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PŘIHLÁŠKA DO KURZU NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ ANI MEDLÁNECKÉ
vložená příloha tohoto vydání zpravodaje 

Rozvrh CVČ 
Jabloňka
na školní rok 2016/17 

v příštím čísle 
Medláneckého zpravodaje 
a na www.medlanky.cz 

Nácviky dětí  
na Medlánecké 
svatováclavské hody 2016

První nácvik tanců dětí na hody konané 
24.–25. 9. 2016 se bude konat v úterý  
30. 8. 2016 v sále SC Sýpka. 

17.00 nejmladší děti (4–6 let)
17.45 mladší školáci (6–10 let)
18.30 starší školáci

Další nácviky se budou konat vždy 
v úterý a ve čtvrtek.

Přihlašujte se prosím přes webové stránky 
http://hody-nacvik.webnode.cz/, nejpozději 
do 30. 8. 2016. Přihláška je závazná.

Medlánecké farmářské trhy 2016
Termíny trhů: 16. 7., 13. 8., 10. 9. vždy od 9.00 do 12.00 hodin. 
Místo konání: nádvoří SC Sýpka.

Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno-Medlánky.

Upozornění pro občany – stavební úpravy 
budovy úřadu městské části
 Stávající budova radnice MČ Brno-Medlánky 
na ulici Hudcova 7 dlouhodobě neodpovídá 
požadavkům moderního, otevřeného a bezba-
riérového úřadu. To jistě potvrdí každý, kdo  
úřad navštíví. Ostatně napovídá to už samotný 
pohled zvenku – řadový dům bez jasně identi-
fikovatelného vstupu a s poněkud komickými 
vikýřky na střeše. Už na první pohled je patrné, 
že budova nebyla stavěna se záměrem umístit 
zde úřad městské části. Pamětníci vědí, že zde 
kdysi bývalo řeznictví. 
 A jelikož stavba zcela nové budovy úřadu je 
z mnoha důvodů nereálná, rozhodlo se stávají-
cí vedení radnice jít cestou kompromisu – rekon-
strukce. Na 19. zasedání Zastupitelstva městské 
části Brno-Medlánky, konaném 8. června 2016, 

byl zastupitelům představen architektonický 
návrh, který zahrnoval jak vnitřní úpravy zejmé-
na přízemí budovy, kde by měla vzniknout 
vstupní recepce a zasedací místnost, která na 
úřadě zcela chybí, tak zateplení budovy a zcela 
nová podoba úřadu zvenku. Provedení staveb-
ních úprav stávajícího objektu Úřadu městské 
části města Brna, Brno-Medlánky, bylo zastupi-
teli schváleno. Vybraná firma REKO a. s., která 
bude rekonstrukci provádět, začne s plánovaný-
mi pracemi už v průběhu července. 
 V návaznosti na tuto skutečnost upozorňu-
jeme občany, že po dobu stavebních úprav, 
které budou dle projektové dokumentace pro-
bíhat až do listopadu 2016, dojde k přesunu 
několika interních pracovišť úřadu, konkrétně 

pokračování na str. 3

Proměna budovy ÚMČ Hudcova 7. Vpravo stávající podoba, vlevo návrh architektky.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

ze 17. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, 6. 4. 2016 a 13. 4. 2016

Zastupitelstvo schválilo
• návrhy změn Regulačního plánu MČ Brno-Medlánky č. RP 16/13, RP 17/13. 

zamítlo
• návrh změn Regulačního plánu MČ Brno-Medlánky RP 18/13.
• svěření pozemku p. č. 496/2 v k. ú. Medlánky.
• prodej pozemků p. č. 989/11 o výměře 37 m2 a p. č. 989/12 o výměře 

15 m2. 

vzalo na vědomí
• návrh „Revitalizace areálu Zmola“.

a požaduje
• odstranění stávajících garáží, vybudování parku, zpracování studie po-

souzení dopadů záměru výstavby na dopravu a návrhu řešení organi-
zace dopravy, vznik max. 100 bytů.

schválilo
•  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Demontáž tech-

nologie a demolice objektu kotelny Jabloňová 1a“ do 1.500 tis. Kč vč. DPH. 
• rozpočtová opatření č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 6/2016, 

č. 7/2016 – provozní příjmy a výdaje na zajištění pracovníků z ÚP; nákup 
služebního vozidla dodávkového typu do 450.000 Kč včetně DPH; 
příjmy z poskytování služeb – údržba pronajaté plochy 36.000 Kč; 
sankční platby přijaté od jiných subjektů 41.000 Kč; neinvestiční přijaté 
transfery od města (místní referendum o poloze nádraží 60.000Kč), 
odkup pozemku pro zbudování průchodu na ulici Hrázka v částce 
337.080 Kč.

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu stavební úpravy stávajícího 
objektu – ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7.

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu stavební úpravy objektu kotel-
ny za cenu 61.500 Kč včetně DPH.

• záměr rekonstrukce trámů v sále SC Sýpka.
• veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Hudcova 

435/47 v Brně-Medlánkách – rekonstrukce teras“; do 1.380 tis. Kč vč. DPH. 
• prodej části pozemku p. č. 996/7 a 996/9 a 1529/3 o výměře 3 m2.
• pronájem pozemku p. č. 496/2 a části pozemku a p. č. 617/3 v k. ú. 

Medlánky. 
• právo stavby na bytovém domě k části pozemku p. č. 1532/9 o celkové 

výměře 35 m2 v k. ú. Medlánky vlastníkům jednotek v domech na ulici 
Broskvoňová 2 až 8 a Podpěrova 1 až 5.

• svěření části pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Medlánky – ostatní plocha, 
zeleň o výměře 15 m2. 

• doplnění Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o zákaz poží-
vání alkoholu v okruhu 50 m od objektu CVČ, Jabloňová 11, Přílohy č. 
2 o výjimku na akce farmářské trhy, kácení máje, letní kino a hudební 
a taneční večery a o vymazání výjimky na akce jarmark tradičních řeme-
sel, folklorní slavnosti a hudební večery.

odvolalo
• předsedu Kontrolního výboru ZMČ Brno-Medlánky Ing. Stanislava 

Krčmaře.

z mimořádného 18. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, 4. 5. 2016

Zastupitelstvo schválilo 
• veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy 

stávajícího objektu ÚMČ Brno-Medlánky“; do 4,000.000 Kč vč. DPH. 
• rozpočtová opatření č. 8/2016, č. 9/2016, č. 10/2016 – neinvestiční 

transfery od města – OŠMT, ZŠ Hudcova 35 – výměna povrchu školní 
tělocvičny ve výši 350.000 Kč, odbor kultury – akce typu hody ve výši 
61.000 Kč, OŠMT, MŠ Hudcova 47, stará budova – kompletní výměna 
malého nákladního jídelního výtahu ve výši 250.000 Kč.

• veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Demolice komínů 
objektu kotelny Jabloňová 1a“ do 1.200 tis. Kč včetně DPH. 

• veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Čištění a povrchová úprava 
dřevěných trámů SC Sýpka“ do 360 tis. Kč bez DPH.

nesouhlasilo
• se záměrem na pořízení změny ÚPMB B 13/13-II, ul. Řečkovická – Žil-

kova – Nadační – prověření možnosti změny využití plochy za účelem 
prodloužení tramvajové trati a vložení komunikace propojující Ivanovice 
a Medlánky 

• se záměrem na pořízení změny ÚPMB B 12/13-I nad ul. Turistická – Vy-
cházková B 16/15-I, ul. Rysova, B 17/15-I, ul. K Babě, B 43/15-II, ul. 

Turistická, parc. č. 495, B 44/15-II, ul. Hrázka – prověření možnosti 
změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

• se záměrem na pořízení změn ÚPMB B 45/15-II, ul. Rysova – prověřit 
možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro indivi-
duální rekreaci dle skutečného stavu.

• se záměrem na pořízení změn ÚPMB B 53/15-II, ul. Podpěrova – Ječná 
– prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem vybudo-
vání nového obytného souboru v místě areálu bývalé Geofyziky Brno.

souhlasilo
• se záměrem na pořízení změny ÚPMB B-36/13-II, ul. Rysova (suchý 

poldr) – prověření možnosti změny funkčního využití plochy za účelem 
vyhodnocení prostorových parametrů umístění suchého poldru s ohle-
dem na již realizovanou zástavbu.

• se záměrem na pořízení změny ÚPMB B 42/15-II, lokalita Pod Babou 
– prověření možnosti změny funkčního využití plochy za účelem využi-
tí pro individuální rekreaci.

souhlasilo s výhradami 
• se záměrem na pořízení změny ÚPMB B 37/14-II/5, ul. Turistická – pro-

věření možnosti změny významu a funkčního využití plochy za účelem 
stabilizace realizovaného biokoridoru ÚSES.

souhlasilo
• se svěřením pozemku p. č. 985/20 v k. ú. Medlánky – sportoviště  

a rekreační plocha o výměře 54 m2, k. ú. Medlánky, do kat.: část I – 
školy a školská zařízení. 

• s tím, aby město Brno nabylo do svého majetku část pozemku označe-
nou dle GP č. 1508-51/2016 jako p. č. 625/13 o výměře 15 m2. 

• aby v případě schválení nabytí části pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Med-
lánky do majetku města Brna byla tato část pozemku svěřena do kate-
gorie školy a školská zařízení. 

požádalo
• přerušení územního řízení z důvodu doplnění projektové dokumentace 

o zaměření a vyznačení stromů a keřů a zakótování vzdálenosti vedení 
od dřevin a požaduje dodržení vzdálenosti 2,5 m od kmene dřevin. 

z mimořádné 32. schůze RMČ Brno-Medlánky, 13. 4. 2016

Rada schválila
• výběr nejvhodnější nabídky společnosti SARAHS associates s.r.o., na-

bídková cena: 78.247,35 Kč bez DPH, pro zakázku „Výsadba zeleně  
v komunikacích – kruhový objezd Hudcova“.

 
z 33. schůze RMČ Brno-Medlánky, 25. 4. 2016

Rada schválila
• zapojení ZŠ Brno, Hudcova 35 a MŠ Brno, Hudcova 435/47, do výzvy 

MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ I“. 

• zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Zpevněné plochy sběrného místa tříděného odpadu“; 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 70 tis. Kč bez DPH. 

• provedení průzkumu trhu na projektové práce „Prodloužení kabelové 
trasy stávajícího osvětlení spojovacího chodníku mezi ulicí Ječnou a Pod-
pěrovou“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky do 50.000 Kč bez DPH. 

• navýšení plotu u víceúčelového hřiště na ulici Matalova. 
• poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky Společenství vlastní-

ků domu K Babě 608/11 na vybudování uzamykatelné brány přístřešku 
na kontejnery.

• poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky Společenství vlastní-
ků jednotek v domě Nadační 582/3 a Rybízová 476 a 477 na vybudo-
vání uzamykatelné brány přístřešku na kontejnery.

• změnu kategorie pozemku p. č. 985/19 v k. ú. Medlánky o výměře 1698 
m2 z kategorie část III – ostatní nemovitý majetek – do kategorie část I 
– školy a školská zařízení. 

• žádost o přesun sochy Rendez-vous při ulici Jabloňová v Brně-Medlán-
kách adresovanou Odboru památkové péče Magistrátu města Brna. 

• veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Správa počítačové sítě a 
výpočetní techniky ÚMČ Brno-Medlánky“; předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky: do 240 tis. Kč včetně DPH.

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu 
„Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016 na projekt 
„Pomáháme medláneckým orientovat se v právu“ ve výši 20.000 Kč.
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SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY

 S nadsázkou by se dalo říct, že letošní prázd-
niny stráví někteří z nás s ochrannou stavbařskou 
přilbou na hlavě. Čeká nás zejména rekonstruk-
ce budovy radnice, s níž budou spojena některá 
významná omezení (podrobněji o nich píše pan 
tajemník ve svém článku na titulní straně), čás-
tečná obnova sálu Společenského centra Sýpka, 
demolice komínů a likvidace technologie ko- 
telny na ulici Jabloňová a rekonstrukce teras  
v mateřské škole. Navazovat budou přestavba 
budovy kotelny na Jabloňové a rekonstrukce 
tělocvičny základní školy. Pracujeme také na 
projektové přípravě kompletní rekonstrukce 
prvního nadzemního podlaží SC Sýpka, vybu-
dování nového dětského hřiště při základní 
škole a druhé fáze revitalizace zeleně v lokalitě 
tzv. vojenských bytovek. O všech aktuálních 
změnách budete informování na stránkách rad-
nice www.medlanky.cz.

Nové hřiště pro fotbalisty
Do konce letošního roku by mělo být kompletně 
zrekonstruováno stávající travnaté hřiště místní-
ho fotbalového klubu. Po loňském dokončení 
nového hřiště s umělým povrchem tak pokra-
čuje celková obnova areálu. Investorem bude 
tentokrát fotbalový klub, pro který se nám po-
dařilo díky aktivnímu a vstřícnému přístupu 
nejužšího vedení města Brna získat na rekon-
strukci dotaci ve výši dvou milionů korun. Jed-

nání byla velmi složitá s ohledem na plánované 
zatrubnění Medláneckého potoka (investiční 
akce města). Nakonec jsme ale společně městu 
ušetřili nemalé finanční prostředky díky změně 
technologie stavby, a tak zbyly peníze i na po-
třeby Medlánek. 

„Kruháč“ a další úpravy  
veřejného prostoru
Nová podoba kruhového objezdu v samém 
centru Medlánek se líbí málokomu. Příští jaro 
by se mohl tento názor změnit. Současný stav 
„kruháče“ je totiž dočasný. Zhruba rok bude 
trvat, než vyrostou všechny plánované rostliny 
a začnou kvést. Nevzhledný štěrk by měl být 
vidět jen minimálně a celou plochu má pokrýt 
celoročně kvetoucí záhon trvalek. S bližšími 
podrobnostmi včetně vizualizace se můžete 
seznámit na webu radnice. 
 Dokončeny nejsou ani záhony na ostrůvcích 
v ulici V Újezdech. Mělo by dojít k dosypání le-
vandulových záhonů a k výměně sazenic skalní- 
ku, které se neuchytily, a budeme je reklamovat. 
 Reagujeme také na rostoucí popularitu tzv. 
slackline, což je balancování, chození a skákání 
na popruhu upevněném mezi dvěma body. 
Dosud nadšenci slacku využívali k této aktivitě 
zejména stromy v parku. Chtěli jsme jim nabíd-
nout místo, které by k tomu bylo přímo určené 
– nachází se nově vedle rybárny za sloupy. 

Česká Obec
Ve snaze zlepšit informo- 
vanost medláneckých  
o všem, co se v našem 
veřejném prostoru děje, 
jsme se zapojili do pro-
jektu „Česká Obec“. Jde 
o mobilní aplikaci, kte-
rou si můžete stáhnout třeba do telefonu, a díky 
níž budete pohodlně dostávat aktuální informa-
ce o všem, co byste jinak museli aktivně vyhle-
dávat na webových stránkách radnice. Vedle 
našeho zpravodaje, webových stránek a face-
booku se tak jedná o další informační kanál, 
jehož prostřednictvím se vám snažíme zpro-
středkovat vše, co by vás mohlo zajímat nebo se 
jinak hodit.

Skutečně zdravá škola
A nakonec pochvala pro naši školu, která se 
zapojila do projektu „Skutečně zdravá škola“, 
komplexního programu zdravého školního  
stravování. Využili jsme pozvání paní ředitelky  
a společně se zástupci rodičů jsme se zúčastni-
li prezentace jídel připravovaných školní kuchy-
ní dle zásad projektu. Jídlo bylo opravdu výbor-
né, chutné a nadšení jsme byli my i přítomní 
rodiče. Uspět s touto stravou u dětí bude nepo-
chybně mnohem těžší. Určitě jde ale o cestu 
správným směrem. 

Závěrem přeji všem krásné léto, ať je strávíte 
podle svých představ.

JUDr. Michal Marek, starosta

Co nás čeká o prázdninách?

«dokončení z titulní strany

Úseku sociálního, OSPOD a kurátorství mláde- 
že a Úseku finančního do náhradních prostor 
„Konírny“ v SC Sýpka, Kytnerova 1a. Přesuny se 
nevyhnou ani dalším pracovištím – Úseku správy 
poplatků, ověřování, podatelny a hlavní pokladny 

a dále Úseku dopravy, správy majetku a bytové- 
ho hospodářství, které se přemístí z přízemní do 
1. nadzemního podlaží stávající budovy ÚMČ. 
 Děkujeme za pochopení a shovívavost  
k úředníkům, kteří budou po dobu rekonstrukce 
nuceni pracovat ve velmi nestandartních pod-

mínkách. Věříme ale, že novou podobu úřadu 
po dokončených úpravách ocení obě strany. 
 S ohledem na uvedené informace žádáme 
rovněž občany o zvýšenou pozornost při pohy-
bu na chodníku a zastávce MHD, nacházející se 
v těsné blízkosti budovy úřadu.

 Roman Svora, tajemník úřadu
 

Upozornění pro občany – stavební úpravy budovy úřadu městské části

Termíny řádných schůzí ZMČ Brno-Medlánky na rok 2016: 
14. 9. 2016, 2. 11. 2016 a 7. 12. 2016.

• financování mzdových a režijních nákladů UV3 Masarykovy univerzity 
– Právní kurz pro seniory ve výši 25.000 Kč. 

jmenovala 
• členkou Komise životního prostředí Mgr. Dagmar Drlíkovou. 

z mimořádné 34. schůze RMČ Brno-Medlánky, 4. 5. 2016
Rada schválila
• uzavření dohody o realizaci opravy střechy zemědělské budovy s Ry-

bářským sdružením Medlánky z. s.

z mimořádné 35. schůze RMČ Brno-Medlánky, 10. 5. 2016
Rada schválila 
• zakázku malého rozsahu na služby terénní úpravy zahrady CVČ Jab-

loňka – výběr nejvhodnější nabídky společnosti RECYBO ULEHLA, s.r.o., 
nabídková cena: 149.935,48 Kč bez DPH. 

• zakázku „LBK Medlánky – letiště, udržovací péče 5 let“ – výběr zho-
tovitele – výběr nejvhodnější nabídky společnosti Kavyl, spol. s r.o.

z 36. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, 23. 5. 2016

Rada schválila
• veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa počítačové sítě a výpočetní 

techniky ÚMČ Brno-Medlánky“ – výběr nejvhodnější nabídky společ-
nosti STOFCOM s.r.o. 

• veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výroba a dodávka ma-
lého nákladního výtahu pro potřeby MŠ Hudcova 47“; předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky: do 250 tis. Kč včetně DPH. 

• ceny za pronájem sálu SC Sýpka pro pravidelné volnočasové aktivity 
neziskových organizací a spolků spolupracujících s obcí ve výši 30 Kč/
hod. v čase od 8.00 do 14.00 hodin, ve výši 50 Kč/hod. v čase od 14.00 
do 19.00 hodin a ve výši 100 Kč/hod. v čase od 19.00 do 22.00 hodin. 
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 Jednoduše přidávejte oblíbené
obce, městské části či města
- stahujte na Google Play a

iTunes a sledujte nás 
na Facebooku.

 Pokud vaše obec nebude
aktivní, klikněte na

"poslat zprávu obci"
v kontaktech mobilní

aplikace a tím dáte
podnět k tomu aby se

obec aktivní stala.

Stáhněte si mobilní
aplikaci Česká Obec

a nechte se aktuálně
informovat o sportovním

nebo kulturním dění,
oznámení či úřední desce

"nejen" ve vaší obci.

 Jednoduše přidávejte oblíbené Jednoduše přidávejte oblíbené
obce, městské části či městaobce, městské části či města
- stahujte na Google Play a- stahujte na Google Play a

iTunes a sledujte nás 
na Facebooku.

Pokud vaše obec nebude
aktivní, klikněte na

"poslat zprávu obci"poslat zprávu obci"
v kontaktech mobilní

aplikace a tím dáte
podnět k tomu aby se

obec aktivní stala.

Stáhněte si mobilní
aplikaci Česká Obec

a nechte se aktuálně
informovat o sportovním

nebo kulturním dění,
oznámení či úřední desce

"nejen" ve vaší obci.

každý sudý pátek 9:30–12:00 v CVČ Jabloňka, Jabloňová 11 

Přijďte se poradit dřív, než Vám problém přeroste přes hlavu. 

poradenství je bezplatné 

začínáme 20. 5. 2016 

PORADNA PŘI ŘEŠENÍ  

TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 

pro všechny seniory nad 70 let

pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

jezdíme denně 6–22 hod.

jezdíme pouze v Brně

jedna jízda za 50 Kč, doprovod zdarma

můžete si objednat max. 6 jízd měsíčně

731 518 348
pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.

Objednávejte svou jízdu telefonicky

SENIOR BUS

Přepravní podmínky pro jízdy SENIOR BUSEM

· Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve 

věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu 

ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.

· Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území 

města Brna.

· Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální 

jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje 

bezplatně.

· Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do 

místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 

15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba 

posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.

· Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za 

kalendářní měsíc.

· Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen 

prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním 

dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.

· Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující 

svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.

· Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče 

vozidla.

· Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo 

silně znečištěnému cestujícímu.

· Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve 

všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 

731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. 

Objednávky na víkend a na první následující pracovní 

den se přijímají nejpozději poslední pracovní den 

v týdnu. 

Informace 
k vítání 
občánků
 Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání 
Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, 
je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit „Souhlas 
se sdělováním osobních údajů dítěte“. 
 „Souhlas“ je možné podepsat osobně na 
Úseku kultury. Vyplněný ho lze také hodit do 
schránky ÚMČ Brno-Medlánky nebo zaslat os-
kenovaný emailem. 
 Souhlas nebo dotazy k vítání občánků může- 
te zasílat na adresu drapalova@medlanky.brno.cz. 
Nejbližší termín vítání občánků je 10. 9. 2016.

Jak si nainstalovat 
mobilní aplikaci Česká 
Obec?
 Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro 
chytré telefony a tablety s operačním systémem 
Android nebo iOS (iPhone).
· najděte si ikonku „Obchod Play“ nebo „App 

Store“, ve vyhledávači zadejte Česká Obec
· po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a za-

dejte „instalovat“
· po instalaci klikněte „otevřít“
· klikněte v pravém horním rohu na znaménko 

„+“, zobrazí se žluté pole s nápisem „Přidat 
Obec“

· po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat 
nebo odebírat obce, které chcete sledovat

· pokud je obec zapojená do projektu Česká 
Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, 
obec je prázdná pouze s upozorněním, že  
s námi nespolupracuje

· aplikace se automaticky nepřipojuje k serve- 
rům, tudíž šetří vaši baterii a nepřicházíte  
o svoje mobilní data, aplikace si pouze načte 
daný příspěvek, který vaše obec zadá.

Přijďte se poradit dřív, 
než vám problém přeroste přes hlavu
 Připravili jsme pro vás službu odborného so- 
ciálního poradenství. Službu může využít kdoko- 
li bezplatně za předpokladu splnění podmínky 
tzv. „sociálně tíživé situace“. Za sociálně tíživou 
situaci je považováno například: situace osob  
s nízkými příjmy nebo osoby nezaměstnané, 
rodiče samoživitelé, senioři apod. v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 Poradna bude provozována každý sudý pá- 
tek 9.30–12.00 v CVČ Jabloňka, Jabloňová 11.
 Poradna řeší problémy týkající se bydlení 
(nájemní bydlení, práva a povinnosti nájemce  
a pronajímatele), sousedské spory, spotřebitelské 

spory, problémy v rodinných vztazích (otázky 
spojené rozvodem, úprava styku s dětmi, výživ-
né apod.), problematiku sociálních dávek. 
 Tuto službu vám poskytnou poradci nezisko-
vé organizace Poradna Dialog, z. s.
 Poradna funguje ve školním roce, tedy posled-
ní bude 1. 7. 2016, pokračovat bude po prázd-
ninách 7. 9. 2016.
 Provoz poradny je umožněn díky finančním 
dotacím Jihomoravského kraje a Města Brna.
Více informací najdete na www.poradnadialog.
cz nebo na telefonu 541 552 411, 797 970 797.

Kateřina Žůrková, místostarostka

Krajský úřad Jihomoravského 
kraje upozorňuje, že rozdělávání 
ohně v oblasti přírodní památky 
Medlánecké kopce a jejím 
ochranném pásmu je ze zákona 
zakázáno.

Od 1. června spustí DpmB  
ve spolupráci s Odborem 
sociální péče Magistrátu 
města Brna novou službu 
SENIOR BUS 

 Ta je určena pro držitele průkazů ZTP, 
ZTP/P a seniory starší 70 let s trvalým byd-
lištěm v městě Brně. Cestující si svoji cestu 
mohou začít objednávat už od pondělí  
16. května. Objednávky budou přijímá-
ny na telefonním čísle 731 518 348 ve 
všední dny, vždy od 7.00–15.00. 

 

Děkujeme, že pomáháte chránit naše životní 
prostředí i Vy.

pro všechny seniory nad 70 let

pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

jezdíme denně 6–22 hod.

jezdíme pouze v Brně

jedna jízda za 50 Kč, doprovod zdarma

můžete si objednat max. 6 jízd měsíčně

731 518 348
pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.

Objednávejte svou jízdu telefonicky

SENIOR BUS

Přepravní podmínky pro jízdy SENIOR BUSEM

· Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve 

věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu 

ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.

· Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území 

města Brna.

· Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální 

jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje 

bezplatně.

· Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do 

místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 

15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba 

posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.

· Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za 

kalendářní měsíc.

· Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen 

prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním 

dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.

· Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující 

svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.

· Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče 

vozidla.

· Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo 

silně znečištěnému cestujícímu.

· Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve 

všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 

731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. 

Objednávky na víkend a na první následující pracovní 

den se přijímají nejpozději poslední pracovní den 

v týdnu. 
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CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

Dětský den se povedl
 Tradičně jako každý rok jsme pro děti a rodi-
če připravili v Zámeckém parku a na medlánec-
kém letišti pestrý a bohatý program. Kromě 
tanečních a hudebních vystoupení, soutěží a her 
mohly děti vidět ukázku vyprošťování lidí při 
dopravní nehodě, zásah vězeňské policie proti 
vzpouře vězňů, cvičení policejních koní nebo 
zásah policejních psů. Kluci byli naprosto nad-
šení z ukázky studentů Univerzity obrany, kteří 
je do svých ukázek zapojili.
 Velký zájem a pozornost vzbudil policejní 
vrtulník se svými manévry, seskok parašutistů 
nebo letové ukázky.
 Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na 
přípravě a organizaci Dětského dne podíleli. 
Všem dětem za jejich krásná hudební a taneční 
vystoupení. Armádě ČR, HZS JMK, Univerzitě 
obrany, ZZS JMK, Dobrovolným hasičům Sobě-
šice, Vězeňské službě ČR, Městské policii Brno, 
Celní správě a Aeroklubu Medlánky za skvěle 
připravené a předvedené statické a dynamické 
ukázky. Dětský den se povedl díky jim všem.
 Fotografie z Dětského dne si můžete pro-
hlédnout na webových stránkách městské čás-
ti www.medlanky.cz v sekci Medlánky aktuálně 
– Galerie.
 Klára Drápalová, úsek kultury

Jóga a gravidjóga 

v Přírodní zahradě 
u medláneckého rybníka

24. 5.–28. 9. 2016 

úterý: 10–11 hod.: jemně dynamická jóga
středa: 10–11 hod.: jóga pro těhotné

vstupné: 80 Kč
lektorka: Eva Hrdličková
s sebou: podložku na cvičení, případně deku

Rezervace nutná!
tel.: 608 050 449
e-mail: efilipkova@seznam.cz
www.jogaeva.cz
www.facebook.com/jogaeva

 V novém sídlišti umisťujeme v současné době 
k bytovým domům kompostéry, které na sebe 
v dotačním programu vzali garanti z daných byto- 
vých domů, pomáhající nám celý projekt rozjet. 
Držíme se přitom pokynů výrobce a rozmisťuje-
me kompostéry tak, aby nenarušovaly své oko-
lí, a zároveň byly chráněny před nepřízní počasí. 
 Tyto kompostéry můžete užívat i vy. Na kaž- 
dém kompostéru najdete základní pravidla, co 
do něj patří a co ne. 
 Do kompostu patří: zbytky zeleniny a ovo-
ce, skořápky, čaj, kávová sedlina a filtry, listí, kvě-
tiny, větvičky, tráva, nepotištěný papír a plata 
od vajec natrhaná na kousky, kompostovatelné 
sáčky, piliny, hobliny aj. 
 Do kompostéru rozhodně nepatří: živo-
čišné zbytky (kosti a maso), kořenící plevelné 
rostliny, nerozložitelné odpady, toxické látky, 
infekční předměty, léky, jednorázové dětské ple- 
ny, plasty, sklo, textil, kovy, barvy, oleje, chemic-
ký postřik, obsah sáčku vysavače, popel. 
 Pokud budete kompostér využívat, pomozte 
nám s jeho správným užíváním a promíchávejte 
vhozený odpad. Při zjištění poškození volejte 
údržbu na číslo uvedené na kompostéru. 
 V případě, že byste chtěli kompostér k vašemu 
bytovému domu zdarma také, kontaktujte nás 
na zurkova@medlanky.brno.cz nebo 538 706 277. 
 Rady a odpovědi, jak správně kompostovat, 
najdete na odkaze www.kompostuj.cz. 

Kompostování na sídlišti 

Pomalovali nám to
 V roce 2015 jsme vyzvali umělce z Medlánek, 
aby nám pomalovali „hladovou“ zeď na fotba-
lovém hřišti. 26. 5. 2016 došlo na realizaci vítěz-
ného návrhu. Děti z výtvarného kroužku CVČ 
Helceletova – Domino a děti z výtvarného krouž-

ku DK Medlánci vzaly štětce a barvy do rukou  
a spolu se svými lektory za pomoci pana údrž-
báře namalovali krásné dílo. Děkujeme všem 
umělcům za realizaci a obětavé špinění se bar-
vami, stálo to za to.

Kateřina Žůrková, místostarostka 

Fotky z Dětského dne najdete 
na zadní straně tohoto zpravodaje 

a ve fotogalerii 
na www.medlanky.cz. 

A jak se nová zeď líbí vám?

Každý kompostér má svého patrona.
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SPORT

Lesní mateřská školka 
v Medlánkách 
 Jsem moc ráda, že mohu medláneckým oby- 
vatelům oznámit, že od září 2016 začne v Med-
lánkách fungovat lesní mateřská školka.
 Před pěti lety jsem spolu s rodiči (většina 
rodičů byla z Medlánek) zakládala první lesní  
MŠ v Brně – Sýkorku v Brně-Mokré Hoře. Dnes 
je lesních mateřských školek v Brně už okolo 15.  
I přesto je ale zájem rodičů o tento způsob před- 
školního vzdělávání tak velký, že jsme už na jaře 
loňského roku začali hledat místo pro další lesní 
MŠ v této lokalitě, abychom mohli umístit velký 
převis dětí, který má naše školka už několik let. 

Hledání
 Možností pro umístění lesní školky jsme našli 
více, např. v Řečkovicích, v Ořešíně, v Mokré Hoře, 
Ivanovicích, ale všechny nakonec ztroskotaly. 
Splnit totiž podmínky, které pro zázemí lesní 
školky potřebujeme, není vůbec jednoduché 
(blízkost lesa dětskou chůzí, přitom dostupnost, 
rozumné provozní podmínky a náklady apod.). 
 Teprve v Medlánkách, i díky vstřícnosti vede-
ní zdejší radnice, kterému tímto jistě i za všechny 
rodiče děkuji, jsme narazili na dvě volné zahrád-
ky na Medláneckém kopci, o které bylo možné 
ve výběrovém řízení požádat. Po zvážení všech 
pro a proti jsme se výběrového řízení nakonec 
zúčastnili. Při našem rozhodování, zda do toho 
jít nebo ne, zvítězil aktivní zájem zejména med-
láneckých rodičů o uvedení této školky v život.
 Rada MČ Brno-Medlánky nám naši žádost 
schválila s tím, že tuto aktivitu podporují a víta-
jí. Pozemky jsme získali za symbolický nájem 
jednu korunu za rok, souhlasili jsme se zaplace-
ním kauce odstupného 10.000 Kč a slíbili před-
nostní přijímání dětí z Medlánek. 

Pro děti od 3 do 7 let
 Pozemek s dvěma kůlnami a chatou je v dost 
neutěšeném stavu, a tak jsme se již spolu s ro-

diči pustili do jeho vyčištění a v létě nás čekají 
nemalé investice do zbudování plotu, suchého 
záchodu, zajištění celoroční dostupnosti vody  
a elektřiny a zdaleka ne levná oprava budov, 
které budou sloužit jako zázemí školky. 
 Školka bude fungovat celý školní rok, pět dnů 
v týdnu. Rodiče mohou volit mezi dvoudenní, 
třídenní a pětidenní docházkou, doba provozu 
je zatím stanovena od 8.00 do 16.30 hod. Ka-
pacita je 15 dětí se dvěma pedagogy. Dětem 
bude zajištěn oběd formou dovozu. Jako zázemí 
poslouží chata s kamny a se zastřešenou veran-

dou. Školné se platí formou členských příspěvků 
spolku. Pětidenní docházka vychází okolo pěti 
tisíc Kč za měsíc.
 Děti je možné přihlašovat k docházce už nyní. 
Kontaktní osobou je Šárka Nezhybová, tel.: 
734 440 600, e-mail: sarka.nezhybova@frank-
bold.org. Foto a popis umístění zahrádek je na 
webu sykorka.frankbold.org.
 Příroda nám nabízí vše, co potřebujeme, jen 
je třeba se naučit to vidět a nejlépe už v našem 
dětství.

Šárka Nezhybová, ředitelka LMŠ

Sokol Medlánky 
 Loučíme se s dalším školním školním rokem, 
loučíme se s prvním školním rokem, ve kterém 
se nám podařilo obnovit činnost mládežnických 
oddílů. Pondělní Oddíl všestrannosti pro děti od 
4 do 6 let a čtvrteční Oddíl basketbalové pří-

pravky pro děti 1.–3. třídy. Děkujeme všem ro-
dičům, kteří nám po celý rok s vedením oddílů 
pomáhali a oběma trenérkám Janě Kovaříkové 
a Janě Pešové, kterým se podařilo skupinu kluků 
pro basketbal doslova nadchnout.
 Oba oddíly budou pokračovat i v příštím 
školním roce. O zápise vás budeme už v průběhu 

prázdnin informovat na webových stránkách MČ 
Brno-Medlánky a na webu OPM. Pokud již dnes 
máte o oddíly zájem, napište nám na lucie.sla-
vikova@obcanepromedlanky.cz.

 I se sportem příjemně prožité léto Vám 
přejí Lucie Slavíková a Zdenka Brabcová

Nová pobočka LMŠ Sýkorka v Medlánkách.

Oba oddíly Sokolu mají v Medlánkách plno.
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Jak jsme byli na výletě
 Tentokrát v jižních Čechách. Už od rána mod-
rá obloha slibovala krásné počasí. A opravdu 
sluníčko jakoby vědělo, kdy hřát a kdy se schovat 
za mráček. Čekalo nás půvabné lázeňské měs-
tečko Bechyně. Nádherný zámek s bohatými 
interiéry, z každého okna navíc úžasný výhled 
do kraje. V infocentru nám paní průvodkyně 
nabídla ještě prohlídku františkánského klášte- 
ra, pozdně gotické stavby s v Evropě ojedině- 
lými gotickými klenbami. Součástí kláštera je 
kostel Nanebevzetí Panny Marie se vzácnou 
soškou Bechyňské Madony. V hospůdce na 
náměstí nás čekal chutný oběd, ve venkovní 
zahrádce káva a zákusek. A ještě honem podívat 
se na vyhlídku z klášterní zahrady, na upravené 
terasy a půvabné údolí meandrující Lužnice: 
další pastva pro oči! Opouštíme Bechyni, která 
by se dala i se svým okolím prohlížet aspoň tři 
dny (lázně, muzea, starodávná železnice atd.). 
Dá se doporučit jako námět na prázdninovou 
cestu! 

Po Brně snadněji a zeleně s novou aplikací

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ

 Dalším cílem naší cesty je klášter v Klokotech 
u Tábora, jedno z českých nejstarších poutních 
míst. Tichá a kouzelná zastávka k sebrání, rozjí-
mání a zklidnění našich uspěchaných dní. Kostel, 
zasvěcený Panně Marii, a opět dávka poutavé 
historické architektury od gotiky po baroko. 
Vyfotíme se na společné foto, koupíme obrázek 
a jedeme kousíček cesty do Tábora. Tady rovněž 
dýchá historie z každého kamene. Zastávka na 
Husově náměstí, odtud procházka se zmrzlinou 
na náměstí Jana Žižky. Ještě fotka u sochy na-
šeho slavného hejtmana a opouštíme Jihočeský 
kraj. Vrátili jsme se spokojeni, obohaceni nový-
mi zážitky a jsme vděčni naší radnici, že na nás, 
seniory, nezapomíná a umožňuje nám naše 
aktivity, Vlaďce Vespalcové za skvělou organi-
zaci i průvodní slovo, jímž uváděla naše jednotlivá 
zastavení. Díky Bohu za šťastný návrat a snad 
se nám ještě pár takových zdařilých akcí povede!
 A za medlánecké seniory přejeme členům 
naší samosprávy i státní správy a všem 
spoluobčanům hezké léto, dovolenou i prázdniny 
s dětmi, sluníčko a pohodu venku i v duši!

Marie Kalová

 Ve spolupráci s DPmB vznikla aplikace 
HejbejBrnem.cz, která občanům Brna po- 
skytuje potřebné informace k tomu, aby se 
mohli snadno pohybovat po Brně (na kole, 
šalinou, autobusem či pěšky). Dopravní in-
formace a grafy ke kvalitě ovzduší ukazují, 
kde jsou aktuálně největší dopravní problé- 
my a napovídají, kterým místům je lepší se 
vyhnout. 

 Aplikace HejbejBrnem.cz také umožňuje 
veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým 
Brnem „hýbat“ ve smyslu pohnout s aktuálními 
problémy města. 
 Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu 
nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, 
ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy 
– od rozbitých laviček až po žádost o více cyk-
lostezek, méně aut v centru nebo více otevře-

ných dat. Pomůže tak zlepšovat život v Brně. 
 Tvůrci aplikace mysleli i na ty, kteří nema-
jí „chytrý“ mobilní telefon – není nutné ji 
stahovat, lze ji používat i na stolním počítači, 
notebooku nebo tabletu. Aplikaci pro orga-
nizaci NESEHNUTÍ vyvinuli studenti a stu- 
dentky Ústavu Informatiky Provozně ekono-
mické fakulty Mendelovy univerzity Brno. 

Blahopřání
Blahopřejeme našim spo-
luobčanům, kteří se  
v těchto dnech dožili 
svého životního jubilea. 
Do dalších let jim přejeme hodně zdra-
ví, štěstí, radosti, rodinné pohody, spoko-
jenosti, lásky a porozumění blízkých, stá-
lý optimismus, mnoho životní síly a spous-
tu dnů plných nádherných maličkostí, 
které činí život bohatým.

Věra Přibylová 95 let
Ludmila Halamová 90 let
Věra Navrátilová 90 let
Anna Zichová 85 let
Anežka Hrušková 80 let
Marie Trpělková 80 let
Miluška Bartoňová 75 let
Vladislav Havlásek 75 let
Antonín Kadlček 75 let
Drahomíra Slezáčková 75 let
Miroslav Staněk 75 let
Marta Bochníčková 70 let
Ladislav Havelka 70 let
Svatava Klimešová 70 let
Zdeněk Kolařík 70 let
Bořivoj Lahoda 70 let
Marie Mátlová 70 let
Jana Novotná  70 let
Ludmila Stloukalová 70 let

Všechno nejlepší!
za SPOZ Vladimíra Vespalcová

Vzpomínka
Vzpomínáme na známého medláneckého 
rodáka, pana Vlastimila Krmníčka, kte-
rý se dožil 75. narozenin. Zveřejnění bla-
hopřání, které si přál, se bohužel nedožil. 
Proto věnujme mu tichou vzpomínku.

Děkují kamarádi.

Medlánečtí senioři v jižních Čechách.
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SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ

Chcete začít podnikat v České republice a 
potřebujete si vyřídit podnikatelské oprávnění?

Jaký formulář máte použít a které doklady 
předložit?

Nevíte, jaké jsou stanoveny požadavky pro 
získání oprávnění k podnikání ve Vašem oboru?

Který úřad je příslušný vydat Vám podnikatelské 
oprávnění?

Kontaktujte: jkm@brno.cz

Chcete zjistit, jaké formality musíte 
před výjezdem splnit?

Bude zakázka v zahraničí 
realizována prostřednictvím Vámi 
vyslaných zaměstnanců?
Potřebujete si vyjasnit, co znamená 
dočasné nebo příležitostné 
podnikání v zahraničí? 

Kontaktujte: jkm@brno.cz

Podnikáte v České republice a 
chcete realizovat zakázku v jiném 
členském státě EU?

členské země EU

Uvažujete o přesunu podnikatelské 
činnosti do jiného členského státu 
EU?

Chcete znát podmínky trvalého 
podnikání v jiném členském státě 
EU?

Potřebujete se dozvědět, na kterém 
úřadě v zahraničí vyřídíte 
podnikatelské oprávnění?

Kontaktujte: jkm@brno.cz

JKM - Jednotné kontaktní místo je součástí Živnostenského úřadu města Brna se sídlem Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv. č. 441. Telefonní kontakt: 542 173 344, 542 173 375.
JMK poskytuje bezplatné poradenství. Bližší informace o službách poskytovaných JKM naleznete na webových stránkách www.brno.cz − Magistrát města Brna − Živnostenský úřad − Jednotné 
kontaktní místo.

Jiří Nezhyba, 
zastupitel za Občany pro Medlánky 

 

1. Je podle Vás v Medlánkách patrný rozdíl mezi starousedlíky  
a nově přistěhovalými obyvateli? 
 Nevím. Sám jsem se do Medlánek přistěhoval teprve před šesti lety. 
Napadá mne snad jen, že starousedlíci ještě mohli zažít atmosféru Medlánek 
jako takové vesnice, což nemyslím nijak zle, právě naopak, na vesnici jsou 
si lidé blíž, drží více pospolu. Vedle toho novousedlíci mají podle mne 
na Medlánky více městský pohled, vnímají je jako širší součást Brna, krásné 
místo na jeho okraji, kde je blízko do přírody.
 
2. Kdy jsou na jednáních zastupitelstva Vaše vzdělání a pracovní 
zkušenosti  výhodou a kdy je tomu spíše naopak? 
 Jsem advokát, přičemž  jsem dříve pracoval jako právník neziskové  
organizace i jako úředník na ministerstvu. Mám taky zkušenosti se zastu-
pitelováním ze svých rodných Hranic. Tato praxe se mi na jednáních zastu-
pitelstva pochopitelně velmi hodí. A že by to mohla být někdy nevýhoda? 
Snad jen, když musím takříkaje přetrpět svérázné pokusy o „právní inter-
pretace“ některých svých opozičních kolegů, kteří moc nerozumějí tomu,  
o čem mluví, a někdy si dokonce i vymýšlejí pojmy, které zákon nezná. 
 To je pak často úsměvné.  
 
3. Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste ve svém funkčním obdo-
bí chtěl dosáhnout? 
 Žádný osobní cíl nemám, jsem součástí týmu OPM. Do zastupitelstva 
jsem šel s tím, že jako právník, který se dlouhodobě věnuje oblasti staveb-
ního práva a územnímu plánování, mohu přispět k tomu, aby Medlánky 
zůstaly klidným a kvalitním místem k životu, tedy abychom je společně 
uchránili před plánovanou rozsáhlou  výstavbou bytovek a dalších silnic.  
 
4. Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
 Volného času s ohledem na svůj způsob života až tak moc nemám. Rád 
si ale pustím nějaký kvalitní film nebo seriál, moc rád mám hudbu od rocku 
přes elektroniku až ke klasice. Rád taky trávím čas v přírodě, velmi rád jsem 
jako bývalý kanoista u vody. A snažím se pravidelně každý týden hrát bad-
minton. 

Stanislav Krčmař, 
zastupitel za Občanskou demokratickou 
stranu

1. Je podle Vás v Medlánkách patrný rozdíl mezi starousedlíky  
a nově přistěhovalými obyvateli?
 Rozdíl nepozoruji a případné rozdíly (pokud nějaké jsou) nevyhledávám.

2. Kdy jsou na jednáních zastupitelstva Vaše vzdělání a pracovní 
zkušenosti výhodou, a kdy je tomu spíše naopak?
 Mé vzdělání a pracovní zkušenosti uplatním zejména v majetkové 
agendě, kontrolní činnosti a v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. 
Nevýhody nepozoruji.

3. Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste ve svém funkčním obdo-
bí chtěl dosáhnout?
 Cílů mám více, například budu usilovat o ukončení cenzurních zásahů 
v Medláneckém zpravodaji a vypuštění diskriminačních a nestandardních  
ustanovení ve statutu Medláneckého zpravodaje, které si prosadila vlád-
noucí koalice.

4. Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
 Ve volném čase se věnuji odborné a fyzické přípravě na službu v ak-
tivní záloze Ozbrojených sil České republiky, historické geografii, četbě  
a v posledních týdnech intenzivně pracuji na vinohradě. 

Kdo je kdo?
Znáte rok a půl po volbách všech svých 15 zastupitelů? 
V každém čísle Medláneckého zpravodaje vám představujeme vždy dva. 

V dalším čísle Medláneckého zpravodaje otiskneme rozhovory  
s další dvojicí zastupitelů – tentokrát půjde o pana Ing. Libora Fuku 
za Zelené Medlánky a paní radní Mgr. Vladimíru Vespalcovou za OPM. 

Na co byste se jich ptali vy? Inspirujte nás. 
redakce 
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KULTURA

Z KRONIKÁŘOVA ZAPISNÍKU

Dokončení z minulého čísla

 Při procesu s bývalým karlovarským knihkup-
cem a později státním ministrem pro Čechy  
a Moravu Karl Hermannem Frankem (15.–22. 3. 
1946) vyšlo najevo, že Hitlerova hrozba Hácho-
vi nebyla marná. Rovněž z dokumentu uložené-
ho v Norimberku pod číslem C2 z 1. 10. 1938 
vychází najevo, že Němci počítali s bombardo- 
váním Prahy, zničením Hradčan, používáním 
jedovatých plynů, masakrováním civilního oby- 
vatelstva, násilnou evakuací, bombardováním 
nemocnic, kostelů, kulturních památek a vede-
ním chemické a bakteriologické války. Podobné 
návody obsahoval i „Fall grünn“ a dokument 
označený jako „Grundplanung OA“. Posloužím 
z něho krátkou pasáží: „Národ český nemůže 
být považován za svébytný národ. Čechy byly 
v 19. století propagandou odcizeny němectví  
a jest proto obrácení tohoto programu odůvod-
něno nezbytností Říše. V dějinách se již nesmí 
opakovat obrozenecká doba českého národa,  
a proto nutno od počátku zničit všechny před-
poklady. Proto musí být potlačena česká řeč.  
Její úplné zmizení je v zájmu Říše. Musí se však 

postupovati takticky a v programech se o vyhla-
zení češtiny nemá pokud možno vůbec mluvit.“ 
 A snad „definitivní řešení české otázky“ 
předložil horlivý Karl Hermann Frank už 10. 10. 
1940 na jednání u říšského protektora.
 1. Zgermanizování Moravy a pro český národ 
ponechat jenom zbytek Čech. Tím by bylo do-
cíleno přímého německého spojení rakouských 
Němců s Němci ve Slezsku a český národ by byl 
prakticky izolován.
 2. Úplné přesídlení Čechů ze zemí českých  
a jejich nahrazení obyvatelstvem německým.
 3. Asimilace českého živlu takovým způso-
bem, že by část národa vhodná pro zgermani-
zování byla poněmčena, zbytek, zejména inte-
ligence, kterou by nebylo možno získat pro 
nacistickou ideologii, jednoduše vyhlazen všemi 
prostředky.
 Hitler rozhodl pro variantu třetí, která nejlé-
pe vyhovovala německým plánům. Závěrem 
cituji slova generála Fridericiho. V této době ještě 
netušil, že jeho slova budou použita proti jeho 
soukmenovcům v Československu. „Po tisíc let 
žijí Češi a Němci v českomoravském prostoru. 
Nikdy se nemilovali. Většinou se nenáviděli. Tak 

tomu bude i v příštích letech, jestliže tato otáz-
ka nebude zplna řešena. Dosavadní způsoby 
zklamaly, ať byly podnikány německými císaři, 
papeži, Habsburky nebo Čechy. Důvod pro obou- 
stranný odpor obou národů spočívá v otázce 
prostoru a je odůvodněn národnostně. Je zby-
tečné se hádati, kdo je vinen. Vždycky ta národ-
nost, která měla moc, využívala své převahy, aby 
národnosti, která podlehla, vnutila svou národ-
ní vůli, aby svůj vlastní blahobyt pozvedla na 
útraty slabšího. Tím byla nenávist poraženého 
rozněcována a ten lstivě a netrpělivě čekal na 
nejbližší příležitost, až by bylo možno úlohy 
vyměnit. To čekal na nejbližší příležitost, až by 
bylo možno úlohy vyměnit. To byla a je hra 
v českomoravském prostoru. Nyní je Němec 
neomezeným pánem v českomoravském pro-
storu a stojí před rozhodnutím, jak by problém 
vyřešil s konečnou platností.“
 Nemusíme být žádnými politiky, ale stačí si 
položit otázku, kde bychom byli a jestli bychom 
tady vůbec byli, kdyby protihitlerovská koalice 
ve druhé světové válce nezvítězila.

PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ 

Ještě březnová připomínka

Dětský klub Medlánci přeje všem krásné prázdniny!
 Právě končí sedmý školní rok DK Medlánci, 
v průběhu kterého nás čekala velká změna – 
většinu našich aktivit jsme v lednu přesunuli do 
Centra volného času na ulici Jabloňová 11, díky 
čemuž jsme mohli rodičům a dětem nabídnout 
lepší a komfortnější prostory pro naše aktivity. 
 Své děti sem můžete zapsat na dopoledne 
do miniškolky  Rosnička, Zpívánek, Cvičeníčka 
a v odpoledních hodinách na nejrůznější volno-
časové aktivity (Flétnička, Tvoření nás baví, ZUZU 
angličtina a další). Část našich kroužků provo-

zujeme také v prostorách ZŠ Hudcova nebo SC 
Sýpka (kroužky moderních a lidových tanců). 
 Od září 2016 pro vás všechny připravujeme 
novinky v podobě lekcí cvičení pro těhotné, 
kurzy péče o dítě do tří měsíců, cvičení pro děti 
od 6 měsíců do 1 roku a mnoho dalšího. 
 Pořádáme rovněž další pravidelné akce – 
lampionový průvod, mikulášskou besídku, kar-
neval, wellness víkendy pro ženy, několikadenní 
pobyt medláneckých rodin s dětmi na Vysočině 
a Dětský den. 

 Ráda bych vám všem poděkovala za podpo-
ru a za to, že s námi trávíte svůj volný čas.
 Školní rok je u konce – čekají nás prázdniny, 
sluníčko, koupání a spousta legrace. Přeji tedy 
všem rodičům a zejména dětem hezké léto, na-
čerpejte síly a v září se na Vás opět budeme těšit! 
 Přehled našich aktivit v novém školním roce 
a informace o zápisu najdete v srpnovém Med-
láneckém zpravodaji nebo v průběhu srpna na 
našich webových stránkách www.medlanci.cz. 

Zdeňka Brabcová 
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ŠKOLSKÉ OKÉNKO

 Jarní období v mateřské škole patří aktivitám 
na školní zahradě, na kterou jsme se všichni po 
zimě nedočkavě těšili a užíváme si všech krás 
„Ukázkové přírodní zahrady“. Hrajeme si, pe- 
čujeme o rostlinky, pozorujeme živočichy, kteří 
se u nás zabydleli. Zahrada je také místem, kde 
se každoročně setkáváme s rodiči, dětmi a přá-
teli školy, abychom se zde slavnostně rozloučili 
s předškoláky, kteří v září usednou do školních 
lavic.
 „Letní slavnost“ se pro tento rok nesla v du-
chu blížících se letních olympijských her. Během 
příprav na ni jsme si ukázali, jak je důležité hrát 
fair play. Paní učitelky vyrobily vlajky, kterými 
děti reprezentovaly své třídy, nechybělo ani 
zapálení olympijského ohně a olympijské vlajky 

Vážení občané 
Medlánek, 
rodiče a přátelé, 
je konec školního roku, žákům se blíží zaslou-
žené dny prázdnin a učitelům dny dovolené. 
Konec školního roku vždy přináší hodnocení 
našim žákům ve formě vysvědčení a mým kole-
gům ve formě uzavírání všech předepsaných 
školských dokumentů. Učitelé hodnotí uspořá-
dané akce, jejich efektivnost, možnosti případ- 
né změny v příštím školním roce. Dobíhají kurzy 
pro 2. stupeň a chystáme se na nové prvňáčky. 
Proto se na tomto místě jen krátce zmíním  
o některých akcích posledního školního období.
 Školy v přírodě žáci 1. stupně prožili v krás-
ném prostředí Vysočiny, Javorníků a na jiných 
hezkých místech naší republiky. Počasí tentokrát 
vyšlo na jedničku, a tak nic nebránilo tomu, aby 
si žáci užili přírodu a třídní kolektiv se vším, co 
k tomu patří. Kromě názorného vyučování v pří-
rodě to byly hry a sportování.
 Ve čtvrtek 12. 5. 2016 navštívili žáci 4.B vý-
stavu „Panovníci a panovnice očima dětí“, kte-
rá se konala k příležitosti 700. výročí narození 
Karla IV. v SC Sýpka v Medlánkách. Žáci si zde 
prohlédli práce žáků, zkusili si nakreslit někte- 
rého z vystavených panovníků a vyslechli si 
přednášku, kterou vedl pan Děpold Czernin, 
jenž je 22 x pra vnukem Karla IV. Pan Czernin je 
i předsedou a zakladatelem Spolku pro tradiční 
Vánoce – Náš Ježíšek, proto si kromě spousty 
zážitků a nových informací žáci odnesli i letáčky 
s pečetním voskem označeným pečetním prs-
tenem pana Czernina.
 Žáci čtvrtých tříd se zúčastnili XI. ročníku 
výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“, která 
byla vyhlášena k příležitosti letošních oslav stát-
ního svátku České republiky Dne slovanských 
věrozěstů sv. Cyrila a Metoděje. Žákyně 4.B – 
Zuzana Boháčková, se v této soutěži umístila na 
krásném šestém místě a vyhrála společenskou 
hru pro děti. Všechny vítězné práce budou vy-
staveny ve Svojanově gymnáziu na Velehra- 
dě v období letních prázdnin. Vernisáž proběh-
ne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 
2016. Gratulujeme!
 Školní družina připravila pro děti 1. stupně 
naší ZŠ v rámci MDD soutěžní dopoledne na 
sportovištích školy a blízkého okolí. Za krásného 
slunečného počasí se děti na 9 stanovištích 
proměnily ve zvířátka – zajíci skákali a kličkova-
li, krtci poslepu třídili drobné předměty, veverky 
si dělaly zásoby oříšků, sloni prokázali výbor- 
nou paměť, hadi se plazili tunelem a proplétali 
obručemi, mrštné opice měly i v hodu dobrou 
mušku, chytré lišky si poradily se šifrovanou  
i rozstříhanou zprávou, včelky pilně sbíraly nek-
tar dlouhými sosáčky a šikovným rybářům se 
podařilo ulovit na udici mnoho rybek. Všechna 
zvířátka zaslouženě obdržela sladkou odměnu.
 Den dětí se vydařil i na druhém stupni. Po 
krátké sportovní soutěži žáky určitě pobavily 
zkreslené fotky učitelů a potěšily zmrzliny a pi-
tíčka.

vyrobené maminkami dětí. Předškoláci si připra-
vili krátké taneční vystoupení, které sklidilo 
velký úspěch. Ze všech přítomných dětí se stali 
sportovci, kteří zdolávali sedm olympijských 
disciplín. Po jejich splnění obdrželi pamětní me-
daili a nafukovací míč jako vzpomínku na tuto 
akci. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno 
bohaté občerstvení. Krásné počasí nám umož-
nilo vozit se na vláčku, létat na kolotoči a povídat 
si až do večerních hodin.
 Děkujeme všem dětem za sportovní nadšení, 
paním učitelkám a rodičům za organizaci celého 
odpoledne a příjemně strávený společný čas na 
školní zahradě. V příštím školním roce se bude-
me opět těšit na viděnou! 

Mgr. Markéta Rajchotová, 
Mgr. Lenka Staníčková

 Druhý stupeň měl závěr roku ve znamení 
sportu a poznávání, např. svých sil a možností. 
6. třídy vyrazily do střediska adrenalinových 
aktivit – do Březové u Třebíče. Žáci si na kurzu 
mimořádných událostí vyzkoušeli lukostřelbu, 
vzduchovky, lanové aktivity, skok do prázdna  
a také kolektivní spolupráci při skupinových 
hrách. 
 7. třídy odjely do RS Ředkovec, kde se již 
tradičně koná Ekologický kurz. Svoje poznatky 
z přírodopisu a zeměpisu si ověřili žáci v praxi  
a přidali k tomu i krásné zážitky z návštěvy 
hradu Lipnice, exkurzi do kamenolomu a hlavně 
Stanice ochrany přírody Pavlov. I na tomto kurzu 
byl volný čas mezi jednotlivými aktivitami vypl-
něn sportem.
 8. a 9. třídy směřovaly do RS AL – PA Krkavec. 
Osmáci zde prožili týden na vodě. Jejich vodác-
ký kurz jim dal základy tohoto zajímavého  
sportu a jistě stmelil na lodích i kolektiv. Deváťá-
ci si projeli jižní Čechy na kolech, ujeli hodně 

přes 200km a byla to jejich poslední třídní akce 
na základní škole. Doufáme, že budou na naši 
školu rádi vzpomínat.
 Poslední školní den se nesl ve znamení pře-
dávání vysvědčení, hodnocení tříd a úspěchů 
žáků a především rozloučení s letošní devátou 
třídou, které se konalo na KC Sýpka za přítom-
nosti představitelů MČ Brno-Medlánky a také 
vedení školy a řady učitelů. Přejeme našim  
absolventům hodně úspěchů na nových školách 
a také štěstí a pohodu v osobním životě.

 Vedení Základní školy Brno, Hudcova 35 
přeje všem žákům krásné, slunečné a zajímavé 
prázdniny, na kterých načerpají nové síly do další-
ho školního roku. Rodičům a přátelům školy 
děkujeme za podporu a spolupráci při plnění 
školního vzdělávacího programu Otevřená  
škola.

Za všechny pracovníky školy 
Mgr. Dagmar Černá, ředitelka

Rozloučení s předškoláky v MŠ Hudcova 47

Slavnost na zahradě školy se ani letos neobešla bez kolotoče.
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• Venčení a hlídání psů, koček a domácích zvířat 
v Brně www.venceni-psu.jecool.net 
Tel.:730 420 278.

• Hledáme pracovnici na úklid do ÚSP Brno-Řeč-
kovice. Případně i brigáda vhodná pro studenty. 
Nástup možný ihned. 
Informace na tel.: 603 841 497.

• Nabídne mi někdo ke koupi dům v Medlán-
kách? Horší stav nevadí. Tel.: 728 945 527.

• Hledám ke koupi byt, ideálně Medlánky a okolí. 
Cena do 4 mil. Kč. Děkuji, RK nevolat. 
Tel.: 605 514 210.

• Hledáme pracovníky s Č.I.D. nebo P.I.D. inv. 
důchod na pozici recepční, vrátný, psovod. 
Nabízíme zkrácený úvazek na HPP. 
Volejte tel.: 602 595 682.
 PPH spol. s r. o. Wurmova 3, Brno.

• Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, prádelny, pozů-
stalosti a další, včetně likvidace. Pokos trávy, 
kácení stromků atd., vše levně! 
Tel.: 776 339 166.

• Převody družstevních bytů do os. vlastnictví, 
prohlášení vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info 
zdarma na tel.: 724 304 603.

Kroužky DDM Helceletova 
v CVČ Jabloňka 2016/2017 

Pondělí  
13.30–16.00  
Dívčí klub Frikulín
Tvoření z korálků, drátků, vitráž, batika, háčko-
vání, plstění, kombinace materiálů, výroba drob-
ných dárečků pro kamarádky.
Vede: Iva Bláhová, tel.: 775 174 463, 
blahova@helceletka.cz

Pondělí  
13.30–16.00 
Deskové hry. 
Frikulín aneb „Člověče, nezlob se“
Zábavné kvízy, bingo, křížovky, hádanky, tajem-
né šifry a deskové hry. 
Vede: Štěpánka Čechová, tel.: 737 908 349

Úterý  
13.30–15.30  
Poznáváme přírodu (pro zvídavé děti 7-10 let)
Pozorování přírody, zvířat, motivace k ochraně 
přírody, výlety po Medlánkách a okolí, hry ven-
ku i uvnitř. Tvoření z přírodních materiálů (plody, 
traviny, bylinky, dřevo, vlna, včelí vosk). 
Vede: Šárka Horáková, tel.: 777 893 212, 
paleta@helceletka.cz

Úterý  
13.30–16.00  
Skupinová kytara
Kroužek skupinového i individuálního hraní na 
kytaru pro radost.
Vede: Lukáš Pavlica, tel.: 603 765 654, 
lukas.pavlica@centrum.cz

Středa  
13.30–15.30 
Šperkohraní – Frikulín 
Výroba nápaditých náramků, náhrdelníků, stro- 
mečků štěstí, náušnic a broží za pomoci moder-
ních i časem ověřených technik. 
Vede: Iva Bláhová, tel.: 775 174 463, 
blahova@helceletka.cz

Středa 
13.30–15.30  
Klub deskových her (Piatnik, Mindok a Albi)
Vede: Helena Vévodová, tel.: 720 214 992

Čtvrtek  
13.30–15.30  
Herbář (pro děti 9-13 let)
Poznávání a pozorování rostlin v okolních par-
cích, zahradách i lesích. Tvorba vlastního herbá-
ře. Využití bylin i dřevin v kuchyni i kosmetice. 
Tvoření s využitím rostlin (mýdla, oleje, oděvní 
doplňky). 
Vede: Šárka Horáková, tel.: 777 893 212, 
paleta@helceletka.cz 

Ceny kroužků budou velmi příznivé – 
v rozmezí cca 500–1000 Kč za pololetí 

Domino, Kořískova 16, 
Brno-Řečkovice

pobočka Domu dětí a mládeže Brno, 
Helceletova, příspěvková organizace
tel.: 725 803 059, Mgr. Jana Podzemná
domino@helceletka.cz
www.helceletka.cz/domino

Den otevřených dveří – středa 14. 9. 
2016, od 15 do 18 hod.  
Odevzdání přihlášek, prohlídka dílen, infor-
mace o kroužcích, volná místa. 
Kroužky si můžete následně nezávazně 
vyzkoušet ve zkušebním týdnu od 26. 9 do 
29. 9. 2016.
Činnost v kroužcích začne od 3. 10. 2016.

Poděkování 
MŠ Hudcova
 Rády bychom touto cestou poděkovaly paním 
učitelkám Haně Navrátilové a Janě Kovaříkové 
za jejich trpělivost a péči o naše děti ve třídě 
Lvíčků v MŠ Hudcova.

Kateřina Richterová a Renata Boháčová

Díky do Újezdů
 Končí další školní rok, který naše děti strávi-
ly v mateřské škole v Újezdech. Je za námi také 
rozlučková letní slavnost s budoucími školáky, 
kterých letos bylo opravdu hodně. Vydařila se 
nejen díky krásnému počasí, ale především díky 
skvělé organizaci všech, kteří se o chod školky 
starají.
 Rádi bychom proto poděkovali učitelkám 
Žabiček Mgr. Naděždě Pernicové, Mgr. Renatě 
Zdvořáčkové a učitelkám Veverek Mgr. Evě Indro-
vé a Mgr. Denise Chytilové a Mgr. Janě  Kristko-
vé a samozřejmě i paní školnici Zuzaně Patočko-
vé a paní kuchařce Jitce Pavlíkové. 
 Nejlepším důkazem dobře fungující školky je 
to, že děti jsou tam spokojené a do školky se 
těší, což v MŠ v Újezdech platí na sto procent. 
Seznam aktivit, které pro děti v tomto školním 
roce školka připravila, by byl hodně dlouhý – ve 
školce se letos společně s rodiči rozběhl projekt  
„Rodiče a prarodiče čtou dětem“, který přeros-
tl ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně 
do akce „Akademici čtou dětem“, děti měly 
možnost zhlédnout mnoho divadelních předsta-
vení ve školce i mimo ni, zúčastnit se sportovní 
olympiády, pěvecké soutěže Skřivánek, navští-
vili LAMA centrum, zoologickou zahradu v Brně, 
centrum Lipka v Soběšicích, prošly se pohádko-
vou cestou lesem, Den Země oslavily čištěním 
studánky v Perglu, školku navštívili hasiči a po-
licisté s ukázkou své práce a řadu dalšího. 
 Jsme rádi, že naše děti mají možnost tuto 
skvělou školku navštěvovat. 

Za všechny rodiče dětí z MŠ V Újezdech 
Renata Kučerová, Barbora Chovancová  

a Kristina Ormston



ÚMČ Brno, Brno-Medlánky, Dětský den v parku a na letišti, 4. 6. 2016 

OPM, Pálení čarodějnic u medláneckého rybníka, 30. 4. 2016 

Medlánecká 
chasa hledá 
na 
Svatováclavské 
hody tanečníky 
a tanečnice 
od 16 let!  

Přihlášky posílejte na drapalova@medlanky.brno.cz.


