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Tříkrálová
sbírka

STRANA 6

Medlánecká
kaplička

STRANA 7

Zápis
do MŠ a ZŠ

STRANA 10

Medlánecké
farmářské trhy 2017

Termíny trhů:
11. 2., 11. 3., 8. 4.,
vždy 9–12 hodin

Místo konání: nádvoří SC Sýpka
Srdečně Vás zvou

Občané pro Medlánky a ÚMČ Brno-Medlánky.  

V lednu se naplno rozběhl sběr podpisů pod žádost o zřízení pobočky pošty v Medlánkách.
Děkuji všem, kteří jste za námi přišli svůj podpis připojit, zejména v těch nejmrazivějších dnech
před Billu. K dnešnímu dni jsme shromáždili přes 600 podpisů.

V průběhu měsíce února vám budou podpisové archy k dispozici na dalších místech v Medlánkách:
radnice (Hudcova 7), vinotéka „Dary vinic“ (Kytnerova 8), kavárna „Místo“ (Třešňová 2)
a prodejna obuvi Botičkomat (Jabloňová 26). 

Formulář žádosti si můžete vytisknout také ze stránek městské části www.medlanky.cz nebo
si jej vyzvednout osobně na podatelně úřadu a poté ho vyvěsit například u vás v domě na nástěnce
a s podpisy doručit zpět na radnici. Podepsat žádost může každý, kdo má bydliště v obvodu
řečkovické pošty nebo využívá jejích služeb a uvítal by zřízení pobočky v Medlánkách.

JUDr. Michal Marek, starosta

Za pobočku pošty v Medlánkách

Program akcí
v SC Sýpka
3. 2.–21. 2. 2017
Výstava  FOTOOBRÁZKY
(Eva Pilarová a Helena Štefanová)

11. 2. 2017 / 10.00
Honza a kouzelná flétna (divadlo BLIC)

25. 2. 2017 / 19.00
Ples ZŠ Hudcova

4. 3. 2017 / 19.30
XXV. reprezentační ples MČ Brno-Medlánky
(ÚMČ Brno-Medlánky)

6. 3.–11. 3. 2017 
Pestrý svět (výstava DDM Helceletova)

20. 3.–22. 3. 2017
Sbírka šatstva (ÚMČ Brno-Medlánky)

23. 3. 2017 / 19.00
Nahé Slovácko (divadlo BLIC)

25. 3. 2017 / 10.00
„Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb
Televize Věž uvádí“ (divadlo Věž)

27. 3.–1. 4. 2017 
Jarní bazárek (RC MaTáTa)

6. 4.–12. 4. 2017 
Jarní výstava (ÚMČ Brno-Medlánky)

8. 4. 2017 / 9.00–12.00
Velikonoční tvoření (ÚMČ Brno-Medlánky)
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z mimořádného 23. zasedání
ZMČ Brno-Medlánky, 21. 11. 2016

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

stávajícího objektu SC Sýpka, Kytnerova 1a“.
� rozpočtové opatření č. 41/2016 – zvýšení platů zaměstnancům úřadu

dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb.
� rozpočtové opatření č. 42/2016 – příjmy finančních prostředků z Úřa-

du práce ČR – Krajské pobočky Brno.
� rozpočtové opatření č. 47/2016 – navýšení příjmů a výdajů.
� veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „vydavatele a tisk Med-

láneckého zpravodaje“. 
� svěření částí pozemku p. č. 632/24 ozn. „h“, „i“ a „j“ o celkové

výměře 188 m2 a částí pozemku p. č. 632/25 ozn. „n“ a „o“ o celkové
výměře 57 m2. 

� uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpevnění účelové cesty
v lokalitě ul. Vycházková, k. ú. Brno-Medlánky“ se společností Brněn-
ské komunikace, a. s.

z 24. zasedání ZMČ Brno-Medlánky,
7. 12. 2016
Zastupitelstvo schválilo
� rozpočet městské části Brno-Medlánky na rok 2017 v celkové výši

příjmů a výdajů ve výši 36,821 tis. Kč.
� výběr nevhodnější nabídky na pojištění a) majetku MČ Brno-Med-

lánky ve výši 111.275 Kč/rok, b) vozidel ve vlastnictví MČ Brno-Med-
lánky ve výši 17.484 Kč, c) odpovědnosti zaměstnanců za škodu
způsobenou zaměstnavateli ve výši 15.040 Kč/rok se společností
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. 

� výběr nejvhodnější nabídky pro akci Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce hřiště ZŠ Brno, Hudcova 35“ spo-
lečnost PROSTAVBY, a. s., nabídková cena: 5,160.052,65 Kč bez
DPH.

� rozpočtové opatření č. 48/2016 – vrácení finančních prostředků na
FRR MČ Brno-Medlánky, obdržené z Úřadu práce České republiky
– Krajské pobočky Brno ve výši  30.270,00 Kč.

� zřízení služebnosti k služebným pozemkům SMB pro uložení inže-
nýrských sítí – podzemního vedení veřejné sítě elektronických komu-
nikací. Jedná se o pozemky v k. ú. Medlánky, parc. č. 413/18, 413/30
413/60, 413/106, 414/1, 414/2, 414/14, 414/15, 414/16, 985/1,
985/2, 987/1, 991/78, 991/214, 991/283, 991/284, 991/286,
991/317, 991/320, 991/324, 991/346, 991/360, 991/364, 991/373.  

� znění textu příloh č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást návrhu Obecně
závazné vyhlášky  SMB o pravidlech pro pohyb psů.

Nesouhlasilo
� se zněním předloženého textu návrh Obecně závazné vyhlášky sta-

tutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů a požadovalo, aby
návrh vyhlášky obsahoval povinnost osoby zajistit, aby byl pes vybaven
evidenční známkou při pohybu na veřejném prostranství statutárního
města Brna. 

� se záměrem nástavby jednoho podlaží budovy č.p.537 vk.ú. Medlánky
a s přístavbou venkovního únikového schodiště na pozemcích svěře-
ných MČ Brno-Medlánky – parc. č. 659/11 a 662/2 v k. ú. Medlánky.

Trvalo
� na svém nesouhlasu se změnou Územního plánu města Brna B22/06-

II – MČ BRNO-MEDLÁNKY, MČ ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú.
Medlánky, k. ú. Řečkovice, při ulici K Babě vyjádřenou opakovaně
již v únoru 2014 a září 2016.

Zažádalo
� o vynětí územně plánovacího podkladu „ÚS Ivanovice, Řečkovice,

Medlánky“ z evidence územně plánovací činnosti. 

ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

Schválilo
� výběr nejvhodnější nabídky pro Veřejnou zakázku malého rozsahu

na služby „vydavatele a tisk Medláneckého zpravodaje“ společnost
SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, za cenu
s DPH: 78.408,00 Kč.

Vzalo na vědomí
� informaci, že optimalizaci rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

aktuálně zpracovává Magistrát města Brna. 

z mimořádné 49. schůze RMČ Brno-Medlánky,
29. 11. 2016
Rada schválila
� dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu

Úřadu městské části Brno-Medlánky“.

z 50. schůze RMČ Brno-Medlánky,
19. 12. 2016
Rada schválila
� rozpočtové opatření č. 49/2016 – navýšení příjmů a výdajů ve výši

55.000,00 Kč.
� Smlouvu o výpůjčce mezi smluvními stranami Českou republikou –

Ministerstvem práce a sociálních věcí a Městskou částí Brno-Medlánky
na rok 2016.

� úpravu závazných ukazatelů nákladů k rozpočtu MŠ Brno, Hudcova
435/47, na rok 2016 dle žádosti.    

� závazné ukazatele nákladů rozpočtu na rok 2017 pro ZŠ Brno, Hud-
cova 35, dle paragrafů a položek v příloze „Návrh rozpočtu na rok
2017“ v částce 2 851 tis. Kč. 

� závazné ukazatele nákladů rozpočtu na rok 2017 pro MŠ Brno, Hud-
cova 435/47, dle paragrafů a položek v příloze „Návrh rozpočtu na
rok 2017“ v částce 2 360 tis. Kč. 

� vyřazení a fyzickou likvidaci opotřebovaného majetku MŠ Brno, Hud-
cova 435/47 a ZŠ Brno, Hudcova 35, dle písemné žádosti. 

� přímé zadání veřejné zakázky společnosti ČISTĚ CZ s. r. o. „Úklid
SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno“. 

� nákup multifunkční tiskárny od společnosti TA Triumph-Adler, Konop-
ná 6, Brno, za cenu 39.900 Kč bez DPH. 

� uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 656/8 o výměře
4 m2, p. č. 659/10 o výměře 22 m2, p. č. 659/11 o výměře 268 m2,
p. č. 662/2 – část o výměře 98 m2, vše v k. ú. Medlánky, s MVDr. Duša-
nem Novotným a MVDr. Jaroslavem Koudelou za cenu 70 Kč/m2/rok
na dobu 15 let.

z mimořádné 51. schůze RMČ Brno-Medlánky,
3. 1. 2017
Rada schválila
� dorovnávací rozpočtové opatření č. 50/2016 – navýšení příjmů a výda-

jů v celkové částce 43 000 Kč.

Termíny řádných zasedání ZMČ pro rok 2017:
22. 2. 2017, 12. 4. 2017, 14. 6. 2017, 13. 9. 2017, 1. 11. 2017

a 13. 12. 2017.

Termíny redakčních uzávěrek
Medláneckého zpravodaje pro rok 2017:

29. 3. 2017, 24. 5. 2017, 9. 8. 2017, 11. 10. 2017 a 22. 11. 2017.
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SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY

Jelikož si letos připomínáme výročí 780 let
od první dochované písemné zmínky o Med-
lánkách, rozhodli jsme se toto výročí oslavit
vydáním nové knihy o naší krásné městské části.
Navazujeme tím na dvě publikace, které vznikly
u příležitosti 755 a 760 let zmíněného výročí,
a jsou v nich shrnuty všechny dostupné histo-
rické údaje o Medlánkách. V tuto chvíli jsou už
všechny výtisky obou publikací rozebrány, rádi
bychom vám ale jejich obsah zpřístupnili ale-
spoň na webových stránkách úřadu. Jakmile
najdeme nejvhodnější způsob, budeme vás
o tom informovat. 

V nové knize o Medlánkách nebudeme  pře-
tiskovat původní texty zmíněných publikací
s doplněním několika kapitol o uplynulých dva-
ceti letech. Rádi bychom v knize zachytili aktu-
ální atmosféru Medlánek. A protože obec
a život v ní tvoří především její obyvatelé, chtěli
bychom knihu obohatit zajímavými příspěvky
také vás samotných. Pokud tedy víte o někom,
kdo rád píše, má vyjadřovací talent, odvahu
a chuť napsat o Medlánkách například krátký
fejeton, dejte nám na takového člověka – nej-
lépe obratem – tip. Rádi jej oslovíme a nejzají-
mavější příspěvky do knihy zařadíme. V tomto
smyslu jsme oslovili také žáky naší školy a moc
se na jejich texty těšíme. 

Revitalizace zeleně v Ovocném sídlišti 
Již jsem vás informoval o množství velkých

investičních akcí, které nás v letošním roce čekají.
S ohledem na časté dotazy bych rád zmínil, že
na jaře zahajujeme celkovou revitalizaci zeleně
v Ovocném sídlišti. Pro letošek jsme získali dotaci
na první etapu, v rámci které budeme upravovat
plochy mezi ulicemi Jabloňová a Podpěrova.
Pokud získáme dotaci i na zbývající část v okolí
penzionu a tzv. vojenských bytovek (ulice

Ostružinová, Rybízová a Jabloňová), což vypadá
nadějně, realizovali bychom druhou etapu v prů-
běhu příštího roku. Zbylá lokalita mokřadu bude
revitalizována z úrovně města v rámci zatrubnění
Medláneckého potoka pravděpodobně v příštím
roce.

Cesta kolem letiště
Koncem loňského roku byla završena naše

společná snaha s MČ Brno-Komín o omezení
dopravy na panelové cestě kolem letiště. Bude-
me rádi, když cestu budou využívat jen ti, kteří
to opravdu potřebují, což jsou zahrádkáři
a vlastníci nebo nájemci tamních pozemků, kte-
rým je tato cesta určena. Více prostoru tak zůs-
tane cyklistům a pěším, čímž se zvýší jejich
bezpečnost. Vyslyšeny tím byly také žádosti
obyvatel ulice Turistická, kde v posledních letech
nebývale narostl provoz, což s ohledem na cha-
rakter této komunikace vedlo již k několika
nehodám. 

Celý omezený úsek se nachází na katastrál-
ním území MČ Brno-Komín, kde si oprávněné
osoby mohou vyzvednout povolení vjezdu. 

Otevřená radnice 
Hned zkraje roku proběhl na radnici Den ote-

vřených dveří a na Sýpce Debata s občany. Děkuji
všem, kteří jste přišli a není vám život v naší obci
lhostejný. Debata byla živá a pro nás velmi zají-
mavá a podnětná. S mnohými z vás jsem se
osobně setkal také při sběru podpisů za pobočku
pošty v Medlánkách. Moc si osobního kontaktu
s vámi vážím, proto prosím, budete-li mít zájem
se setkat se mnou nebo paní místostarostkou,
navštivte nás při pravidelných „Hovorech s obča-
ny“ v rámci farmářských trhů nebo na radnici
městské části. Rádi Vám ukážeme i nové prostory

Jelikož opozice za stranu Zelených šíří infor-
mace o předraženosti Centra volného času
Jabloňka, nabízím pro ně i pro další zájemce
následující informace. Za výstavbu budovy cent-
ra jsme zaplatili 4.597.000 Kč vč. DPH. Budova
samotná má rozlohu 184 m2 zastavěné plochy
a z důvodu budoucích provozních úspor je vybu-
dována v nadstandardní kvalitě s energetickou
náročností budovy „B – velmi úsporná“. Pře-
počtem vychází cena za metr čtvereční necelých
25 tisíc korun. Každý, kdo o výstavbě něco ví,
si může o ceně stavby udělat obrázek sám.

Za terasu s pergolou o rozloze 53 m2 jsme
zaplatili 320.000 Kč, včetně vyrovnávacího
schodiště a tlakového ošetření dřeva. Dalších
1.891.000 Kč nám bylo naúčtováno za veškeré
další vnější úpravy v okolí stavby, její příslušenství
a zemní stavby (oplocení celého pozemku v dél-
ce cca 200 metrů, dvoukřídlá brána a dvě bran-
ky, vybudování dlážděného vjezdu a dvou
nových dlážděných parkovacích stání, základo-
vé pásy, vybudování přípojek plynu, elektřiny,
kanalizace a vody s nutností rozkopání chod-
níku a komunikace v celé šíři, okapový chodník,
dlážděné chodníky v areálu a zastřešení vstupu
do budovy, kuchyňská linka apod.). Částku
372.000 Kč jsme museli nečekaně zaplatit za
likvidaci mnoha tun panelů a další stavební suti,
která byla z minulosti někým „ukryta“ pod
navážkou zeminy, odvoz a likvidaci kontami-
nované zeminy, doplnění nové zeminy a další
terénní úpravy. Jako každou jinou stavbu bylo
nakonec i Jabloňku třeba dovybavit nábytkem
(vestavěná skříň, police apod.). 

Od města Brna jsme získali na tuto stavbu
5.500.000 Kč, zbytek byl hrazen z prostředků
naší městské části.  

JUDr. Michal Marek, starosta

Medlánky slaví 

Předražená
Jabloňka?

Povolení k vjezdu vydává ÚMČ Brno-Komín.

v přízemí radnice. Dopo-
ručuji schůzku předem
dohodnout, ať na sebe
máme dostatek času.

Pro Medlánky jsme
získali zastoupení v orgá-
nech Jihomoravského
kraje. Jako člen organi-
zační a legislativní komi-
se bych se rád zasadil
o omezení dalších nesro-
zumitelných předpisů
a právních norem, které přináší jen zbytečnou
regulaci a plíživě kousek po kousku omezují naši
svobodu. Uvítám tedy rovněž jakékoli vaše pod-
něty či připomínky v této oblasti. Rád se s vámi
také setkám třeba na tradičním plese městské
části, který se uskuteční dne 4. března na
Sýpce.

JUDr. Michal Marek, starosta
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Medlánky se zapojují do Familyfriendlycom-
munity auditu a pro ten potřebují sestavit akční
skupinu, která audit provede.

Nejedná se o klasický „audit“, jak jej známe
zfiremního prostředí. Nepůjde opřísné posuzování,
nakolik jsou naplňovány normy akritéria. Hlavním
cílem auditu je zjištění motivace vás občanů, do
jaké míry máte zájem zasahovat do dění v obci
a využívat k tomu všech existujících možností.

Hledáme občany, kteří budou ochotni se do
auditu zapojit. Ideálně by měla vzniknout skupina,
která bude složena z 15 členů, a to ze zástupce
rodičů dětí 0–6 let, školního věku a studujících,
dále ze seniorů, lidí s handicapem, mládeže
14–24 let, zástupce vzdělávacích institucí, expertů
z dotčených oblastí jako zdraví, výstavba, apod.,
zástupce státem uznaných církví nebo nábožen-
ských společností, zástupce NNO, podnikatele
(zaměstnavatele).

Vytvořená skupina se sejde 2x v roce 2017,
konkrétně v březnu 2017 na hodnotícím auditu,
kde zhodnotí, co už  Medlánky mají a následně
v květnu/červnu 2017 na plánovacím auditu, ze
kterého vzejdou možná opatření, která se stanou
podněty pro zastupitelstvo MČ k realizaci v dal-
ších letech. Náměty mohou být od zřízení
cyklostezek, hřišť apod. po kurzy první pomoci
či čtenářský klub a vždy se váží k nějaké fázi

rodiny: těhotenství + narození dítěte, rodina
s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské
školce, dítě školního věku, mladý člověk v pro-
cesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství
(vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři.

Jaké jsou výhody?
Získáme nové podněty hlavně v oblasti „měk-

kých projektů“, co zlepšit, co nabídnout medlá-
neckým rodinám, získáme nový pohled na to, co
už se děje. Zjistíme, co nám kromě pošty opravdu
chybí a propojíme dosud nepropojené skupiny.
Poznatky z auditu budou závazné i pro ty, co
přijdou v následujících volebních obdobích
a bonusově nás zvýhodní při žádostech o dotace
na vybrané projekty.

Do auditu pro-rodinného klimatu se mohou
zapojit všichni občané v naší městské části,
přidejte se i vy! 

Kde se audit vzal?
Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku.

Doslovný český překlad používaného anglického
názvu je „audit rodině-přátelská-obec“, audit,
který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro
rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského
vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je od
roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní
výhodou licence je možnost používat odzkoušené
a zavedené know-how.

Proč má audit anglický název?
Používat originální anglický název auditu je

závazné, protože se jedná o mezinárodní znač-
ku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním
procesem v naší městské části natolik sezná-
míte, že budete vnímat především možnosti,
které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme
součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si
váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity
a rozvoje.

Aktuální informace o průběhu auditního pro-
cesu jsou k dispozici na webu městské části obce
www.medlanky.cz .

Budeme rádi, když s námi budete spolu-
pracovat aktivně jako člen auditního týmu.
Přihlaste se místostarostce Kateřině
Žůrkové, telefon: 538 706 277 nebo na
zurkova@medlanky.brno.cz.

Splatnost do 31. 5. 2017 
základní sazba 670 Kč
snížená sazba 500 Kč 
více k sazbám na www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku

1. bezhotovostním převodem:

na účet: 111220022/0800

variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

konstantní symbol: 1318

2. v hotovosti:

a) pokladna na Šumavské ulici č. 33, budova A, po celý rok

b) od března do května pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí

3. poštovní poukázkou

variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

složenky možno vyzvednout na podatelnách úřadů městských částí nebo kontaktních místech

MMB.

Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku
písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky na
webové stránce www.brno.cz/odpady).
Telefony: 542 174 304 -315, 318-3 22, e-mail: odpady@brno.cz
Informace o systému odpadového hospodářství ve městě Brně – sběr a svoz komunálního
odpadu, sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu, obsluha sběrných středisek
najdete na www.sako.cz., umístění nádob na využitelné složky komunálního odpadu najdete
na http://www.brno.cz/mapy

Máte doma oblečení nebo
boty, které již nenosíte,
ale jsou v dobrém stavu?
Můžete je donést do
Konírny Společenského
centra Sýpka, Kytnerova 1a.

Pondělí 7.00–14.00

Úterý 14.00–18.00

Středa 7.00–14.00

Co můžete darovat?
� Letní a zimní oblečení – pánské, dámské

� Obuv – nepoškozená, hlavně pánská,
dámská

� Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky

� Polštáře, deky

� Potřeby osobní hygieny

Vaše věci poslouží prostřednictvím
Diecézní charity Brno lidem v nouzi.

Děkujeme.

Více informací:
ÚMČ Brno-Medlánky,
Ing. Klára Drápalová,
tel.: 538 706 252,
e-mail: drapalova@medlanky.brno.cz

Poplatek za komunální odpad Sběr šatstva
pro charitativní
šatník

SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY

Hledáme právě vás!
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Dne 22. 12. 2016 bylo na náměstí Svobody pokřtěno 19 tramvají
Škoda 13T, které nově posílily flotilu Dopravního podniku města Brna.
Jedna z tramvají nese jméno po medlaňákovi Vlastimilu Bubníkovi, legen-
dárním českém hokejistovi a fotbalistovi. Vůz má evidenční číslo 1941
a potkáte ho nejčastěji na linkách 12, 9, 6 a dalších. 

Zajímavosti o tramvaji Škoda 13T: délka 31 m, šířka 24,6 m, hmotnost:
41200 kg, obsaditelnost: 194 osob, rychlost: 70km/h, výkon: 6x90kW.

Kateřina Žůrková, místostarostka

Medlánecká tramvaj

Kancelář pana starosty.Vstupní chodba úřadu. Nová jednací místnost. 

Původní stav. Stávající podoba. 

Nová tvář naší radnice – Hudcova 7 

Paní Bubníková křtí tramvaj, která nese jméno jejího muže. 



6 Č Í S L O  1  /  Ú N O R  2 0 1 7 M E D L Á N E C K Ý  Z P R A V O D A J

CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

Nápis, který nenechá nikoho v klidu...

Mám velkou radost, že se nám podařilo
navázat spolupráci s grafickým studiem Pixl-
e, které dodalo našemu nově rekonstruova-
nému přízemí radnice pomyslnou třešničku
na dortu v podobě grafických detailů, jako
jsou jmenovky na dveřích, rozcestník budovy
a v neposlední řadě motto podatelny nebo
rozsypané „hrozny“ z medláneckého erbu.

„Medlánky mé milované“ je motto, které má
strohou úřednost podatelny změnit v lidštější pro-
středí, protože Vás prostě nenechá klidnými. Něko-
mu vyvolá úsměv na rtu, někomu přijde přitažené
za vlasy ao to šlo, veřejný prostor by měl být takový. 

S grafickým studiem, které vytvořilo tvář
například Filharmonii Brno nebo Brněnským

vánocům 2016, hodláme spolupracovat i do
budoucna, a to hlavně na grafické podobě
našich pozvánek, které jsou součástí medlá-
neckého veřejného prostoru, a proto je třeba
jim věnovat i adekvátní pozornost. 

V neposlední řadě pro Vás chystáme
i novou tvář Medláneckého zpravodaje. Zpra-
vodaj pro Vás nově vydáváme v plné barvě na
papíru s vysokým podílem recyklátu, tedy
v mnohem ekologičtější variantě než doposud
a paradoxně za menší tiskové náklady než
doposud, díky nově vysoutěžené tiskárně.
Sami posuďte, jak se Vám nový vzhled
zpravodaje líbí.

Kateřina Žůrková,
místostarostka

Medlánky mé grafické

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 oske-
novaný e-mailem. 

Souhlas nebo dotazy k vítání občánků
můžete zasílat na e-mailovou adresu
drapalova@medlanky.brno.cz. 

Informace
k vítání
občánků

Tak takový leden již dlouho nebyl, ale roz-
hodně přesná atmosféra pro koledování pod
záštitou Charity. Ulicemi se rozléhá „My tři
králové jdeme k vám...“, pod nohama vrže
zmrzlý sníh a nejen ruce, které svírají kytaru,
cítí, že teplota (spíš by se hodilo napsat
„chladnota“) je hluboko pod bodem mrazu.
Ale protože lidé dveře otevírají, s úsměvem
nás vítají a nechají vstoupit dovnitř, králové
putují bez zdravotních následků k dalšímu
domovu. 

Letos se nám podařilo navštívit jen zlo-
mek medláneckých rodin, velmi příjemným
zjištěním pro mne bylo, jak přívětivé bylo
setkání s obyvateli ulice Za parkem, navštívili
jsme i hospody U Němců a Na Kytnerce
a musím konstatovat, že jako všude, prostě
úžasné. Během koledování přichází chvíle
velmi radostné – to když si s rodinami zazpí-
váme nějakou koledu, ale i bolestné. Něko-
likrát jsme přišli až k lůžku, na němž byl
člověk, zcela odkázaný na druhé, dokonce
i k umírajícímu. V té chvíli se u navštívených
objeví slzy a děti, přestrojené za krále, se
také pláči neubrání. Ale to jsou přesně ty
okamžiky v životě, kdy člověk cítí, že zrovna
teď je zde, aby přinesl radostné poselství
o tom, že pro nás všechny se v Betlémě
narodil Ježíš, dárce milosrdenství a lásky. 

Děkuji všem dětem, které letos koledo-
valy (a sladkosti od vás dostaly), poděkování
vám všem za vlídné přijetí a štědrost. Ať Bůh
žehná vašim domovům.   

Augustin Dobeš, radní

Tříkrálová sbírka
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V pátek 7. 4. 2017 v 18 hodin se na Sýpce uskuteční další, již osmá show Dobrodružná
fyzika s profesorem Tomášem Tycem. Uvidíte opět řadu efektních a překvapivých pokusů.
V návaznosti pak v dalším týdnu plánujeme uspořádat diskusní večer s Tomášem Tycem.
Pořádá K12.

Dobrodružná fyzika opět na Sýpce

Kaplička je považována za medláneckou pamětihodnost a od podzimu roku 2016 je
Ministerstvem kultury prohlášena kulturní památkou.

Před dvěma a půl stoletími, v době, kdy naší
zemi panovala Marie Terezie, jediná vládnoucí
žena na českém trůně, se objevuje první archiv-
ně doložená zmínka o menší věžovité zvonici.
To byly Medlánky ještě pouhou vsí, již obklo-
povala zemědělská pole. Dnes je pro místní
občany připomínkou venkovského ducha
a symbolem naděje. Zvoní každý den v sedm
ráno i večer. 

Tehdejší zděná patrová stavba s nízkou jeh-
lancovou střechou z pálených tašek završenou
kovovým paprsčitým křížkem s makovicí slou-
žívala hned k několika účelům.  Předně k zavě-
šení zvonu, jímž se upozorňovalo na hrozbu
požáru. Tato ideologie vycházela z nařízení
ohňového patentu, jež byl Marií Terezií vydán
v roce 1751 a mimo jiné přikazoval, aby zvonici
měla každá obec a zvonilo se na ni vždy, když
se zahlédne požár. Později zvonička splňovala
i duchovní funkci, kdy medláneckým obyvate-
lům nahrazovala nepřítomnost vlastního kostela
či kaple – odtud zlidovělý název kaplička.
V době válek, chřipkových epidemií a moru se
stala symbolem dobra a víry. 

Byla to právě baronka Marie Anna Konstan-
cie Miniati z Campoli, která nad Medlánkami
držela ochrannou ruku. V roce 1750 zde nechala

postavit sochu Sv. Jana Nepomuckého a nedlou-
ho na to se zapříčinila také o stavbu zvonice,
do níž darovala zvon – důkaz tehdejšího kva-
litního zvonařského řemesla. Kdybyste měli
možnost prohlédnout si ho zblízka, uvidíte leto-
počet 1758 vyrytý na věnci a nápis obíhající
čepec zvonu se jménem mecenášky: ANNA
CONSTANTIA FREYIN MINIATIN. Původně se
zvon obsluhoval z prostoru v přízemí. Po čase
byla k tomuto účelu provedena elektroinstalace,
tudíž se nyní rozhoupává pomocí elektrického
zařízení. 

Vnitřek kapličky zdobí replika mariánského
obrazu namalovaná R. Jakubíčkem v roce 1928
jako upomínka morové rány z konce 19. století.
Stavebních úprav ani jiných zásahů na kapličce
se od jejích počátků neuskutečnilo mnoho.
Stříšku z pálených tašek nahradila střecha z ple-
chové krytiny, dveře jsou novodobé, byla rea-
lizována nová dřevěná výplň s nadsvětlíkem
a v rámci údržby se prováděly a provádí nátěry
fasády a vnitřních omítek. Návesní zvonice se
tak zachovala téměř ve své původní stavebně
historické podstatě.

Ivana Hunkařová

Čerpáno z materiálů Národního
památkového ústavu a Ministerstva kultury

Medlánecká kaplička

Medlánecká radnice se i letos zapojí do
celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliď-
me Česko“, která se uskuteční v sobo-
tu 8. dubna 2017. Sraz účastníků je
v 9.00 hodin před SC Sýpka.

Zájemci se prosím přihlaste nejpozději
14 dní předem u Ing. Kláry Drápalové na
tel.: 538 706 252 nebo e-mailem na adrese
drapalova@medlanky.brno.cz. Radnice zajis-
tí rukavice, pytle na odpad a odvoz nasbí-
raného odpadu. Každý dobrovolník je
srdečně vítán.

JUDr. Michal Marek, starosta

Ukliďme Medlánky
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DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ

Tradiční Dětský karneval, 15. ledna 2017.

Programem provázel klaun Mirka. 

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do
dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění
blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které
činí život bohatým.

Zuzana Koutná 90 let
Vlastimil Pospíšil 85 let
Marie Hanáková 75 let
Miroslav Holubová 75 let
Vítězslav Jenyš 75 let
Jaroslav Křivák 75 let

Karla Vurmová 75 let
Lubomír Čermák 70 let
Pavel Hofmann 70 let
Eva Hofmannová 70 let
Karel Machala 70 let
Oldřich Muselík 70 let

Jitka Záděrová 70 let

Všechno nejlepší!
za SPOZ Vladimíra Vespalcová

Blahopřání

15. 1. 2017 ZAHAJUJEME ZÁPIS
NA 2. POLOLETÍ  
více informací najdete na www.medlanci.cz

Přehled aktivit
DK Medlánci 

Miniškolka Rosnička pro děti ve věku
1,5–4 roky (pondělí–pátek 8.00–12.30)
Zpívánky pro děti ve věku 1–3 roky 
Cvičeníčko pro děti ve věku 3 m –3 roky  
Flétnička pro děti ve věku 4–10 let  
Hrajeme si na divadlo pro děti ve věku
3–10 let   
ZUZU angličtina pro děti ve věku 3–6 let

NOVĚ ZAŘAZUJEME: 
Poporodní jóga a cvičení
Jóga pro těhotné
Jóga pro dospělé
Pilates a chi-toning pro dospělé

Aktivity
v CVČ Jabloňka 

Moderní tanečky + základy gymnastiky pro
děvčata ve věku 4–6 let 
Lidové tanečky Slavíček pro děvčata a chlapce
ve věku 3–6 let

Aktivity
v SC Sýpka

Roztleskávačky Crazy pompons pro děvčata
1.–4. třída ZŠ 

Aktivity
v ZŠ Hudcova
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SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ

Ocenění „mimoprostor“, kterým poctil naši
práci prac(k)ovitý starosta, nás samozřejmě
těší. Tentokrát jsme si vykoledovali další nálep-
ku „hrdinů“ a navíc cosi o anonymitě. Asi tro-
chu naivně jsme předpokládali, že každý
absolvent základní školy (nejen medlánecké)
si dokáže otevřít naše webové stránky, kde
nalezne jména stojící za značkou ZM. Přes
drobné nepřesnosti však řadu našich uveřej-
něných podezření nejen nikdo nevyvrátil, ale
spíše potvrdil.

Všimněme si třeba, že u CVČ Jabloňky se
o finančních aspektech nikdy moc nemluvilo
a slova místostarostky: „Např. CVČ Jabloňka
stálo obec pouze 1,1 milionu korun z vlastní
kapsy. A nevím, jak vaše děti, ale moje děti
jsou za Jabloňku šťastné,“ vzbuzují trochu hrů-
zu, protože jinými slovy říká, že vytahat z kapes
občanů ČR rozdílových X milionů korun ve for-
mě jiných dotací na předražený projekt a ještě
se tím pochlubit, je vlastně v pořádku! A pokud

jsou děti místostarostky či dalších zastupitelů
za OPM z něčeho šťastné, tak je zřejmě zcela
v pořádku postavit to, co chtějí, ať to stojí, co
to stojí! Koneckonců, jsou to peníze nás všech.

Pošťouchnutí, že opozice nepřichází s alter-
nativními návrhy, je rovněž úsměvné. Přichá-
zejí, ale v prostředí jedinců neznající příliš
pojem demokratická diskuze, je to úsilí marné.
Bude-li někdy i video přenos ze zasedání rady
či zastupitelstva, spatříte fresku, kde si starosta
s místostarostkou diktují své představy a houf
mlčících přikyvovačů z OPM je posvěcuje
a o nějakých střetech zájmů se ani nepípne.

My se budeme těšit na podrobné vyčíslení
Jabloňky, odměn, záznamy z jednání s občany
atd. K tomu by snad zpravodaj měl sloužit.
Chápeme jistou únavu radnice, že se stále na
něco ptáme, či dokonce kritizujeme. Chápeme
též, pokud ovšem není rušen noční klid med-
láneckých občanů, že je tuto únavu občas

potřeba rozpustit v alkoholu. Ale dokud nebu-
dou motivace lidí ve vedení Medlánek zřejmé
a informace přehledné a dostupné pro všechny
občany, nezbývá než v tomto pokračovat. Pro-
tože jak říkal Karel Kryl: „Politikům se nevěří,
politici se kontrolují!“ 

Na závěr nám dovolte poděkování starostce
Komína M. Blatné za naplnění společné snahy
o zklidnění provozu kolem letiště, kam nyní
mohou již jen auta zahrádkářů a ubude tak
provozu kolidujícího s rekreačními a sportov-
ními aktivitami v této výjimečné lokalitě. Zku-
síme se jí přeptat, zda mají v Komíně též tak
infantilní polepy interiérů radnice jako u nás
v Medlánkách („Medlánky mé milované“ nové
vstupní prostory ÚMČ Medlánky, foto na našich
stránkách). Přejeme hodně sil a odhodlání
v novém roce 2017.

Ing. Libor Fuka, Ing. Ludmila Podracká,
Hana Pumprlová, zastupitelé

Medlánky mé dotované

Pro doplnění kontextu otiskujeme část článku K. Žůrkové, kterým na webu OMP reagovala na tiskovinu Medlánecký prostor, který v listopadu
2016 vydalo a do schránek rozneslo sdružení Zelené Medlánky.

Plátek je opět plný lží a zkreslujících údajů,
jak jsme od naší opozice již pár let zvyklí, a pro-
tože jsem v listě několikrát zmiňovaná, ráda
bych na něj reagovala.

OPM vzniklo sdružením aktivních lidí, kteří
ještě než kandidovali za OPM do komunálních
voleb, měli své profese a postavení – např. ředi-
telka lesní školky, zakladatelka spolku Medlánci,
advokát společnosti Frank Bold, manželka dlou-
holetého kronikáře Medlánek a podobně. Nic
z toho, co teď děláme, se neliší od toho, co jsme
dělali předtím, a proč jste si nás do vedení Med-
lánek vybrali a my jsme tu velkou odpovědnost
na sebe vzali.

Jako OPM jsme se vrhli do voleb právě proto,
že ODS s ČSSD nebyly schopny realizovat pro-
jekty typu dostavba školky na potřebnou ka-
pacitu, vybudování chybějící klubovny, o infor-
movanosti obyvatel a transparentnosti úřadu
nemluvě. V minulém volebním období ODS pus-
tila bývalého místostarostu za OPM jen tam, kam
chtěla, což byla cena za duhovou koalici, aby po
korupčním selhání tehdejší ČSSD nemusely být
nové volby. Také to byla cena za naši politickou
nezkušenost. Náš nástup k plnému vedení rad-
nice a přístup do všech koutů vedl ke zjištěním,
která by nepotěšila nikoho z vás a která vedla
i k trestním oznámením.

Co se týká komisí a výborů, je velmi úsměv-
né, jak opozice argumentuje většinou v Redakč-
ní radě. Tento orgán je otevřen všem a věřte,
že se v něm pouze tvrdě pracuje a opozice
dodnes nenavrhla Radě městské části žádného,
natož vhodného, kandidáta na doplnění jejího
podstavu. 

Opozice dodnes nepodala návrh na doobsa-
zení nejdůležitějších kontrolních orgánů obce,
a to kontrolního a finančního výboru. Kontrolní
výbor se schází v sudém počtu čtyř poté, co byl
jeho bývalý předseda Ing. Krčmař (ODS) pro
nečinnost odvolán a finanční výbor opozici asi
nezajímá vůbec. Je to ovšem škoda, protože
právě přes finanční výbor by možná mohla opo-
zice zjistit, že příspěvky na dovolenou byly
v prvním roce tohoto volebního období zrušeny
a čisté platy starosty a místostarosty jsou o 20 %
menší, než deklarují, a plně odpovídají tabulkám
ministerstva. Žádné dohody a příplatky si nedá-
váme, protože víme, že je to protizákonné. My
jsme opozici chtěli vyjít vstříc a do kontrolního
výboru jsme navrhli kandidátku Zelených na
starostu – paní Podrackou, která ovšem funkci
odmítla. I to samo hovoří o prioritách opozice.

Všechny projekty, které rozjíždíme a chceme
pro vás zrealizovat, samozřejmě vychází z vašich
potřeb, těch, které máte vy i my – obyvatelé
stejného prostoru. Pošta je kapitola sama pro
sebe a gratulovali bychom si, kdybychom ji sem
dostali a ano, i zadarmo. Knihovna není jen na
půjčování knih, ale i na volný přístup k internetu,
k Senior pointu, Family pointu, k pořádání spo-
lečenských akcí apod. Samozřejmě něco to stojí,
ale intenzivně pracujeme na tom, abychom zís-
kali dotace, kde to jde, a až to nejde, hradíme
projekty z vlastních zdrojů. Např. CVČ Jabloňka
stálo obec pouze 1,1 milionu korun z vlastní
kapsy. A nevím, jak vaše děti, ale moje děti jsou
za Jabloňku šťastné.

Co mě ale trápí nejvíc, je přesně to, co opo-
zice sama vyřkla: „JEN JSME SE ZDRŽELI“. Pro-
jdete-li si zápisy ze zastupitelstva, zjistíte, že se

opozice zdržuje u většiny všech důležitých usne-
sení, ovšem bez toho, aby navrhla JINÉ řešení
a JINÉ usnesení, o kterém by zbytek přesvědčila,
že je tím správným. Je velmi snadné se zříct
odpovědnosti za vše a jen se zdržet, ale nic to
neřeší, pokud nenabídnete alternativu. Při hla-
sování o vzetí na vědomí zpráv z jednání komisí
a výboru je opoziční JEN JSME SE ZDRŽELI
obzvláště úsměvné… 

Ano, všichni děláme chyby, děláme je i my,
starosta, místostarostka i všichni v OPM. Všichni
jsme jen lidé a ano, občas se i opijeme, protože
vydržet srážku s blbcem nelze vždy snadno. Pod
svou práci se ale nestydíme podepsat jmenovitě
a stojíme si za ní. Proto se pod tento text nepo-
depíši www.obcanepromedlanky.cz, ale Kate-
řina Žůrková, místostarostka za OPM v tomto
volebním období, která věří v to, co dělá a dělá
to z vůle voličů, se kterými denně jedná a má
představu o tom, co chtějí, jen vždy nechtějí
všichni totéž a je třeba volit…

Kateřina Žůrková, místostarostka,
předsedkyně spolku Občané pro Medlánky

Jen jsme se zdrželi…

Rubrika Sdělení zastupitelů vyjadřuje názory
zastupitelů, nikoli většinové stanovisko vedení
radnice. 

Redakce

Plné znění zápisů ze zasedání ZMČ Brno-Med-
lánky a přehledy usnesení ze schůzí RMČ
Brno-Medlánky najdete na www.medlanky.cz
v sekci Ke stažení.
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ŠKOLSKÉ OKÉNKO

Vážení přátelé.

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

V letošním školním roce proběhne elektronická podpora
zápisu žáků do ZŠ. Vygenerovanou a podepsanou žádost

si rodiče přinesou k zápisu.
V případě potřeby je možno si v měsíci dubnu vyzvednout

formulář žádosti na sekretariátu školy
(1. patro budovy, každý čtvrtek v době od 7.30 do 16.30 hod.).

Podrobné informace najdete na webové aplikaci
http://zapisdozs.brno.cz.

Termín zápisu na ZŠ Brno,
Hudcova 35, příspěvková organizace 

Pátek  21. 4. 2017  – 14.00–17.00 hodin

Sobota 22. 4. 2017 – 09.00–12.00 hodin

Nutné doklady k zápisu:
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,

kartička zdravotní pojišťovny dítěte,  originál nájemní smlouvy
(pouze pokud je potřeba doložit právní titul bydliště

v MČ Brno-Medlánky).

Zápis dětí do MŠ Brno,
Hudcova 435/47, p. o.

na školní rok 2017/18
Zapisovat se budou děti do MŠ Hudcova 435/47
a do odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5.

Výdej přihlášek: 
18. 4.–14. 5. 2017 na www.zapisdoms.brno.cz

nebo 24.–28. 4. 2017, 8.00–14.00 hod.
v kanceláři MŠ Hudcova 435/47.

Sběr přihlášek: 
15. 5. 2017 8.30–16.00 hod. a 16. 5. 2017 8.30–12.30 hod.

v kanceláři MŠ Hudcova 435/47. 

S sebou: řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra,
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti,

je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva,
doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte

(pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
Dne 15. 5. a 16. 5. 2017 v době 10.00–11.45 hod. si mohou

zájemci prohlédnout MŠ Hudcova 47,  budovu A, B a odloučené
pracoviště MŠ V Újezdech 5. 

Zápis proběhne elektronickou formou na www.zapisdoms.brno.cz.

se koná 25. 2. 2017 v 19.00 v SC Sýpka

K tanci a poslechu hrají kapely „Žízeň a hlad“ a „CM Slovácko mladší“
Sledujte webové stránky školy – www.zshudcova.cz, na kterých najdete informace o plese

i zahájení prodeje vstupenek.
Srdečně zveme všechny občany Medlánek a přátele školy.

S novým rokem začíná našim žákům období
závěru prvního pololetí školního roku. Písemné
práce a zkoušení určitě nepatří k jejich favoritním
činnostem, tak si je obohatili alespoň sportov-
ními aktivitami. Žáci druhého stupně i někteří
mladší spolužáci vyrazili bruslit na kluziště do
Ivanovic.

Do prvního školního dne nového kalendář-
ního roku 2017 vstoupili žáci druhého stupně
mezitřídním turnajem „O PUTOVNÍ POHÁR
ŘEDITELKY ŠKOLY“. Turnaj po úspěšném mode-
lu loňského ročníku byl ve sportovních hrách
florbalu a basketbalu v zastoupení kombinova-
ných družstev dívek a chlapců. Zápasy byly plné
bojovnosti a snahy odvést co nejlepší výsledek
za svoji třídu. Některé souboje byly dramatické
až do samotného závěru, ale zvítězit může
jenom jeden a v letošním ročníku se to podařilo
třídě 9. B. Gratulace patří nejen vítězům, ale
všem ostatním soutěžícím a fanouškům. To, že
se turnaj vydařil, je odměnou i pro pořadatele.
Lednové počasí zimním sportům zatím přeje,
tak doufám, že to vydrží i na lyžařský kurz na
Kohútce, který pořádáme pravidelně pro žáky
7. tříd (letos v termínu 13.–17. 2. 2017)

Na konec pololetí – ve slavnostní den vydá-
vání vysvědčení – čeká všechny třídy 2. stupně
taneční soutěž „Star Dance na Hudcovce“.
Žáci jednotlivých tříd se předvedou v lidovém,
společenském i skupinovém tanci.

A protože se blíží plesová sezona, začali se
deváťáci již tradičně připravovat na předtančení.
K nácvikům se svými cvičitelkami na KC Sýpka

přistupují odpovědně. Náš školní ples bude ještě
před obecním a všichni se na něj těšíme.
Doufám, že nám budete nakloněni stejně pří-
znivě jako loni. Svou ochotou a vstřícností jste
se zasloužili v rámci darů o bohatou tombolu
a svou přítomností o milou atmosféru.  

Pro deváťáky také vrcholí čas příprav na při-
jímací zkoušky. Oceňuji, že se pod vedením
učitelek hlavních předmětů, češtiny a mate-
matiky, vzdělávají i odpoledne ve volném čase.
Máme velký zájem, aby naši žáci uspěli mini-

málně tak dobře, jako tomu bylo v minulých
letech.

Protože nám záleží na bezpečnosti dětí, začí-
náme spolupracovat s ÚMČ Brno-Medlánky
v rámci celoměstského projektu na podporu
bezpečných cest do škol. V měsíci lednu pro-
běhla prvotní spolupráce se zřizovatelem na pří-
pravě 1. etapy projektu v rámci zajištění opatření
pro bezpečnost dětí. Jsme rádi, že můžeme
přispět k tak důležitému projektu. 

Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

ŠKOLNÍ PLES
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KULTURA

Divadlo BLIC připravilo pro dětské diváky pohádku Honza a kouzelná
flétna. Tato hravá pohádka v podání mladších členů souboru vypráví
o upovídaném a vcelku líném, i když dobráckém, Honzovi, kterému se
štěstí doslova lepí na paty. Hned, jak se vypraví do světa, vysvobodí hadí
princeznu a ta mu za odměnu věnuje kouzelnou flétnu, která umí vyča-
rovat peníze, přemístit majitele na jakékoliv místo a léčit nemocné. No,
to už by tedy vlastně i stačilo, a tak se Honza může vydat zpátky domů.
Jediné, co ho od jeho plánu odradí, je to, aby nakonec nedorazil domů
dřív než máma, která ho šla kousek doprovodit. A tak se ještě před
návratem rozhodne uzdravit nemocnou princeznu...

Pohádku uvidíte v sobotu 11. února 2017 v 10.00 hod. v SC Sýpka,
Kytnerova 1a. Vstupné 50 Kč.

Honza a kouzelná flétna

Výstava konaná pod záštitou MČ Brno-Medlánky

4. 2.–21. 2. 2017
Ve dnech út, st, čt, so, ne 15.00–18.00

SC Sýpka (Konírna), Kytnerova 1a

O FOTOGRAFOVÁNÍ  –  EVA PILAROVÁ
Prvně jsem se zmocnila tatínkova fotoaparátu, když mně bylo zhruba

šest let.  Výsledek nic moc, namísto komplet tatínka jen jeho nohy. Další
pokusy už byly poněkud úspěšnější. Stabilně jsem začala fotografovat
před čtvrt stoletím, nejprve rodinné fotografie, a když se i pro mě otevřely
hranice do celého světa, fotila jsem exotické krajiny, vzdálená města,
západy slunce nad mořem, nádhernou Hawaii, klokany v Austrálii apod.

Ještě musím dodat, že fotografové, kteří sami vystavují a publikují,
jsou k mým fotkám shovívaví, tu poradí, tu pochválí, tu významně mlčí.
Ti, kteří nevystavují a nepublikují, zatracují mě. Dokonce mi jeden napsal,
jak můžu takový paskvil vystavovat dokonce i v zahraničí, že ho to vytočilo
do bezvědomí. Odepsala jsem mu, že nechápu, proč se nechá vytočit
zpěvačkou a ještě k tomu blondýnou. Pak už se neozval. 

Kromě samostatných výstav vystavuji společně s fotografkou Helenou
Štefanovou. Mimochodem, tato výstava bude moje 77. v pořadí
a 15. společná s Helenou.

O FOTOGRAFOVÁNÍ  –  HELENA ŠTEFANOVÁ
Při společném prohlížení mých fotografií se sestřenicí Evou nás napadlo,

že bychom mohly udělat nějakou společnou výstavu. Doposud jsem foto-
grafovala pouze realitu, zatímco Eva fotografiím dává další – umělecký -
rozměr.  Aby výstava měla společného ducha, začala jsem zkoušet svoje
fotografie, převážně květiny či motýly, také počítačově upravovat. Spo-
jovacím prvkem výstavy FOTOOBRÁZKY jsou naše společné fotografie.
Mým úkolem je pořídit fotografie z města, kde výstavu pořádáme a Eva
je potom „umělecky“ zpracuje.

Fotoobrázky 
Eva Pilarová a Helena Štefancová

Ivan Helmich napsal pro divadlo BLIC svěží komedii s názvem Nahé
Slovácko. Režisér místních ochotníků, autor a starostka místního Orla
zaplétají množství humorných dialogů a skvěle vystavěných gagů na
téma, je-li vhodné v amatérském představení uvést nahého muže na
jeviště. Pro demonstraci celé akce dokonce pozvou Jarina z vedlejšího
výčepu, který chce taky hrát divadlo, aby zjistili, jestli bude vůbec někdo
ochotný se na jevišti vysvléct. Inscenace je doplněná o krátkou scénku
odhalující Slovácko v době kamenné. V hlavních rolích uvidíte na jevišti
Petra Koukolského, Ondřeje Balíčka, Adélu Botkovou (shodou okolností
skutečnou starostku novoveského Orla), Adriana Gabrhela a Marii
Hladníkovou.

Komedii uvidíte ve čtvrtek 23. března 2017 v 19.00 hod. v SC
Sýpka, Kytnerova 1a. Vstupné 80 Kč.

Nahé Slovácko 
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V rámci Jarní výstavy vyhlašujeme soutěž
o nejhezčího beránka. Nebojte se donést svůj
velikonoční výtvor, nehodnotí se jen krása, ale
i nápad a vlastní přínos, fantazii se meze nekla-
dou. Beránky přineste ve středu 5. 4. 2017
dopoledne nebo ve čtvrtek 6. 4. 2017 odpo-

ledne do 16.00 do Konírny v SC Sýpka, pří-
padně na ÚMČ, Hudcova 7. Nejhezčího beránka
vyberou návštěvníci výstavy pomocí hlasování.
Vyhlášení soutěže proběhne v sobotu 8. 4.
v 11.00 v rámci doprovodného programu. Na
autory tří nejhezčích beránků čeká odměna.

Úřad městské části Brno-Medlánky pořádá
na přání manželských párů slavnostní přání
k jubilejní svatbě. K tomu, aby se mohlo slav-
nostní přání zorganizovat, je nutné, aby sami
manželé, jeden z partnerů nebo kdokoliv
z rodiny kontaktoval náš úřad, informoval
o blížícím se jubileu. Bližší informace u Ing. Klá-
ry Drápalové, telefon: 538 706 252, e-mail:
drapalova@medlanky.brno.cz

Dne 19. ledna 2017 se v sále SC Sýpka
uskutečnil Benefiční koncert pro Matěje. Na
tomto koncertě trampské a folkové hudby
vystoupila kapela BOUNTY s hostem René ŠMÍ-
DEM a kapela PŘÍSTAV s hostem Romanem
HORKÝM, frontmanem kapely KAMELOT.
Vystoupení umělců, kteří všichni vystoupili bez
nároku na honorář, bylo na velmi vysoké pro-
fesionální úrovni a sklidilo obrovský úspěch
u publika, které zaplnilo celý sál. Také díky vaší
městské části byl výtěžek koncertu úžasných

21.454 Kč. Tyto finance pomohou Matýskovi
s udržením důstojné péče. Děkujeme.

Spolu s paní Petrou Ghutovou a lidmi
z neziskové organizace PRO MATĚJE se vaše
městská část Brno-Medlánky stala vel-
kým pomocníkem při uspořádání této velmi
úspěšné akce – moc DĚKUJEME!

Vítek & Marcela Kociánovi 
– rodiče Matěje

Soutěž o nejhezčího pečeného
velikonočního beránka

Máte zájem
o jubilejní svatbu?

Vypadávají vám slova? Nemůžete často
něco najít? Nemůžete si často na něco
vzpomenout? Tréninky paměti vám mohou
pomoci. Jsou vhodné jak pro seniory, tak
i pro osoby mladší, u nichž je v rodinné
anamnéze demence či alzheimer. Dozvíte
se, jak to všechno funguje, jak na tom
s pamětí jste a jak vše vylepšit.

Každý lichý týden v pátek
od 9.30 do 10.30

pod vedením Heleny Machulové
CVČ Jabloňka, Jabloňová 11

Cena 50 Kč.

Více informací:
Ing. Klára Drápalová,

tel.: 538 706 252,
e-mail: drapalova@medlanky.brno.cz.

Trénování paměti
v CVČ Jabloňka

6. 4.–12. 4. 2017

otevřeno út, st, čt, so a ne
15.00–18.00 hodin

Tradiční Jarní výstava
v prostorách Konírny SC Sýpka,

Kytnerova 1a.

Zveme vás na vernisáž,
která se uskuteční

ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 17.00 hodin.

V rámci výstavy proběhne
v sobotu 8. 4. 2017

dopoledne doprovodný program
pro děti i dospělé.

Jarní výstava

Poděkování za pomoc s uspořádáním
Benefičního koncertu pro našeho Matěje
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SLUŽBY VEŘEJNOSTI

Začátkem ledna Brno spustilo první ročník
participativního rozpočtu, který nese název
Dáme na vás. 

Brno vyčlenilo část peněz ze svého rozpočtu
a umožní svým obyvatelům, aby podávali
návrhy, co za ně ve městě vylepšit, změnit,
opravit, zorganizovat či vybudovat. Pro první
ročník participativního rozpočtu poskytlo měs-
to částku 20 milionů korun. Každý tak může
přijít se svým vlastním nápadem na projekt.
U všech podaných projektů bude úřad posu-
zovat, zda je lze provést, tedy zda realizaci
nebrání nějaká technická či právní překážka,
případně jiný záměr města. S navrženými pro-
jekty také musí souhlasit příslušná městská
část. Na podzim tohoto roku poté občané měs-
ta v hlasování rozhodnou, které projekty město
zrealizuje. 

S jakými nápady můžete přijít?
To je jen na vás. Můžete navrhnout třeba

doplnění herních prvků na dětském hřišti,
vybudování venkovního posezení s veřejným

grilem, jazykové kurzy pro dospělé, revitalizaci
parku anebo můžete vymyslet něco úplně
nového a originálního. Fantazii se meze nekla-
dou. Jeden projekt může stát nejvýše 2 miliony
korun. Základní podmínkou je, že navrhované
projekty musí být veřejně přínosné a nesmí
sloužit ke komerční propagaci.

Přijďte tvořit projekty společně! 
Během února a března proběhne v různých

částech města série 10 úvodních setkání
(workshopů). Na těchto setkáních se dozvíte
více o participativním rozpočtu a o tom, jak
podat projekt a na co si dát pozor. Budete moci
společně s ostatními diskutovat nad možnými
projekty ve vašem okolí a za pomoci úředníků
se také můžete pustit do společné přípravy

projektů. Srdečně vás zveme na veřejná setká-
ní, která se uskuteční v následujících termí-
nech: 7. 2. Brno-střed – ÚMČ (Zastupitelský
sál); 8. 2. Židenice – Dělnický dům; 9. 2. Krá-
lovo Pole – ÚMČ (Velká zasedací místnost); 13.
2. Brno-sever – Klubovna MČ (Drutis); 16. 2.
Líšeň – ÚMČ (Sál radnice); 21. 2. Bystrc – Spo-
lečenské centrum; 23. 2. Nový Lískovec – ZŠ
Kamínky (jídelna); 28. 2. Řečkovice a Mokrá
Hora – ÚMČ (Zasedací místnost zastupitelstva);
2. 3. Žebětín – ÚMČ (Jednací sál); 7. 3. Tuřany
– ÚMČ (Zasedací místnost). Na setkání, která
se konají vždy od 17.30 do 19.15 hodin, vás
srdečně zveme, neboť Dáme na vás je přede-
vším o vašich nápadech. Své projekty můžete
podávat od února 2017, a to v elektronické či
papírové podobě. Veškeré potřebné informace
naleznete na webových stránkách „Dáme na
vás“ (www.damenavas.brno.cz).

Petra Klašková,
Koordinátor participace obyvatel, MMB

Přijďte se svým nápadem

Aktuální rozvrh CVČ Jabloňka na druhé pololetí školního roku
2016/17 najdete na zadní straně tohoto zpravodaje a na

www.medlanky.cz. 

KDO může být klientem?

Klientem může být kdokoli bez ohledu na věk, kdo se

nalézá ve složité sociální situaci, se kterou si neví rady. 

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, výživné apod.) 

• problematika sociálních dávek 

V kontaktu budete dle potřeby se sociální pracovnicí

nebo právníkem.

Od února 2017 zahajujeme kurz
ruštiny a francouzštiny.

Úterý od 18.00 do 19.00 hodin
– ruština pro začátečníky.

Středa od 17.30 do 18.30 hodin
– francouzština pro mírně pokročilé.

Kurz bude probíhat ve skupině s maximálně 8 účastníky,
otevírá se při počtu minimálně 5 účastníků.

Cena 10 lekcí po 60 minutách = 800 Kč.
E-mail: hanakoliskova@seznam.cz,

http://lang4u.webnode.cz

Kurz ruštiny a francouzštiny
v CVČ Jabloňka
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1. Bezpečně doma
� Zabezpečte vchodové dveře bytu bez-

pečnostním zámkem a pojistným řetíz-
kem.

� Investujte do panoramatického kukát-
ka. 

� Jmenovku na dveřích mějte v množném
čísle (např. Novákovi). Nedávejte naje-
vo, že žijete sám - sama.

� Byt vždy zamykejte!  A to i v případě,
že jdete jen do sklepa, či vynést smetí.

� Nebuďte důvěřiví ke všem lidem a do
bytu vpouštějte pouze osoby, které zná-
te!  Cizí lidi nikdy do bytu nepouštějte. 

2. Bezpečné nákupy
� Dávejte si pozor na své osobní věci! 
� Nikdy nenechávejte kabelku či tašku

v nákupním vozíku! Mějte ji vždy při
sobě!

� Nikdy nenoste platební kartu společně
s PIN kódem. 

� V případě odcizení platební karty ihned
kontaktujte bankovní instituci a kartu
zablokujte.

� Mějte dopředu připravené číslo, kam
je nutné zavolat.  Záleží na rychlosti
zablokování, zda utrpíte finanční ztrá-
tu.

3. Bezpečí a vozidlo
� Auto není trezor!
� Nenechávejte své věci ve vozidle, když

jej opouštíte, byť na krátkou dobu.
� Zamkněte.
� Všímejte si dopravního značení, může

se změnit!
� Nejezděte, když se necítíte dobře –

pozor na léky.
� Nezapomínejte na pravidelné lékařské

prohlídky.
� Dle § 87 zákona č. 361/2000 Sb., o pro-

vozu na pozemních komunikacích je
držitel ŘO povinen podrobit se pravi-
delné lékařské prohlídce nejdříve 6
měsíců před dovršením 65 let věku
a nejpozději v den dovršení stanovené-
ho věku, po dovršení 68 let věku pak
každé 2 roky.

4. Vidět a být viděn
� Auta i cyklisté mají povinnost za snížené

viditelnosti svítit.
� Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí

fluorescenčních a reflexních materiálů.

5. Zabezpečení rekreačního objektu
� Chraňte svůj majetek.

6. Podvodné jednání – všímejte si
� Všímejte si neobvyklého chování či nez-

námých lidí ve Vašem okolí.
� V případě, že zjistíte, že ve vašem okolí

dochází k protiprávnímu jednání, kon-
taktujte bezplatnou linku policie 158.

7. Uzavírání smluv po telefonu
� Uzavírání smluv po telefonu – i jediné

nerozvážné vyřčené „ano“ může vést
k uzavření smlouvy nebo dodatku ke
své stávající smlouvě. Písemná forma
smlouvy ve většině případů není vůbec
potřeba.

� Souhlas vyslovený na dálku je brán jako
už zcela závazný a vymahatelný souhlas
s uzavřením smlouvy!

� Od smlouvy uzavřené po telefonu lze
odstoupit bez sankce a bez uvedení
důvodu do 14 dnů od uzavření smlou-
vy.

� Za žádných okolností nesdělujte auto-
rizační kódy, které Vám přijdou formou
SMS, třetím osobám!

� Nereagujte na výzvu, abyste zavolali na
cizí telefonní číslo zpět, aniž byste si
ověřili cenu takového hovoru.

8. Skimming
� Jedná se o podvodné jednání, při kte-

rém pachatelé (padělatelé platebních
karet) zkopírují údaje z magnetického
proužku karty bez vědomí právoplat-
ného držitele karty. Tyto údaje následně
nahrají na novou padělanou platební
kartu. 

� Ke zkopírování platebních karet nejčas-
těji dochází u bankomatů, kde podvod-
níci prostřednictvím speciálního
kopírovacího zařízení zkopírují všechna
data z magnetického proužku karty
a použijí je rovněž k výrobě padělku
(tento způsob skimmingu je nejrozší-
řenější). K podvodnému jednání může
také docházet v barech, restauracích,
někdy na čerpacích stanicích nebo
v hotelech).

� Při podezření, že je na bankomatu
umístěno skimmovací zařízení, neprod-
leně informujete Policii ČR prostřednic-
tvím linky 158 nebo 112, popřípadě
bankovní společnost (kontaktní info-
linka bývá na bankomatech umístěna).

9. Násilí na seniorech
� Jedná se o donucovací chování užívané

jednou osobou k ovládání jiné nebo
jiných osob.

� Může mít různé podoby: hrubé nadáv-
ky, ponižující urážky, omezování osobní
svobody, ekonomické vydírání, vyhro-
žování tělesným ublížením až po přímé
ubližování.

� Charakteristický rys: opakování, dlou-
hodobost a téměř každodenní přítom-
nost. Může se odehrávat v domácím
prostředí i v ústavech.

� Všímejte si neobvyklého chování či nez-
námých lidí ve Vašem okolí.

� Buďte ke svému okolí všímaví a v pří-
padě, že zjistíte, že ve vašem okolí
dochází k protiprávnímu jednání, kon-
taktujte bezplatnou linku policie 158.

10. Důležité kontakty:
� DONA linka  251 511 313  (pomoc obě-

tem domácího násilí – nonstop)
� Bílý kruh bezpečí – 541 218 122 (Brno-

Královo Pole)
� 116 006  (linka pomoci obětem krimi-

nality a domácího násilí – nonstop)
� Elpida – Linka seniorů - 800 200 007
� ROSA - 241 432 466,  602 246 102

(centrum pro týrané a osamělé ženy)

prap. Bc. Alena Peterková

Desatero nejen pro seniory

Výstava prací dětí z kroužků Helceletky:
pobočky Domino, Kořískova 16

a Frikulín, Gromešova 1

6. 3.–11. 3. 2017
Konírna SC Sýpka, Kytnerova 1a,

Medlánky

Otvírací doba
Po: 17.00–18.30

Út, st, čt, pá: 15.00–18.00
So: 9.00–13.00

Vernisáž v pondělí 6. 3. 2017
od 17.30 hod.

Výtvarné dílničky pro děti
v sobotu 11. 3. 2017 9.30–12.30.

Informace: domino@helceletka.cz,
tel.: 725 803 059

Pestrý svět

Žákovský večer
v 18.00 hodin v sále školy

14. února 2017
8. března 2017

28. března 2017

Večer komorní hudby
15. února 2017 v 18.00 hodin

Okresní kolo národní
soutěže ZUŠ

ve hře na kytaru 23.–24. února 2017

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová,
ředitelka školy

Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice,
pobočka Domu dětí a mládeže Brno,
Helceletova, příspěvková organizace
tel: 725 803 059, Mgr. Jana Podzemná
e-mail: domino@helceletka.cz,
www.helceletka.cz/domino
Nabídku našich výtvarných akcí a kroužků
pro děti i dospělé najdete na našem webu.
Výtvarky s keramikou, keramika, točení na
kruhu, baby ateliér nebo baby hňácání pro
nejmenší děti s doprovodem v dopoledních
hodinách. Příměstské tábory v době jarních
a letních prázdnin. 
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Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU

Abyste nebyli ochuzeni o rubriku Z kroni-
kářova zápisníku, která se nám ne vždy do
Medláneckého zpravodaje vejde v kompletním
znění a ne vždy koresponduje s tematickým
zadáním pro dané číslo, zřídili jsme pro Vás
stránku na www.medlanky.cz – Historie Med-
lánek – Z kronikářova zápisníku, která Vám

představí ucelené znění zápisků pana kroni-
káře Medlánek PhDr. Miroslava Vespalce. Pří-
spěvky budou na webu vycházet vždy
u příležitosti nového čísla Medláneckého zpra-
vodaje.

Kateřina Žůrková, místostarostka

Z kronikářova zápisníku na webu

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Veterinární ordinace Medlánky, Rysova 2d –
Po, St, Pá 16-18 hod. Prevence zahrnující vak-
cinace, léky proti vnitřním i vnějším parazitům,
léčba onemocnění. Tel.: 774 224 063.  

Hledám byt nebo menší RD.
Tel.: 735 892 896. Seriózní jednání.

Mladá rodina hledá zahrádku s chatou i bez
v Medlánkách a okolí. Děkujeme za nabídku.
Tel.: 606 104 131.

Hledáme rodinný dům v lokalitě Medlánky
nebo Řečkovice. Seriózní a rychlé jednání. Tel.:
722 476 894.

Chcete zhubnout nebo nabrat a zlepšit
svou kondici? Konzultace pro Medlánky zdar-
ma. Nezávislý člen Herbalife Petra Martinů. Tel.:
605 291 840.

Hledám pronájem bytu. Zařízený výhodou,
není podmínkou. Tel.: 739 854 956.

Hledáme paní na úklid do ÚSP v Brně-Řeč-
kovicích i na zkrácený úvazek. Nástup možný
ihned nebo dle dohody. Informace na tel. č.
603 841 497.

Hledám udržovaný byt v Brně, možno i za
Brnem (max.25km). Tel.: 607 127 906.

Doučuji/vyučuji angličtinu a francouzštinu
děti, studenty i dospělé v Řečkovicích. Mám VŠ
vzdělání v oboru + 21 let praxe. Telefon:
775 104 820, e-mail: hajkohan01@seznam.cz.

NABÍDKA ÚČETNICTVÍ PRO MENŠÍ PODNI-
KATELE I FIRMY: daňová evidence, účetnictví,
DPH, kontrolní hlášení, EET, daňové přiznání
ad. Tel.: 776 888 105.

Finanční správa zavádí pro poplatníky
novou službu spočívající v zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí na e-mail
namísto složenky. Poplatník přihlášený k této
službě obdrží na e-mail kompletní informaci
s údaji pro placení daně. 

Tato informace bude obsahovat obdobné
údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži slo-
ženky, tj. informace o výši stanovené daně,
výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení
daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu
daně prostřednictvím internetového bankov-
nictví nebo mobilních platebních aplikací. 

Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději
do 15. března 2017 svému správci daně Žádost
ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemo-
vitých věcí e-mailem. Ke stažení také níže.

Tato služba je určena výhradně pro poplat-
níky daně, kteří nemají zřízenu službu placení
daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby,
které nemají zřízenu datovou schránku. Poplat-
níkům přihlášeným k zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí e-mailem nebude
zaslána složenka.

www.financnisprava.cz, sekce Daně
a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí >
Informace, stanoviska a sdělení > 2016 >Infor-
mace k nové službě zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí e-mailem.

Zasílání údajů
pro placení daně
z nemovitých věcí
na e-mail

Pokud máte zájem o inzerci v Medláneckém zpravodaji, kontaktujte Ing. Kláru Drápalovou,
tel.: +420 538 706 252, e-mail: drapalova@medlanky.brno.cz.

Vážení občané, svoje příspěvky a podněty
týkající se dění v Medlánkách posílejte prosím
na adresu drapalova@medlanky.brno.cz.
Uzávěrka nejbližšího čísla je 30. 3. 2017. 

Redakce
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