezujících podmínkách. 
Vzhledem k přetrvávajícím omezením zájezdů 
neuskutečníme dva červnové výlety včetně již 
tradičního do Nemojanského mlýna a místo 
nich pozvu zájemce na procházku do zahrádky 
Sherwoodu – věřím, že na ni mezi nás zavítají 
i muzikanti (i když v době psaní těchto řádek  
o mém pozvání ještě nevědí… J), abychom se 
co nejvíce pohybovali v přírodě – fotografie 
připomíná září 2020 tamtéž.

V klubovně jsme schopni dodržet požado-
vaná opatření (rozestupy, dezinfekce, roušky), 
takže doufám, že zájemci o klubovou činnost 
přijdou nakouknout francouzským oknem, 
aby se mohli rozhodnout, zda pobudou… Vě-
řím, že podaří uskutečnit i tři možné přednáš-
ky a že od září už budeme moci fungovat skoro 
„normálně“. Mj. také připomínám, že v klu-

bovně na stolech leží nabídka fotografií ze záři-
jových akcí – přijďte si z nich vybrat.

Předpokládám, že v pondělí 31. května 
a 7. června budeme moci začít i s cvičením – 
v každém případě zvu zájemce o protažení těla 
a povzbuzení ducha, aby přišli v obvyklém čase 
v 13.30 před společenský sál se sportovním vy-
bavením – budeme se testovat, v jakém stavu 
jsme po půlroce omezeného pohybu, a začne-
me se vylepšovat… J 

Před měsícem jsem mj. připomínal i 97. 
narozeniny paní Vančuříkové a jsem rád, že 
jsem jí udělal radost i fotografií v Informu. Pro-
to připomínám i 17. červen jako termín klubo-
vého blahopřání jubilantům nejen červnovým 
a červencovým, ale i všem těm, kteří „slavili“ 
v době karantény a nemohli jsme jim proto po-
přát společně či předat dárkové balíčky – přijď-
te do klubovny J. V tuto chvíli sice nevím, 
jestli budeme moci poskytnout i obvyklé po-
hoštění, ale v každém případě vím, že Karel 
Mifek přijde zahrát i zazpívat…

Budu rád, pokud se nám podaří i třeba se 
stanovenými omezeními klubovou činnost po-
stupně obnovit – jak budeme úspěšní, bude mj. 
záviset na tom, zda přijmete mé pozvání a zda 
do klubovny přijdete – mj. i proto, abychom se 
domluvili na možných akcích po prázdninách 
(návštěva hvězdárny a představení v digitáriu, 
sklípku v Prušánkách či poznávacích zájezdech 
apod.), abych si s tím nelámal hlavu sám… 

Trvale platí – aktuální informace o klubo-
vých 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 – budu-li vědět, rád 
vaše případné dotazy zodpovím. 

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

Fotografie z vycházky do Sherwoodu loni v září. 

19. 6. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
22. 6. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Točník, Troja, Trosky, Trpisty)
Dr. Luděk Šubert
24. 6. – ČTVRTEK
VYCHÁZKA DO SHERWOODU nebo 
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO
Ing. L. Hodboď 
29. 6. – ÚTERÝ
POSEZENÍ PŘED PRÁZDNINAMI
V KLUBOVNĚ 
Eliška Vacková, Jaroslava Havlíčková 

Naše motto:
už se těšíme na léto do přírody – a snad se 
sejdeme i v klubovně… J


