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Medlánecké farmářské trhy 2017
Termíny medláneckých farmářských trhů:

15. července, 12. srpna, 9. září, vždy 9–12 hodin
Místo konání: nádvoří SC Sýpka

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

Město Brno vyzvalo své občany, aby přihlásili pro-
jekty, které by zvelebily jednotlivé městské části.
Brno je tak prvním statutárním městem v České
republice, které zavedlo participativní rozpočet
na celoměstské úrovni. Pro první ročník partici-
pativního rozpočtu vyčlenilo město částku dvacet
milionů korun. A protože jeden projekt může
stát maximálně dva miliony korun, znamená to,
že bude realizováno nejméně deset projektů.
Celkem je přihlášeno 174 projektů. Za Medlánky
jsou v galerii pro participativní rozpočet zatím
navrženy čtyři projekty, z toho dva navrhují naši
členové.
1. Komunitní zahrada v Medlánkách – záhony

na pěstování zeleniny aovoce pro lidi zbytových
domů.

2. Zastínění dětského hřiště u rybníka
v Brně-Medlánkách – slunce pálí neúprosně
a stromy zatím nedorostly potřebné výšky.

3. Dobrodružné hřiště HALDA – větší děti
chtějí také řádit a moc nemají na čem. 

4. Chilloutová zóna v Medlánkách – válet se
v zeleni a okusovat rybíz by bylo fajn.

Všechny projekty prošly do druhého kola a o rea-
lizaci budou bojovat s ostatními na podzim ve
veřejném hlasování, které započne v měsíci říjnu.
Budeme vás informovat v dalších číslech.
Děkujeme za Vaše zaslané hlasy.
Více o participativním rozpočtu a projektu Dáme
na Vás zde: http://damenavas.brno.cz/

Kateřina Žůrková,
předsedkyně Občané pro Medlánky, z. s.

Šance pro Medlánky

První nácvik tanců dětí na Medlánecké
hody (23.–24. 9. 2017) se bude konat
v úterý 29. 8. 2017 v sále SC Sýpka. 

Časy nácviků: 
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
však do 28. 8. 2017. Přihláška je závazná.

Nácviky dětí 
na Medlánecké
svatováclavské hody 2017

V termínu 22. 5.–31. 7. 2017 bude ve
spodních prostorách SC Sýpka probíhat
rekonstrukce z důvodu vybudování
pobočky Knihovny Jiřího Mahena.
Slavnostní otevření pobočky proběhne
4. 9. 2017.

Rekonstrukce
v objektu SC Sýpka

Dobrodružné hřiště HALDA pro větší děti
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z 27. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, 12. 4. 2017
Zastupitelstvo schválilo
G uspořádání schůzek investora s dotčenými vlastníky okolních nemo-

vitostí k projednání záměru výstavby Soubor staveb „U Sýpky“ a pře-
dložení zápisů z těchto jednání.

se seznámilo 
G s podanou žádosti o vyjádření k územnímu řízení a žádostí o vyjádření

k návrhu na směnu pozemků pro realizaci záměru Soubor staveb
„U Sýpky“ a sděluje žadateli, že není oprávněno rozhodovat o po-
daných žádostech a poučuje žadatele, že svou žádost musí směřovat
na odbor majetkový Magistrátu města Brna.

požadovalo
Plán udržitelné městské mobility města Brna upravit takto:
vypustit:                                                                                                                   
1. komunikaci č. 158 vedoucí přes Technopark od ulice Purkyňovy

k ZŠ na ulici Hudcova
2. komunikaci č. 161 vedoucí mezi Medlánkami a Ivanovicemi
3. parkoviště systému P+R při ulici Purkyňova      
zahrnout:
1. cyklostezku ve směru z Medlánek na Kuřim
2. zónu 30 na ulici V Újezdech                                                                                                                                   
G rozpočtové opatření č. 11/2017 Přijaté nekapitálové náhrady ve výši

287.000 Kč a přesun mezi paragrafy
G dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu na parcele

1746“ v celkové výši 3.783.735,33 Kč bez DPH
G RO č. 12/2017 „Stavební úpravy objektu na parcele 1746“ dofinan-

cování z FRR ve výši 612.000 Kč
G dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu

Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ 
nesouhlasilo
G s umístěním podzemního vedení veřejné sítě elektronických komu-

nikací - 029/2015 - Optická trasa Smart COMP Brno-Medlánky na
pozemcích svěřených MČ Brno-Medlánky.

G s prodejem majetku města Brna – části pozemku p. č. 635/5 v k. ú.
Medlánky o výměře cca 28 m2.

G s návrhem kupní smlouvy č. 76/16 na koupi pozemku p. č. 7 v k. ú.
Medlánky od České Republiky za cenu 846.000 Kč a žádá ÚZSVM
o bezplatný převod.

z 56. schůze RMČ Brno-Medlánky, 27. 3. 2017
Rada zamítla
G žádost pana Petra Vlasáka o změnu nájemní smlouvy spočívající

v postoupení nájmu pozemků p. č. 78, p. č. 72 a části pozemku
p. č. 71.

schválila 
G žádost Rezekvítek, z. s., o snížení nájemného za pozemek

p. č. 928/4, v k. ú. Medlánky z částky 1.000 Kč za rok na částku
1 Kč za rok.

G dodatek č. 1/2017 – kalkulace ceny za odběr elektřiny ze sítě VO ke
smlouvě P/018/2011 se společností Technické sítě Brno, akciová spo-
lečnost.

G dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu na parcele
1746“. 

G výběr nejvhodnější nabídky MK PROJEKTStnv pro zakázku „Kontej-
nerová stanoviště pro separovaný odpad“ za nabídkovou cenu
321.925 Kč bez DPH, 389.529 Kč s DPH. 

G uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu pro odběrné
místo Jabloňová 1a se společností GasNet, s.r.o.

G uzavření smlouvy o dodávce plynu pro odběrné místo Jabloňová 1a
se společností Amper Market, a. s.

G vyhlášení „Programu o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Med-
lánky“, jehož účelem je poskytnutí peněžních prostředků na částeč-
nou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány
(a dalších opatření) přístřešku na kontejnery nacházejícího se na
území MČ Brno-Medlánky.

G uzavření servisní smlouvy na zajištění údržby, kontrolní, revizní a servis-
ní činnosti dle ČSN pro elektronickou zabezpečovací signalizaci ÚMČ

ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno se společností ALKOM
Security, a. s.

G žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Medlánky žadateli Junák – český
skaut, středisko Kompas Brno, z. s., ve výši 6.000 Kč.

G žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Medlánky žadateli Asociace
pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s. ve výši 6.000 Kč.

G poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč Sázíme stromy z. ú. za podmínky,
že ZMČ Brno Medlánky schválí rozpočtové opatření. 

G pojistnou rámcovou smlouvu č. 7721017520, platnou do 31. 12.
2018 a dodatek č. 1 k této smlouvě pojistitele Kooperativy pojišťovny
a. s., Vienna Insurance Group, pro pojištění majetku MČ Brno-Med-
lánky a odpovědnosti zastupitelů MČ Brno-Medlánky za škodu způ-
sobenou obci při výkonu jejich rozhodování. 

G uzavření smlouvy o provedení stavby – Stavební úpravy stávajícího
objektu společenského centra Sýpka s vlastníky sousedícího pozemku
p. č. 416 v k. ú. Medlánky.

G podání žádosti o finanční transfer na výstavbu, opravu, úpravu nad-
zemního kontejnerového stání na využitelné složky komunálního
odpadu při ulicích V Újezdech, Rysova, Třešňová, Podpěrova a Rybí-
zová na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. 

z mimořádné 57. schůze RMČ Brno-Medlánky,
30. 3. 2017
Rada schválila
G Dohodu mezi obviněnou a poškozeným o vydání bezdůvodného

obohacení ve výši 193.730 Kč a o náhradě škody ve výši 136.488 Kč
s paní Mgr. Alenou Valentovou, MPA.

G Dohodu mezi obviněnou a poškozeným o vydání bezdůvodného
obohacení ve výši 55.000 Kč a o náhradě škody ve výši 28.750 Kč
s paní Bc. Jarmilou Olejníkovou.

z mimořádné 58. schůze RMČ Brno-Medlánky,
12. 4. 2017
Rada schválila
G přímé zadání zakázky na výkon TDI a KOBOZP pro akci „Rekonstrukce

hřiště základní školy Brno, Hudcova 35“ společnosti DOMIA s.r.o.

z 59. schůze RMČ Brno-Medlánky, 24. 4. 2017
Rada schválila
G dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p. č. 928/4,

v k. ú. Medlánky.
G zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na

„Dodávku tonerů pro ÚMČ Brno-Medlánky“, předpokládaná hod-
nota veřejné zakázky: do 170.000 Kč bez DPH během dvou let.

G zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
„Dodávku kancelářského papíru pro ÚMČ Brno-Medlánky“, před-
pokládaný odběr je 300 ks balíků po 500 listech během dvou let. 

G účetní závěrku u ZŠ Brno, Hudcova 35, p. o.
G žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, p. o. o přesun finančních prostředků

z rezervního fondu ZŠ na posílení fondu investic ZŠ v částce 218.000Kč.  
G účast ZŠ Brno, Hudcova 35, p. o. a MŠ Brno, Hudcova 435/47, v pro-

jektu v rámci OP Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi.
G uzavření Dohody č. 77/17 o ochraně objektu a majetku prostřed-

nictvím pultu centralizované ochrany objektu, zajišťovanou bez úplaty
Statutárním městem Brno, Městskou policií Brno.

G uzavření pojistné smlouvy č. 6980403046 Kooperativy pojišťovny,
a.s., Vienna Insurance Group, pro pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidel ve vlastnictví MČ Brno-Medlánky. 

G vizi prostorového rozvoje města.

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

Termíny redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje pro
rok 2017: 9. 8. 2017, 11. 10. 2017 a 22. 11. 2017.



M E D L Á N E C K Ý  Z P R A V O D A J Č Í S L O  3  /  Č E R V E N  2 0 1 7 3

SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY

v nedávné době jsme se společně postavili
na odpor proti plánům města budovat nové
komunikace vedoucí územím Medlánek.
Chci moc poděkovat, že vám budoucnost
našeho krásného koutu Brna není lhostejná
a zapojili jste se do podpisových akcí proti
těmto záměrům. Také jste se jasně postavili
za náš záměr nabídnout rekonstruované pro-
story bývalé kotelny pro zřízení pobočky
pošty.

Bude v Medlánkách pošta?
Petici za zřízení pobočky pošty jste podpořili
1015 podpisy. V prvním kroku jsme k nám po-
zvali pana ředitele pobočkové sítě. Ačkoli se
mu nabízené prostory moc líbily, rozhodnutí
o zřízení pobočky nám slíbit nemohl. My jsme
se zase nemohli smířit s informacemi pana ře-
ditele, že z pohledu ekonomického a zákon-
ného nemá pošta faktickou možnost zřizovat
nové pobočky. To budeme chtít probrat přímo
s vedením pošty v jejich centrále. Zajímali jsme
se rovněž o možnosti náhradního řešení v po-
době zřízení pobočky tzv. pošta Partner. Je
však otázkou, zda bychom sehnali zájemce
o provozování takové služby. 

Silnice přes letiště
Plán na tzv. obchvat Kníniček má dvě části.
První tvoří silnice vedoucí od křižovatky mezi
Kníničkami a Rozdrojovicemi lesem přes po-
tůček v Hlubočku (tradiční lesní cesta z Med-
lánek na přehradu k tzv. „Sokoláku“) zezadu
přes pole kolem Zoologické zahrady a zpět
na ulici Bystrckou v okolí UNI HOBBY Mar-
ketu (dříve OBI). Druhou část obchvatu pak
představuje silnice napojující se na zmíněnou
první část u lesa za ZOO a pokračující při-
bližně v trase stávající panelové cesty kolem
letiště až téměř „ke křížku“, kde jednak od-
bočuje na ulici Turistickou a jednak pokra-
čuje dále přímo mezi medlánecké kopce,

kokapacitního par-
koviště při této
ulici) a podpořili na-
opak cyklostezku
ve směru na Kuřim
a rozšíření zóny 30.
Opět jsme se snažili
bojovat i mimo sta-
novené procesní
postupy a jako je-
diná městská část
jsme ve lhůtě sta-
novené pro připomínky vyvolali jednání se
všemi kompetentními zástupci odboru do-
pravy, který plán mobility připravuje. Musím
vyzdvihnout profesionální přístup vedení
a dalších zástupců odboru a ochotu naslou-
chat našim argumentům. Ačkoli nebylo v na-
šich silách vybojovat vše, věřím, že plán
mobility ještě dozná v oblasti Medlánek
zásadních změn.

Pomáháme se „Strategií pro Brno 2050“
Protože nechceme jen čekat, co se na městě
nebo jinde vymyslí a potom to znovu
a znovu připomínkovat, sepisovat petice
a vyjednávat o změkčení dopadu konkrét-
ních záměrů na Medlánky, rozhodli jsme se
vstoupit do příprav „Strategie pro Brno
2050“ hned od počátku. Na přípravách této
strategie se pod vedením města podílí široká
odborná veřejnost rozdělena do šesti pro-
fesně zaměřených skupin, přičemž každou
z nich zastupuje při tvorbě strategie zvolený
ambasador. Do pozice ambasadora za veřej-
nou správu města vybrali kolegové mě a paní
místostarostku (z pozice předsedkyně spolku
Občané pro Medlánky) zvolili zástupkyní am-
basadora za neziskový sektor. V následujících
fázích projektu se do formulace strategie
bude moci zapojit i široká veřejnost. Více
o projektu na s. 16. 

JUDr. Michal Marek, starosta

Milí medlánečtí,

KAM dojel K VÁM
Když ředitel Kanceláře architekta města Brna
nastupoval do své funkce, sliboval, že do plá-
nování města bude aktivně zapojovat jeho oby-
vatele a všechny městské části. Ani ne po roce
činnosti KAM má za sebou návštěvu všech
29 radnic a se členy svého týmu vyráží na jízdu
za obyvateli městských částí. Na setkáních s ná-
zvem KAM JEDE K VÁM! diskutuje s Brňany
o územním plánu, Vizi prostorového rozvoje
města a o „horkých“ brněnských tématech.

Názory veřejnosti považuje za nedílnou sou-
část procesu vytváření společné dohody
o tom, kam se Brno má vyvíjet. 25. 5. 2017
byl i u nás v Medlánkách na Sýpce. Na de-
batě přislíbil, že za občany bude vyrážet pra-
videlně, tedy ti, co zrovna nemohli, dostanou
další šanci v budoucnu. Budeme se těšit.
Více na www.kambrno.cz.

Kateřina Žůrková, místostarostka

které míjí tunelem, a napojuje se na ulici Pur-
kyňovu pokračující do Králova Pole. Celkem
se nám podařilo sesbírat v Medlánkách 883
vašich nesouhlasných stanovisek k tomuto
záměru, které jsme doručili Jihomoravskému
kraji a městu Brnu.

Chce tedy město silnici v oblasti letiště?
Do celé záležitosti jsme se s vaší podporou
vložili vší silou, jakou jsme schopni za Med-
lánky vyvinout. Ujištění o nesmyslnosti tako-
vého záměru jsme získali na městě od obou
kompetentních náměstků, některých členů
příslušných komisí, zaměstnanců příslušného
odboru magistrátu, Kanceláře architekta
města i zástupců politických klubů zastoupe-
ných na zastupitelstvu. Již na podzim roku
2016 však město požádalo kraj o prověření
obchvatu Kníniček v rámci připravované stu-
die k dopracování řešení dopravy v rámci
Zásad územního rozvoje kraje. Kraj prověření
obchvatu Kníniček do zadání zmíněné studie
zahrnul výhradně na přání města. Minimálně
v rozsahu první části tak záměr obchvatu
Kníniček na městě zřejmě stále žije a aktu-
álně komplikuje i přípravu nové křižovatky
ulic Bystrcká a Kníničská, když kraj od města
požaduje rozhodnutí, ve které poloze má
tato křižovatka vzniknout. Město však zatím
stále nerozhodlo, zda má křižovatka být
v původně plánovaném místě, nebo tam,
kde s ní počítá námi odmítaný obchvat Kní-
niček. Jsem tedy zvědav, zda všechna ujištění
o nutnosti zachovat zelený klín kolem letiště
mohou brát obyvatelé Medlánek a Komína
skutečně vážně.

Silnice do Ivanovic
Další námi odmítané záměry obsahuje návrh
tzv. Plánu udržitelné městské mobility města
Brna. S vaší pomocí jsme v Medlánkách se-
sbírali 236 připomínek. V nich jste většinově
odmítli silnici do Ivanovic, silnici od ulice Pur-
kyňovy k Základní škole Hudcova (včetně vel-
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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 úse-
ku kultury. Vyplněný ho lze také hodit do
schránky ÚMČ Brno-Medlánky nebo zaslat
oskenovaný emailem. 

Souhlas nebo dotazy k vítání občánků můžete
zasílat na adresu drapalova@medlanky.brno.cz.
Nejbližší vítání občánků se uskuteční na podzim
2017.

Informace
k vítání
občánků

Rádi bychom od září 2017 otevřeli v CVČ
Jabloňka čtvrteční večerní Dámský klub. Jeho
náplní by bylo setkávání žen z Medlánek nad
tématy, která by si sám klub vybral (např. zdra-
vá strava, kosmetika, politika, knihy, filmy)
nebo jen tak. Cokoliv, co Vás bude zajímat
a čemu se budete chtít věnovat, fantazii se
mezi nekladou.

Bez Vás to ale nepůjde! Proto hledáme pár
žen, které by klub zaštítily a staly se patron-
kami klubu. V případě zájmu kontaktujte
místostarostku Kateřinu Žůrkovou na e-mail:
zurkova@medlanky.brno.cz nebo na tel.:
538 706 277 pro další domluvu.

Dámský klub

Máte doma fotografie zachycující Medlán-
ky v dobách minulých a chcete se o ně
podělit s ostatními? Rádi bychom fotogra-
fie použili pro publikaci připravovanou
k 780. výročí první zmínky o Medlánkách
a uspořádali výstavu u příležitosti křtu této
publikace.

Fotografie můžete donést na ÚMČ Brno-
Medlánky na úsek kultury nebo se lze
domluvit na osobním vyzvednutí na
telefonu 538 706 252 nebo na e-mailu
drapalova@medlanky.brno.cz.

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci
s vámi.

Klára Drápalová, úsek kultury

Hledáme staré
fotografie
Medlánek

Aplikace Blokové čištění 

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do naší sbírky ortéz pro Hospic sv. Alžběty o. p. s. v Brně.
Sešlo se nám přes 30 ortéz, dokonce i jedny berle a jiné speciální pomůcky. Moc děkujeme za
všechny paliativní pacienty, kterým pomůcky poslouží. 

Kateřina Žůrková, místostarostka

Poděkování za sbírku ortéz 

Bloková čištění silnic, po kterých jezdí MHD:
Podzimní – 31. 10. 2017 – Hudcova, Purkyňova.
Ostatní komunikace ZÁKOS bez dopravního značení budou čištěny přibližně ve stejném termínu nebo
v předstihu dle klimatických podmínek.
Další ulice Medlánek dle mapky. 

Společnost Brněnské komunikace, a. s., zajistila vytvoření mobilní aplikace usnadňující orientaci
a informovanost občanů při provádění blokového čištění ulic. Jde o aplikaci, která usnadní život
všem obyvatelům Brna. Cílem je poskytnutí přehledné informace občanům o termínech blokového
čištění prostřednictvím webové aplikace na desktopových zařízeních (cisteni.bkom.cz). Pro
mobilní zařízení s operačním systémem iOS a Android byla vytvořena speciální aplikace, která
nabízí pohodlnější uživatelské prostředí, než je klasický web.

Uživatelé ji najdou pod názvem Brněnské komunikace nebo bkom. Přístup k informacím o blo-
kovém čištění je v aplikaci možný s registrací i bez registrace. Neregistrovaný uživatel však získá
pouze základní přehled o probíhajících čištěních. Další funkce jsou pak dostupné po registraci,
kterou lze provést jak přes webový formulář, tak i přímo z mobilní aplikace. Registrovaný uživatel
získá možnost nastavit si až dvě zájmové lokality (např. domov a zaměstnání) a být tak upo-
zorňován na blížící se bloková čištění. Upozorňování probíhá formou tzv. push notifikací nebo
prostřednictvím e-mailové zprávy, a to týden, den a hodinu před zahájením čištění. 
Komunikace jsou na mapovém podkladu v grafické části aplikace barevně rozlišeny podle toho,
zda blokové čištění již proběhlo, aktuálně probíhá nebo je teprve naplánováno. 

Vladimíra Navrátilová, Brněnské komunikace, a. s.
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Žádáme tímto obyvatele domů v lo-
kalitě V Újezdech a Ke Statku, kteří si
všimli něčeho podezřelého kolem to-
polu šedého na ulici Ke Statku 4a,
který byl poškozen na bázi kmene
a to fatálně, aby se nám ozvali na
ÚMČ Brno-Medlánky. 

Úsek právní a vnitřních věcí:
Mgr. Milan Satrapa
tel.: 538 706 272
e-mail: satrapa@medlanky.brno.cz

Předem děkujeme za spolupráci.    

Nebuďme
lhostejní

Děkujeme tímto všem dětem, které se zapojily v rámci Dne Země do
vysazování růží v „Kouzelném sídlišti“. Konkrétně nám sázela ZŠ Bota-
nická a ZŠ Hudcova a vysadili celkem 400 kusů okrasných růžových
keřů v parkovacích zálivech na ulici K Babě a kolem domu na Hrázce.
K výsadbě jsme použili již i první kompost z místních kompostérů.
Děkujeme všem za pomoc s výsadbou, a to i naší údržbě, která akci
připravovala a děti v tom nenechala samotné.  

Kateřina Žůrková, místostarostka

Medlánky krásnější

Nalezli jste něco, co by mohlo někomu chybět? Nebo jste naopak
něco ztratili a rádi byste to opět našli? Pak právě pro vás je tu sekce
Ztráty a nálezy na webových stránkách Medlánek.

Pokud jste něco ztratili:
G dejte nám o tom vědět osobně na Úřadě městské části, telefonicky,

e-mailem nebo přes kontaktní formulář na webu
G popište, co jste ztratili, kde a kdy jste to ztratili
G my pro vás tyto informace zveřejníme v přehledu hledaných před-

mětů
G pokud svoji věc naleznete v níže uvedeném seznamu, tak nás

kontaktujte pro možnost převzetí nalezeného předmětu

Pokud jste něco nalezli:
G přineste nám nalezenou věc na Úřad městské části
G my zveřejníme informaci o nalezeném předmětu na těchto webo-

vých stránkách www.medlanky.cz/ Potřebuji si vyřídit/Ztráty
a nálezy

Ztráty a nálezy

Městská část Brno-Medlánky zveřejňuje „Program o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Brno-Medlánky“, jehož účelem je poskytnutí peněžních
prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním
uzamykatelné brány (a dalších opatření) přístřešku na kontejnery nachá-
zejícího na území MČ Brno-Medlánky. Důvodem poskytnutí dotace je
vytvoření celkově uzavřeného přístřešku na kontejnery tak, aby nebyl
bez klíče přístupný.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v roce 2017 činí
40.000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 4.000 Kč.
Dotace je určena společenství vlastníků bytových jednotek nebo byto-
vému družstvu, které hodlá přístřešek upravit. Lhůta pro podání žádosti
je od 1. 5. 2017 do 15. 9. 2017.

Poskytovatel bude rozhodovat o žádostech ve lhůtě do 30 dnů od
podání žádosti.

JUDr. Michal Marek, starosta 

Příspěvek na přístřešky na odpad

Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem
kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům ode-
šlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši
záchranu. Aplikace je ke stažení na http://www.zachrankaapp.cz/.
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Již na podzim 2015 jsme uspořádali debatu
s investorem plánované stavby vedle Sýpky, kde
jste měli příležitost diskutovat s panem architek-
tem Křivinkou o podobě záměru. Za městskou
část jsme tehdy požadovali zachování průběžné-
ho bezbariérového chodníku pro pěší podél ulice
V Újezdech a že stavební úpravy prováděné na
pozemcích města budou financovány investorem;
současně jsme nedoporučili výstavbu posledního
podlaží bytového domu, což představovalo druhé
patro jednoho mezonetového bytu, a to s ohle-
dem na námitky sousedů z okolních bytových
domů.

Dohoda se sousedy
Všem našim požadavkům bylo investorem vyho-
věno. Protože však nevyslyšel naše doporučení,
aby vyhověl sousedům ohledně zrušení posled-
ního podkrovního podlaží, uspořádali jsme nové
setkání mezi investorem, městskou částí a majiteli
sousedních nemovitostí. Po tomto jednání nako-
nec došlo s investorem k dohodě o zrušení pod-
krovního podlaží, čímž získal souhlas všech
dotčených sousedů se záměrem výstavby.

Stanovisko Kanceláře architekta města Brna
Abychom měli při posuzování záměru jistotu
v našem rozhodování, požádali jsme o stanovisko
Kancelář architekta města Brna. Kancelář nám
sdělila, že předložený návrh vhodně navazuje na
původní historickou zástavbu Medlánek tvořenou
převážně jedno až dvoupodlažními budovami
podél ulice Kytnerova a nově vybudovaným obyt-
ným souborem „Nové Medlánky“, který je tvořen
čtyř až pětipodlažními bytovými domy. Kancelář
také ocenila vznik malé obchodní uličky, která
bude jakýmsi pěším koridorem pro přesun oby-
vatel z nového obytného souboru do historické
části Medlánek, a zejména pak vznik nového
náměstí v okolí historické budovy Sýpky. 

Soulad s regulačním plánem
Na dotaz, zda je záměr v souladu s platnou územ-
ně plánovací dokumentací z hlediska indexu

Výstavba u Sýpky podlažní plochy, indexu zastavěné plochy a výšky
zástavby, nám Odbor územního plánování a roz-
voje Magistrátu města Brna sdělil, že předložené
výpočty se jeví v pořádku a vychází z hodnot
regulačního plánu.

Záleží na souhlasu města
Investor si nyní musí opatřit souhlas města Brna
se směnou pozemků, bez které nelze plánovaný
záměr realizovat. Investor přijal náš požadavek,
že úpravu veřejných prostranství v okolí stavby
na pozemcích města bude financovat ze svého.
Máme tak šanci získat velmi zajímavý prostor
rozšířeného „náměstí“. Abychom dosáhli co
nejkvalitnějšího výsledku, rádi bychom na koneč-
né podobě znovu spolupracovali s Kanceláří
architekta města Brna. Klíčový úkol před námi
stojí v podobě nového umístění kontejnerů na
separovaný odpad, které bychom nejraději
dostali pod zem, což je ovšem nákladná záleži-
tost. Doufám, že výsledná podoba veřejných
prostranství, náměstí s plánovanou kašnou
a obchodní galerie, které díky plánované výstav-
bě získáme, vykompenzují negativa, která každá
nová výstavba přináší.

Dovětek aneb proč Zelení lžou?
Ačkoli se opozice snažila při veřejném projednání
vyvolat konflikt apostavit se do čela údajně nespo-
kojených sousedů proti stavbě samotné, opak byl
k jejich zklamání pravdou. Většinový názor byl tako-
vý, že plánovaná stavba bude určitě lepší než stá-
vající neutěšený stav. A tak alespoň napsali článek,
ve kterém nás sice na jednu stranu chválí, že se
nám podařilo přimět investora k ústupkům, dál už
však pokračují v manipulacích anepravdách. Nikdy
jsem neřekl, že námitky sousedů stavby z roku
2015 byly vypořádány, anaopak jsem se se zástupci
nejbližších domů dohodl na společném postupu
vůči investorovi, což nakonec přineslo ovoce a jejich
spokojenost. Kdyby si kolegové přečetli Statut měs-
ta Brna, věděli by, že o umístění stavby na pozem-
cích města rozhoduje Zastupitelstvo města Brna,
na které jsme tedy investora odkázali. Sami kole-
gové za stranu Zelených navíc na zastupitelstvu
uznali, že bylo v této fázi předčasné řešit konkrétní
umístění laviček, košů nebo stojanů na kola, a jejich
kritika je tak o to podivnější. Vůbec už nechápu,
jaké podklady „zpracovávající veřejná prostranství“
kolegové po úřadu chtěli. Pokud měli na mysli pro-
jekt stavby, který jim byl prezentován přímo na
zastupitelstvu, doporučuji pro příště obracet se
s takovými žádostmi přímo na mě, neboť to jsou
jediné podklady, které má úřad k dispozici.

Váš názor nás zajímá
Kdyby měl kdokoli zájem se s projektem seznámit
nebo na něj říci svůj názor, neváhejte si se mnou
domluvit schůzku a můžeme to spolu projít. Pro-
jekt výstavby vedle Sýpky byl dvakrát projednán
s veřejností, byl představen ve zpravodaji, na
Hovorech s občany byl celý záměr se všemi vizua-
lizacemi opakovaně prezentován, pan architekt
stavbu s dotčenými sousedy posuzoval přímo
u nich doma a vytvářel vizualizace jejich výhledu
v případě realizace stavby. Tvrzení kolegů za stra-
nu Zelených o neinformování obyvatel je tedy
jen zlá vůle, stejně jako jejich dřívější tvrzení
o nesouladu stavby s regulačním plánem. Mrzí
mě, že se k sobě v Medlánkách nemůžeme chovat
korektně, jak je tomu v jiných obcích a městských
částech. Bylo by to ku prospěchu Medlánek.

JUDr. Michal Marek, starosta
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Soubor staveb „U Sýpky“ je navržen na místě drobných provozoven,
autoopravny, skladů divadelní techniky a dnes již nepoužívané uby-
tovny. Budovy původně sloužily zemědělskému družstvu Medlánky,
později jako stavební dvůr firmy Přemysl Veselý.

Území, kde dnes stojí bývalé hospodářské budovy, se díky výstavbě
sídliště bytových domů „Nové Medlánky“ dostalo do středu nově za-
mýšleného prostoru náměstí. Původní záměr autorů regulačního
plánu vytvořit v území mezi SC Sýpka a novými obytnými bloky cen-
trální náměstí Medlánek se nenaplnil. Stavebně je sice prostor ná-
městí budovami vymezen, ale funkce náměstí, jako bezpečného
veřejného prostoru pro pěší s nabídkou služeb a obchodů, chybí. Pro-
stor náměstí byl postupně vyplněn dopravními stavbami a parkovišti.
Dnes tedy náměstí slouží dopravě a k odstavení aut. Funkci společ-
ného setkávání obyvatel Medlánek zde plní pouze budova Sýpky
s letní zahrádkou sousední restaurace „Na Kytnerce“.

Z urbanistického pohledu považujeme za důležité umístit budovy tak,
aby nová stavba jasně vymezila severovýchodní roh náměstí a dotvo-
řila tak obdélník náměstí, kterým esovitě prochází ulice V Újezdech.
Důležitým prvkem návrhu je vytvoření malé obchodní uličky s prů-
chodem kolem nárožní kavárny. Do uličky se vstupuje v místě pří-
chodu obyvatel z nového obytného souboru. Prostor malého náměstí
je vyhrazen pro pěší. Vytváří klidový předprostor před vstupem do
domu pro seniory. Zde bude umožněn příjezd pouze vozidlům pro tě-
lesně postižené. V zadní části malého náměstí navrhujeme kašnu
v zeleni. Náměstí bude opatřeno výsadbou vzrostlých stromů s květi-
novými záhony, lavičkami a parkovým osvětlením.

Veřejný prostor před budovou na západní straně má tvar trojúhelníku,
který je tvarově podobný dnešnímu prostoru před Sýpkou. Dnes jsou
zde kontejnery s odpadem. Prostor navrhujeme upravit a vytvořit z něj
prostor pro pěší, bude zde umístěna letní zahrádka kavárny. Vydláž-
děná plocha bude stíněna vzrostlými stromy. Náměstí se rozšíří a pro-
pojí s dnešní upravenou plochou před Sýpkou. Abychom prostory od
sebe jednoznačně vymezili, navrhujeme doplnit náměstí o jednodu-
chou trvalou dřevěnou pergolu pro umístění prodejních pultů farmář-
ských trhů. Před pergolou směrem k Sýpce navrhujeme do dlažby
vsadit objímku pro „vánoční strom“.

Všechny tyto úpravy mají jediný cíl, a to podpořit pobytovou a spole-
čenskou funkci náměstí, tento prostor by se tak mohl stát srdcem
Medlánek. Snažili jsme se stavbu navrhnout tak, aby se otevřela do
okolí. Obchody, kavárna, ambulance lékařů i domov pro seniory jsou
obráceny do nově upraveného prostoru náměstí.

Dům pro seniory obsahuje 46 lůžek s nezbytným zázemím a s mož-
ností setkávání a pořádání akcí pro seniory v okolí. Bytový dům obsa-
huje 12 bytů. V podzemních garážích je 47 míst pro parkování
automobilů s možností pronajmutí pro obyvatele v okolí. Dalších 20
míst je nově vybudováno v prostoru náměstí a u nově navržené ko-
munikace. Směrem do zahrad na severovýchod je navržena privátní
zahrada domu pro seniory.

Gustav Křivinka, Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Nové srdce Medlánek?

Město Brno letos usiluje o titul „Kvetoucího sídla 2017“ v rámci pre-
stižní soutěže Entente Florale Europe. Mezinárodní porota, která Brno
navštíví 14. července 2017, posoudí pojetí brněnského veřejného pro-
storu s důrazem na práci s veřejně přístupnou zelení i s užitným mobi-
liářem. Mezi hodnotící kritéria patří i zapojení veřejnosti a soukromých
subjektů do zušlechťování okolí a zlepšování kvality života ve městě.

Během sedmi hodin, které porota k seznámení s Brnem bude mít, musí
zástupci města ukázat nejpůsobivější místa a největší specifika Brna.
Koordinátoři z Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna proto
vypracovali trasu, během které se porotci seznámí nejprve s historickým
centrem Brna na Nové radnici a poté navštíví nové turistické infocentrum.
Trasa následně povede ke břehům Svratky a do „chytré čtvrti“ Nového
Lískovce. Poté proběhne exkurze do Kohoutovické obory. Následovat
bude prohlídka jednoho z nejpopulárnějších městských parků Špilberk,
kde porotci zhlédnou rok starý včelín, Středisko ekologické výchovy
Hlídka nebo Otevřenou zahradu jako příklad centra pro ekologické vzdě-
lávání. Po průjezdu Brnem kolem významných brněnských parků – Björn-
sonova sadu, sadů Národního odboje či Slovanského náměstí – zakončí
soutěžní program v městské části Medlánky, která se bude prezentovat
komunitními zahradami nebo nově vybudovanými kompostéry. Celý
program vyvrcholí večerní projížďkou parníkem po Brněnské přehradě.

Fotografická soutěž
Brno při této příležitosti vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž.
Cílem je fotograficky zdokumentovat veřejnou zeleň v okolí, pri-
márně veřejně přístupné vnitrobloky či předzahrádky a/nebo vaše
květinami vyzdobené okno či balkón. Více informací naleznete na
stránkách www.brno.cz/EFE2017.
Fotosoutěž Brno kvete i díky vám #brnokvete
G fotografie kvetoucího okolí (např. vnitrobloků, okna či balkónů)

zasílejte na e-mail gardonova.katerina@brno.cz nebo na FB profil
BRNOmycity

G oceněno bude deset autorů fotografií, které získají nejvíce lajků
(každý může do soutěže zaslat pouze jeden soutěžní snímek)

G termín trvání soutěže: 23. května–31. července 2017
1. cena: iPhone a vyhlídková plavba lodí po Brněnské přehradě
2. cena: Noc v Tree House a vyhlídková plavba lodí po Brněnské

přehradě
3.–5. cena: Vyhlídková plavba lodí po Brněnské přehradě 
6.–10. cena: Dárkové předměty města Brna

Evropská soutěž Entente Florale Europe probíhá od roku 1975 a jejím
vyhlašovatelem je nevládní nezisková organizace „Association Euro-
péenne pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP) – Evropská aso-
ciace pro zahradní krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Město
Brno vloni pořádalo slavnostní vyhlášení celé soutěže a v roce 2004
v konkurenci 11 evropských měst získalo druhé místo a speciální cenu
za zvlášť profesionální přístup v péči o historické parky a koncepční
péči o stromořadí.

Kateřina Žůrková, místostarostka

Entente Florale Europe 2017
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Finišujeme, tak rychle se blíží konec školního
roku. Přesto máme pro žáky připraveny akti-
vity, které stojí za zmínku.

Zápis do 1. tříd
Ve dnech 21. a 22. 4. 2017 proběhl na naší
základní škole zápis žáků do budoucích
prvních tříd. K hladkému průběhu zápisu
v příjemné atmosféře přispěla nejen připra-
vená pracoviště pro samotný zápis, ale také
žáci pátých tříd, kteří ochotně doprovázeli ro-
diče s dětmi k zápisu a zajišťovali obsluhu do-
plňkových stanovišť s různými dovednostními
úkoly.

K zápisu se dostavilo 70 dětí, z toho 11 s žá-
dostí o odklad. Všichni s žádostí o přijetí
k základnímu vzdělávání byli přijati. Ve škol-
ním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě
první třídy. 

Umělecký přednes aneb recitace 2017
Jako každý rok, i letos jsme na škole pořádali
přehlídku a soutěž v recitaci. Každá třída si
opět zarecitovala a vybrala si dva zástupce
do školního kola. V pátek 3. března se pak
sešli kvalitní přednašeči. Z nich porota ve slo-
žení učitelé a holky z devátých tříd vybrala
tyto nejlepší recitátory: nultá kategorie:
1. místo Lukáš Pávek 1.C; první kategorie:
1. místo Matyáš Lienerth 2.A a Tomáš Musil
2.C; druhá kategorie: 1. místo Filip Musil
5.A a David Ondráček 5.C.

Výherci prvních míst z první a druhé katego-
rie se pak 9. března zúčastnili městského
kola ve středisku volného času Lužánky. Filip
Musil se stal výhercem druhé kategorie s po-
stupem do krajského kola, jeho bratr Tomáš
Musil výhercem první kategorie také s postu-
pem do krajského kola. Matyáši Lienerthovi
a Davidu Ondráčkovi děkujeme za kvalitní
reprezentaci školy. Oběma bratrům budeme
držet palce, zároveň velmi děkujeme za spo-
lupráci jejich babičce, která velkou měrou
přispěla k přípravě jejich přednesu. Děku-
jeme také naší školní porotě ve složení slečen
Podracká, Fousková, Indrová, Bergerová,
Ostřížková. Všem přejeme krásné jaro …
třeba s knihou krásné poezie. 

Výtvarná soutěž v družině
V březnu proběhlo v naší družině školní kolo
výtvarné soutěže na téma „Strašidla“. Do tvo-
ření se pustily děti ve  všech odděleních. Děti
byly hodně akční, zapojily svou fantazii a ma-
lovaly, vystřihovaly, lepily a dokonce i háčko-
valy strašidla milá, veselá ale i hrůzostrašná.
Každé oddělení si na závěr zahrálo na porotce.
Hlasováním pomocí razítek děti vybíraly
nejlepší práce, které získaly diplom a věcnou
cenu. Hodnotilo se  ve dvou kategoriích 1. a 2.
třída a 3., 4. a 5. třída. A kdo se umístil
nejlépe?

I. kategorie 1. místo - kolektivní práce 2.C 
II. kategorie 1. místo - kolektivní práce 4.A, B

Vážení občané English week pro 8. a 9. třídy
V týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2017 se na naší
škole konal první ročník intenzivního kurzu
anglického jazyka. Vybraní žáci osmých a de-
vátých ročníků měli 5 vyučovacích hodin
denně od pondělí do pátku „výuky“ anglič-
tiny pod vedením rodilých mluvčích ze zemí
Anglie, Skotsko a Amerika. Žáci se naučili
něco z anglické gramatiky, slovní zásoby, za-
hráli si hry, učili se tančit národní tance
a hlavně měli zábavu, kdy mohli mluvit jen
anglicky. Naši žáci ukázali velmi dobrou úro-
veň angličtiny, kterou ocenili i rodilí mluvčí...

Přijímací zkoušky na střední školy
V letošním školním roce se poprvé konaly po-
vinné státní přijímací zkoušky na všechny ma-
turitní obory středoškolského studia. Všichni
zájemci o maturitní studium či víceleté gym-
názium, především deváťáci, ale i někteří pá-
ťáci a sedmáci, se poctivě připravovali na svoji
první velkou životní zkoušku a netrpělivě oče-
kávali, co vše v testech z českého jazyka
a matematiky bude a zda budou u zkoušek
úspěšní. Protože se některé střední školy roz-
hodly ještě pro vlastní přijímací zkoušky, če-
kaly na některé budoucí středoškoláky troje
přijímací zkoušky. Nakonec ale všichni vše
zvládli a odměnou bylo úspěšné přijetí na
střední školu. A úspěšnost byla opravdu
velká, všichni naši deváťáci byli přijati už
v prvním kole přijímacího řízení a páťáci
a sedmáci nezůstali se svojí úspěšností vůbec
pozadu. Zbývá jen všem našim odcházejícím
žákům popřát, aby se jim na jejich budoucí
škole líbilo a aby i tam byli úspěšní a důstojně
svoji základní školu reprezentovalI.

Osvětim
O exkurzi do polské Osvětimi jsme psali již ně-
kolikrát a jsme rádi, že je o tuto výjimečnou
akci mezi našimi žáky takový zájem. Není ob-
vyklé, aby se učitelé vydali společně s žáky na
tak náročnou cestu s cílem, na který musí žáky
předem dlouhodobě připravovat. I letos se
četba pamětí, dokumentární i umělecké filmy,
prezentace a referáty žáků vyplatily. Přestože
žáci věděli, co je čeká, osobní zážitek z míst,
kde miliony lidí nesmyslně trpěly a umíraly,
v nich zanechal hluboký dojem. Celý projekt
jim poskytl hodně podnětů k přemýšlení. Mu-
síme konstatovat, že celou opravdu časově ná-
ročnou akci naši žáci zvládli na jedničku
a svým vystupováním dobře reprezentovali
naši školu. To ocenil i pan průvodce, který po-
tvrdil, že s takovým zájmem a slušností
mladých lidí se nesetkává každý den. 

Den Země
Naplánované aktivity, které připomínají dů-
ležitost ochrany životního prostředí a ekolo-
gie, absolvovali žáci 1. stupně tentokrát
v budově školy, protože počasí bohužel ne-
přálo. Osmáci si však připravili pro své mladší
spolužáky zajímavý program, a tak se všichni
dobře bavili.

2. stupeň měl program 5. května. Podle ově-
řené praxe vyrazily 6. třídy do botanické

zahrady, sedmáci jeli do ZOO Lešná, 8. třídy
se měly možnost seznámit s procesem čištění
odpadních vod a pro 9. třídy byl připraven
velmi zajímavý program s pokusy na PedF
MU katedře fyziky a žáci měli možnost pro-
hlédnout si i solární elektrárnu umístěnou na
střeše budovy. 

I když s předstihem, ale přesto přeji všem
žákům, učitelům, pracovníkům školy a rodi-
čům krásné prázdniny plné hezkých zážitků.

Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

Dne 17. 5. 2017 se konal XX. ročník městské
sportovní olympiády pro děti předškolního
věku pod názvem „Slunce, voda, vzduch –
krása, zdraví, život“ na sportovním hřišti
v Brně-Slatině. Soutěžilo se ve třech disciplí-
nách: hod do dálky tenisovým míčkem, běh
na 20 m z vysokého startu, skok do dálky
z místa. Z každé MŠ se mohlo zúčastnit nej-
více 18 nejstarších dětí.

Děkujeme všem našim sportovcům za účast
a blahopřejeme úspěšným reprezentantům,
kteří vybojovali tyto medaile:

1. místo v hodu tenisovým míčkem – Řezníč-
ková Adéla – MŠ Hudcova

2. místo ve skoku do dálky z místa – Holcová
Kimberly – MŠ Hudcova

2. místo v běhu na 50 m – Ormston Laura
Ann – MŠ V Újezdech

Olympiáda
pro předškoláky
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Problematika environmentálního vzdělávání je dlouhodobě zapracována
do jednotlivých předmětů našeho školního vzdělávacího programu
„Otevřená škola“. Pojmy „vztah člověka k prostředí“ a „udržitelný roz-
voj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. Také
program ve školní družině je zaměřen na environmentální výchovu žáků.

Využíváme rovněž možností středisek a center ekologické výchovy
(CVČ Lužánky, Lipka – Jezírko, Rezekvítek, ZOO, apod.) a vybavení
školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání (CD – her-
bář, literatura).

Ve škole probíhá v průběhu celého školního roku třídění odpadu
a sběr víček. Ve všech patrech školy jsou barevné nádoby na třídění
odpadu. Díky spolupráci s obcí, která pomohla umístit k zadní bráně
školy velké sběrné nádoby, jsou tyto dostupné nejen naší škole, ale
i obyvatelům Medlánek.

Každoročně se na naší škole uskutečňuje Den Země, kde si starší roč-
níky, nejčastěji 9. třídy, připravují zábavné dopoledne pro žáky
1. stupně zaměřené na environmentální vzdělávání formou her
a úkolů. V červnu žáci sedmého ročníku vyjíždějí na pětidenní kurz
Environmentální výchovy na Vysočinu. Pobytový kurz je zaměřen na
zážitkové vzdělávání dětí v oblasti přírodopisu, ekologie a zeměpisu,
možnosti ochrany přírody, aktivity týmové práce, kontakt dětí s pří-
rodou i vybrané sportovní aktivity v prostředí lesa, luk a rybníků. Děti
navštěvují Záchrannou stanici Pavlov, chráněnou oblast Stvořidla
v okolí Ledče nad Sázavou, žulový lom Březek u Lipnice nad Sázavou
a další místa, kde mají možnost si svoje znalosti z oblasti ekologie
ověřit v praxi. 

Mgr. Leona Geržová, učitelka chemie a přírodopisu

Environmentální výchova
na ZŠ Hudcova 

Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, p. o., srdečně zve veřejnost dne
1. 9. 2017 v době od 8.00 do 12.00 hodin na prohlídku MŠ Hudcova 47
při příležitosti výročí 30 let od výstavby a zahájení provozu v této budově.
Přijďte si prohlédnout původní budovu z roku 1987, ale i její novou pří-
stavbu z roku 2012 včetně školní zahrady, které byl udělen certifikát
Ukázková přírodní zahrada.

Současně srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance naší MŠ nejen na
prohlídku školy, ale i na setkání všech zaměstnanců MŠ 1. 9. 2017 ve
13.00 hod. ve sborovně.

Těšíme se na návštěvu. Iva Tomášková, ředitelka školy

Výročí MŠ Hudcova

Děti s učitelkami z jednotlivých tříd MŠ Brno, Hudcova 435/47 v prů-
běhu měsíce dubna navštívily Dům přírody v Moravském krasu. Cílem
programu s názvem ,,Den s netopýrem v Moravském krasu “ bylo vzbu-
dit zájem dětí o tajuplné jeskynní obyvatele – netopýry a poznat jejich
neobvyklý způsob života. Při promítání filmu vyprávěla lektorka dětem
příběh netopýří holčičky Netynky, který nás seznámil se životem neto-
pýrů, a součástí programu byla hra, při které si děti vyzkoušely, jak ne-
topýři loví a jaká nebezpečí na ně číhají. Na závěr jsme si prohlédli
expozici netopýrů. Děti byly nadšené, o vše se zajímaly.

Další část programu jsme absolvovali v Kateřinské jeskyni, která se nalézá na
začátku Suchého žlebu. Průvodkyně nám ukázala naleziště kostí různých zví-
řat, hlavně medvědů, a provedla nás podzemním dómem s výbornou akus-
tikou. Během prohlídky jsme mohli zhlédnout i nasvícený útvar Čarodějnice
a Bambusový lesík tvořený vysokými hůlkovými stalagmity, zajímavý krápní-
kový útvar Ovečky a Sintrový vodopád. Naskytla se nám také příležitost vidět
na vlastní oči spící netopýry zavěšené na skalní stěně přímo v jeskyni.

Děti byly z výletu a programu tak nadšené, že své zážitky a prožitky pře-
nesly v následujících dnech a týdnech do života v MŠ i doma. Ve hrách
stavěly z různých stavebnic a pomůcek domečky a jeskyně pro netopýří
holčičku Netynku a spolu s učitelkami tvořily na toto téma z různých ma-
teriálů. Vydařené hotové výrobky si pak vystavily v šatnách tříd, kde si je
mohli prohlédnout i rodiče.

Mgr. Hana Navrátilová, MŠ Hudcova

Den s netopýrem
v Moravském krasu
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Nový rozvrh CVČ Jabloňka pro 1. pololetí 2017/2018 najdete v příštím
čísle Medláneckého zpravodaje a následně na webových stránkách
MČ Brno-Medlánky www.medlanky.cz v sekci Škola a volný čas – Cen-
trum volného času Jabloňka.

Poděkování
Děkujeme všem rodičům i dětem za zájem o naše
aktivity po celý školní rok. Přejeme Vám krásné
prázdniny plné radosti, odpočinku a sluníčka a budeme se na Vás
všechny těšit opět v září. Zdeňka Brabcová, Dětský klub Medlánci 

CVČ JABLOŇKA

DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI

Neziskovým organizacím nabízíme prostory CVČ Jabloňka k pronájmu
v letních měsících červenec a srpen pro uskutečnění příměstských
letních táborů. Cena pronájmu od pondělí do pátku 5 000 Kč. 
Nabízíme rovněž možnost pronájmu CVČ Jabloňka pro uskutečnění
workshopů nebo seminářů ve víkendových dnech sobota a neděle.
Cena pronájmu 1 200 Kč/ den. 
Více informací získáte u Ing. Kláry Drápalové, tel.: 538 706 252,
e-mail: drapalova@medlanky.brno.cz

Velké herní odpoledne
Dětský podnikatelský klub vás zve na den otevřených dveří
23. 6. 2017 v 16 až 18 hodin, CVČ Jabloňka, Jabloňová 11
Přijďte si vyzkoušet a zahrát naše hry i s dětmi, poznat nás, zabavit
děti, vidět naše výsledky, užít si malování na obličej, soutěžit o vstupenky
do BRuNO family parku  a JumpParku.
Zápis do klubu na školní rok 2017 až 2018.
www: detskypodnikatelskyklub.cz, sledujte naše akce na Facebooku. 
VSTUP ZDARMA
lektorky a zakladatelky Dětského podnikatelského klubu

Možnost pronájmu
CVČ Jabloňka

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ

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.

Marie Tenorová 90 let
Jaroslava Haluzová 90 let
Libuše Vašíčková 85 let
František Volek 85 let
František Filípek 80 let
František Kolouch 80 let
Jiří Sláma 80 let

Jindřich Kučera 75 let
Jana Luskačová 75 let
Ludmila Minaříková 75 let
Marcela Štěpánková 75 let
Jan Barák 70 let
Naděžda Huppertová 70 let
Libuše Michálková 70 let

Ludmila Richterová 70 let
Zdeňka Strnadová 70 let
Dagmar Šišáková 70 let
Anežka Švábenská 70 let

Všechno nejlepší!
za SPOZ Vladimíra Vespalcová

Blahopřání

více informací a přihlášky naleznete
na www.medlanci.cz

Letní slavnost
19. 6. 2017 od 16.00 do 18.00 hod, Zámecký park

Letní taneční příměstský tábor
14.–18. 8. 2017, přihlášky a více informací na:
www.medlanci.cz  

Zápis do miniškolky Rosnička
na školní rok 2017/2018
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SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ

Ani horko, ani zima, žádný déšť, sluníčko i mráč-
ky, a té krásy kolem, inu májový den... Ale abych
to vzala od začátku. Medlánečtí senioři se opět
vydali na výlet. Tentokrát jsme zajeli dost daleko,
prvním cílem naší cesty byl zámek Dobříš s pře-
krásnými parky kolem. Dobříšský zámek, patřící
po staletí šlechtickému rodu Colorado-Mans-
feld, byl této rodině vrácen v restituci a majitelé,
jako ve většině podobných případů, se o majetek
vzorně starají. Zámek nebyl za totality tolik zde-
vastován (jako spousta jiných), neboť zde hos-
podařilo ministerstvo kultury a zámek byl sídlem
československých spisovatelů. Nyní se navrací
původní vybavení zámku a my jsme mohli obdi-
vovat italské i české křišťálové lustry, dobový
nábytek, obrazy, tapety, porcelánové nástěnné
malby. S příjemnou průvodkyní jsme se dozvě-
děli o osudech některých zařízení i obyvatel síd-
la. Po prohlídce zámku jsme se procházeli
nádherným parkem, kde se právě provádí letní
výsadba záhonů, prohlédli si spoustu zajímavých
soch, fontán, schodišť. Na zámku se natáčely
některé scény z Troškovy pohádky Princezna ze
mlejna, tak vzpomínáme a přenášíme se do
pohádkového světa, což v té kráse jde docela
snadno. Potom nás čekal v zámecké restauraci
výtečný oběd, rozloučili jsme se s Dobříší a popo-
jeli kousek dál. Dalším zastavením našeho výletu
byla Svatá Hora u Příbrami, poutní místo s tzv.
bazilikou minor. Parkoviště autobusů se nachází
asi 400 m pod poutním areálem, tak zdoláváme
nepravidelné schody, ale nahoře nás čeká odmě-
na! Monumentální chrám s kaplemi, ambity,
ukázka skvostné architektury. A úžasná sbírka
umění mnoha známých i neznámých sochařů,
malířů, stavitelů, kovářů i zlatníků. Dech se tají
před stříbrným oltářem i sochami světců a čes-
kých patronů, zhotovených rovněž z příbram-
ského stříbra, které se zde těžilo. Opět jsme se
seznámili s šikovnou průvodkyní a vyslechli si
zasvěcený výklad. Určitě mnozí z nás také
s pokorou poprosili Pannu Marii Svatohorskou
o přímluvu a požehnání, tak jako tisíce poutníků

To byl zas jednou
krásný den!

za celá staletí. Jen ještě podotknu, že původní
sošku Panny Marie z hrušňového dřeva prav-
děpodobně vyřezal sám první pražský arcibiskup
Arnošt z Pardubic v době vlády Karla IV. Historie
i současnost tohoto úžasného poutního místa
je tak bohatá, že prohlédnout si zde vše důklad-
ně a vstřebat informace by znamenalo alespoň
tři dny! A ten výhled do okolí, na Příbram, Brdské
lesy, to bylo něco!

Takto obohaceni o nádherné zážitky jsme zase
zdolali schody k parkovišti a vydali se na cestu
domů. Troška zdržení na dálnici, ale šikovný
pan řidič vše zvládal s trpělivostí a jistotou. Přijeli
jsme v pořádku a s velkou vděčností za vše
děkujeme.

Děkujeme Vlaďce Vespalcové, která jako vždy
skvělá organizátorka nám ještě v autobuse říka-
la informace o navštěvovaných místech, které
nám neřekly ani průvodkyně.

Děkujeme vedení radnice, že na nás seniory
nezapomíná a umožňuje nám takto se přená-
šet přes náš věk i naše bolesti, je to od nich
krásné.

A ještě bych chtěla jménem nás seniorů popřát
všem medlaňákům sluníčkové a pohodové léto,
hezkou dovolenou i prázdniny, ať se máte všichni
moc fajn.

Marie Kalová

Jsou tvrzení a „tvrzení“. Faktem ovšem zůstává, jak se v Medlánkách
přistupuje ze strany vedení radnice k důležitým projektům. Možná naivně
bychom očekávali, že u tak velké stavby, jako je plánovaný multifunkční
dům na Sýpce, upozorní radnice občany: „Haló, medlaňáci, projekt neus-
nul, po 2 letech pokračuje a máme tu žádost investora o připomínkování
vámi – budoucími sousedy stavby. Pojďme to společně probrat.“ Bohužel
nic! Ticho. Naopak! Dokonce Občané pro Medlánky navrhli usnesení
zastupitelstva poslat vyjádření MČ ke směně pozemků a dokumentaci
staveb BEZ PŘIPOMÍNEK na magistrát a pan starosta před svědky „tvrdil“,
že připomínky jsou zapracovány! Teprve, když jsme zveřejnili naše pochyb-
nosti, pozvali veřejnost na jednání zastupitelstva a iniciovali nové usnesení
zastupitelstva, proběhla konečně schůzka zástupců okolních vlastníků
s developerem a podařilo se docílit snížení stavby o jedno patro.

Je to snad poprvé v historii Medlánek, kdy se podařilo v Medlánkách
najít dohodu s investorem a architektem a upravit projekt a doufáme,
že ne naposledy. Je ve prospěch investora, architekta i obyvatel okolních

nemovitostí dospět k dohodě dříve, než se potom dohadovat v samot-
ném územním a stavebním řízení. Zbývá samozřejmě projednat řešení
veřejných prostranství, umístění mobiliáře (košů, laviček, stojanů na
kola), přemístění kontejnerů na tříděný odpad, návrh dopravního zna-
čení tak, aby byl omezen vjezd vozidel na zamýšlené malé náměstí,
řešení parkování u domu se službami a obchody, výsadbu zeleně, atd.
I toto bylo zatím ze strany Občanů pro Medlánky odmítnuto, uvidíme,
jak se bude věc vyvíjet. Je v našem zájmu, aby byly veřejné prostory
kolem staveb zpracovány promyšleně a kvalitně a ne za několik let
dokončovat vybavenost na náklady MČ, jako v případě sídliště Nové
Medlánky. A jen pro ilustraci: Pro jednání komise dopravy jsme si
vyžádali z ateliéru arch. Křivinky podklady zpracovávající zmíněná veřej-
ná prostranství. Stav? Nemáme je. Ateliér tvrdí, že jsou na úřadě MČ,
úřad „tvrdí“, že je nemá…

Ing. Libor Fuka, Hana Pumprlová, Ing. Ludmila Podracká,
zastupitelé za Zelené Medlánky

Nové stavby v Medlánkách – věc veřejná!
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Jak jsme již psali v minulém článku, po poctivé
zimní přípravě všechna naše mužstva bojují
v jarní části soutěže.

V současné době mají následující postavení
v tabulkách krajských soutěží:
G muži A: 3. místo, starší dorost: 7. místo, mladší

dorost: 8. místo, starší žáci A: 3. místo, mladší
žáci A: 4. místo.

Další naše mužstva hrají v městských soutěžích:
G muži B: 5. místo, starší žáci B: 3. místo a mladší
žáci B: 7. místo.

Dále nám v městských soutěžích bojují nejmladší
– starší a mladší přípravky. V těchto soutěžích
se sice tabulky nevedou, ale „náš potěr“ slibuje
velký potenciál do budoucna.

V Moravskoslezské divizi ještě hrají naše „Laňky“,
které jsou v současné době na pěkném 3. místě
a jistě budou chtít zaútočit na metu nejvyšší.

V termínu 25.–28. 6. 2017 se budou v našem
areálu konat zápasy fotbalového turnaje Letní
olympiády dětí a mládeže 2017, jejímž pořada-
telem je v tomto roce Jihomoravský kraj,
a nastoupí proti sobě výběry jednotlivých krajů.
LODM 2017 se zúčastní celkem 4500 spor-
tovců ve věku 13–15 let, soutěžit se bude cel-
kem ve 22 disciplínách.  Zápasy se budou hrát
ve skupinách již od dopoledních hodin, takže
Vás všechny srdečně zveme, stejně tak i na
zbylé domácí zápasy všech věkových kategorií
– rozpis zápasů najdete na webové adrese:
www.fcmedlanky.cz nebo i na vývěskách Úřa-
du městské části Brno-Medlánky, který fotba-
lové dění na našem hřišti velmi podporuje. 

Ing. Ivo Müller

Fotbalové jaro
se přehouplo
za polovinu

Jedenáct titulů hokejistů Komety i jediná mistrov-
ská trofej v historii fotbalistů Zbrojovky. S Lužán-
kami se pojí nejzářivější minulost brněnského
sportu a na geniem loci opředené místo sázejí
také pořadatelé mistrovství Evropy v malém fot-
balu. Dosud největší událost v mladé historii
tohoto stále populárnějšího sportu se uskuteční
v Brně od 9. do 17. června 2017.   

V místě bývalého hokejového stadionu za
Lužánkami už vyrostly mobilní tribuny, které

pojmou tisíce diváků. V první polovině června
aréna uvítá reprezentanty 24 zemí na osmém
evropském šampionátu. „Chtěl jsem to místo
už v roce 2014, když jsme připravovali kandi-
dátku. Beru Euro jako nostalgii fotbalu za
Lužánkami a doufám, že tímto dílem přispě-
jeme k tomu, aby se tam fotbal hrál i v budouc-
nu,“ prohlásil prezident Světové i České
federace malého fotbalu Filip Juda.

Mgr. Jaroslav Kára

Evropský šampionát v malém fotbalu 

V dnech 27. a 28. 5. 2017 proběhl na letišti
v Medlánkách již 25. ročník modelářské sou-
těže Openscale. Soutěž je vypsána pro několik
kategorií modelů poháněných gumovým svaz-
kem. V kategorii maket se letos sešlo 31 mode-
lů, jak známých z minulých ročníků, tak i zcela
nových. Vítězem v této hlavní kategorii se stal
Antonín Alfery. V soutěži vypsané pro modely
letounů z období 1. světové války zvítězil Petr
Kolář. Vítězové všech kategorií dostali poháry
věnované ÚMČ Medlánky. Počasí modelářům
přálo, takže bylo k vidění množství pove-
dených letů. Myslím, že všichni účastníci byli
spokojeni.

Pavel Vysočan

Openscale 2017

Pojmenovali po něm tramvaj, nyní se Vlas-
timil Bubník dočká náhrobku na čestném
pohřebišti ústředního hřbitova. „Schválili
jsme jeho pořízení,“ potvrdil náměstek
primátora pro majetek Richard Mrázek.

Náhrobek bude mít podobu ledové plochy
s černým pukem. Vytvoří ho sochař Dušan
Váňa z křišťálově bílého mramoru ačerné žuly.

Bubík se stal jedenáctinásobným mistrem
Československa v dresu brněnské Komety.
„Zúčastnil se čtyř zimních olympiád. Na té
poslední v roce 1964 získal bronz,“ uvedla
v Internetové encyklopedii města Brna
archivářka Markéta Jančíková.

Pocta panu
Bubníkovi

SPORT



M E D L Á N E C K Ý  Z P R A V O D A J Č Í S L O  3  /  Č E R V E N  2 0 1 7 13

SLUŽBY VEŘEJNOSTI

KULTURA

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzitynabízí seniorům kvalitní
využití volného času a příležitost i nadále rozvíjet své dosavadní znalosti
a dovednosti. Masarykova univerzita organizuje kurzy U3V již 27 let a je
jednou z nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České republice.
Srdcem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně
zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého
a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Studium je zakončeno slav-
nostní promocí, na níž získají účastníci tohoto kurzu osvědčení o absol-
vování. Zájemci se mohou hlásit také do tří jednoletých kurzů, kterými jsou:
Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní
dědictví a památková péče na Moravě a G. J. Mendel: Člověk, opat
a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Účastníkem programu
U3V MU může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání sta-
robního důchodu a má středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je
bezplatné. Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno)
nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017.

www.u3v.muni.cz

Medlánecký dětský den v Zámeckém parku a na sportovním letišti v Med-
lánkách se i letos vydařil. Děti viděly krásnou ukázku dravců od společnosti
Zayferus. Městská policie Brno, Univerzita obrany, Česká tábornická unie,
Plaváčci aEniqma pro děti připravili různé vědomostní a sportovní disciplíny.
Děti se naučily základy zdravovědy v Medvídkově nemocnici, viděly, jak se
žilo a válčilo v dobách minulých díky historického šermu Njörd, zabývajícího
se rekonstrukcí zvyků, života a boje vikingů z Dánska v období 9. století,
kluky zaujal stánek Autoklubu ČR, kde se mohli usadit do jednoho ze závod-
ních speciálů. Po celé dopoledne si děti mohly vyzkoušet pískování, jízdu
na koni, malování na obličej a všechny tyto zážitky doprovodil taneční
a hudební program na pódiu.

Odpoledne na medláneckém letišti bylo plné zážitků, o které se postaraly
dynamické a statické ukázky Hasičského záchranného sboru JMK, Vězeňské
služby ČR, Zdravotní záchranné služby JMK a Univerzity obrany. Nechyběly
ani letové ukázky Aeroklubu Medlánky a seskoky parašutistů. Součástí
odpoledního programu byly i testovací jízdy Škoda. Děti si mohly v rámci
street-art workshopu vyzkoušet základy spreje s graffiťáky a street-artisty.
Všem spoluorganizátorům a sponzorům Dětského dne děkujeme. Bez nich
by Dětský den nebyl pro děti tak úžasný a plný zážitků, jakým zcela jistě byl.
Fotoreportáž zDětského dne najdete v sekci Galerie na webových stránkách
úřadu městské části.

Klára Drápalová, úsek kultury

Studovat můžete v každém věku

Medlánecký dětský den se opět
vydařil

Od května 2012 nabízíme v Centru pro rodinu
a sociální péči službu Trojlístek, která je zaměřena
na zprostředkování „náhradní babičky“ rodinám
s dětmi ve věku do 15 let. Cílem je umožnit navázání
vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou a také
rodiči. Babička ale do rodiny patří. Po rodičích je to
další člověk, který dětem pomáhá a svým chováním
a komunikací s dětmi zanechává pozitivní stopy v jejich křehkých duších.
Babička dokáže děti i něčemu naučit nebo předat své životní zkušenosti
či moudra. Obohacují se navzájem. Děti mají láskyplnou péči a babička
radost, že může být v životě užitečná.

Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám zralého věku se
prostřednictvím pracovně-přátelského vztahu začlenit do rodiny, ve
které zastávají roli náhradní babičky. Do služby se mohou zapojit jak
osamocené ženy nad 50 let, které mají kladný vztah k dětem, tak i ženy,
které mají vlastní rodinu v blízkosti a rády by pomohly s péčí o děti
někomu dalšímu.

V případě náhradních babiček se však nejedná o běžnou práci, jako např.
pomoc v domácnosti. Náhradní babičky se přednostně věnují pouze
dětem. Vyzvedávají je ze školky, školy, doprovázejí je do kroužků, čtou
si s nimi pohádky, hrají různé hry apod. Zájemkyně o roli náhradní babičky
se mohou hlásit pracovnicím služby Trojlístek prostřednictvím e-mailu
trojlistek@crsp.cz nebo na telefonu 605 234 509. Registrace ve službě
Trojlístek je dobrovolná a je možné ji kdykoliv ukončit. Jestliže Vás služba
Trojlístek zaujala a chtěli byste se o ní dozvědět více informací nebo se
přihlásit, kontaktuje nás.

Tým kontaktních pracovnic služby Trojlístek

Zkuste roli „náhradní babičky“!
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OPM, Pálení čarodějnic u medláneckého rybníka, 30. 4. 2017

ÚMČ Brno-Medlánky, Medlánecký dětský den v parku a na letišti, 3. 6. 2017



ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám zahradu 645 m2 ve svahu oplocená, studna hl. 8 m, elektro
220 V k.ú. Medlánky, Velká Bosna p.č. 1375/1, tel. 603 554 551.
Koupím garáž v Medlánkách, tel.: 606 484 815.
Veterinární ordinace Medlánky, Rysova 2d - Po, St, Pá 16 - 18 hod.
Prevence zahrnující vakcinace, léky proti vnitřním i vnějším parazitům,
léčba onemocnění. Tel.: 774 224 063.  
Hledáme paní na úklid do ÚSP Brno-Řečkovice i na poloviční úvazek.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Informace na tel. č. 603 841 497.
Mladá rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Medlánkách a okolí.
Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131.
Přijmeme brigádnici pro pomocné práce při výdeji obědů na červenec,
srpen na zkrácený úvazek. Pracoviště: VÚVeL, Hudcova 70, Medlánky.
Nástup 3. 7. 2017. Info: pí Hrbková, tel.: 533 332 921, 604 848 956.
Hledáme rodinný dům v lokalitě Medlánky nebo Řečkovice. Seriózní
a rychlé jednání. Telefon: 722 476 894.
Přijmeme pracovnici pro výdej obědů do trvalého pracovního poměru
na zkrácený úvazek. Pracoviště: VÚVeL, Hudcova 70, Medlánky. Nástup
možný ihned. Info: pí Hrbková, tel.: 533 332 921, 604 848 956.
Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek v Brně-Medlánkách
a okolí. Cenu respektuji. medlanky@atlas.cz, tel.: 776 000 190.
Hledám nutně byt v Medlánkách. Děkuji. Tel.: 739 826 409.
OLMAN SERVICE s. r. o. přijme šikovné pracovníky osoby se zdra-
votním omezením na pozici uklízeč/ka v Brně. Volejte: 730 186 797
nebo zasílejte životopisy na email: nabor@olman.cz.
RD-Řečkovice, Medlánky, Komín. HLEDÁME! T: 607 127 906.
Hledám pronájem bytu, zařízený výhodou, není podmínkou. Tel.:
731 070 463.
Doučuji/vyučuji angličtinu a francouzštinu všechny věkové katego-
rie. Podle domluvy i v červenci a srpnu. Mám VŠ vzdělání v oboru + 21
let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820.
Prodám zánovní plastové okno 115 x 115 cm neotvíratelné, tel.:
603 554 551.
Podlahářství – broušení a pokládka parket, vinylové a plovoucí po-
dlahy, PVC, koberce. Tel.: 604 449 708, Josef.bartos@post.cz.

SLUŽBY VEŘEJNOSTI
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Oblíbené vyhlídkové jízdy minibusem se opět vrací do ulic Brna. Nasednout
a vyrazit na místa, která jsou obtížněji dostupná, pokud byste měli jít
z centra města pěšky, můžete ze zastávky na náměstí Svobody.

Nabídka jízd je letos rozšířená na tři okruhy. Podívat se můžete za Brněn-
skými vilami, což je dvouhodinový okruh okolo vil Löw Beer, Tugendhat
a Stiasny a Jurkovičovy vily. Na tento okruh odjíždí minibus v pátek
a v neděli (kromě 1. neděle v měsíci) v 10, ve 13 a v 16 hodin. Nový okruh
za Brněnskými hrady vede až k hradu Veveří, minibus zajíždí samozřejmě
i na hrad Špilberk. Jízda trvá téměř 3 hodiny a absolvovat ji můžete každou
sobotu v 10 a ve 14 hodin. Třetí okruh se jmenuje Brno židovské a minibus
odjíždí z náměstí Svobody vždy 1. neděli v měsíci v 10 a ve 14 hodin.  Při
jízdě minibusem doprovází turisty průvodce.

Jízdné vyjde na 250 Kč pro dospělého, 150 Kč pro děti, studenty,
seniory, ZTP a ZTP/P. Jízdenky se prodávají v informačních centrech TO
JE Brno v Panenské ulici, pod krokodýlem v Radnické ulici a online na
www.ticbrno.cz.

Vyhlédněte do ulic Brna
z minibusu

Absolventský koncert 
14. června 2017 v 18.00 v sále školy
15. června 2017 v 18.00 v obřadní síni ÚMČ Brno–Řečkovice a Mokrá
Hora, Palackého nám. 11
Spolu nám to dobře zní i na Sýpce 19. června 2017 v 18.00
společný koncert žáků s rodinnými příslušníky a učiteli

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
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino

Během léta je již možné on-line přihlašování do našich kroužků na nový
školní rok. Zaměřujeme se na pestré a zábavné výtvarné činnosti a keramiku
či točení na kruhu pro děti i dospělé. A aktivity pro nejmenší s doprovodem,
tzv. Baby ateliér a Baby hňácání. Více na našem webu. 



#brno2050
město pro příští generace
Jak bude Brno vypadat v roce 2050? Budou tu chtít lidé bydlet?
Budou mít kde pracovat? Čím se bude po městě jezdit? A jaký
vzduch budeme dýchat? Začínáme připravovat novou strategii pro
#brno2050. Buďte u toho – budoucí podobu města můžete teď
ovlivnit i vy!

Proč by mělo mít Brno svoji strategii? 
Na rozdíl od územního plánu, který musí mít každá obec ze zákona,
strategii rozvoje město mít může, ale nemusí, není to jeho povin-
nost. Nechceme ale, aby se město rozvíjelo jen na základě jednotli-
vých momentálních rozhodnutí. Chceme Brno rozvíjet systematicky,
s jasnou vizí jeho budoucnosti, společně s vámi. Od letošního června
do příštího podzimu proto budeme postupně hledat odpovědi na
otázky:

• KAM MÁ BRNO DO ROKU 2050 DOSPĚT? 
• JAKÉ ZÁKLADNÍ CÍLE SI K TOMU STANOVÍME? 
• JAKÝM ZPŮSOBEM TĚCHTO CÍLŮ CHCEME DOSÁHNOUT? 

„Pokud se vzájemně shodneme na tom, jaké město chceme a proč,
můžeme dělat dlouhodobá rozhodnutí i v současné proměnlivé době
plné společenských, ekonomických i politických změn. Když říkáme,
že strategie vzniká pro město Brno, není tím myšlena strategie úřadu,
ale strategie města jako takového a všech jeho obyvatel. Týká se tedy
nás všech. A potřebujeme, abyste se zapojili i vy.“

Jaké bude Brno v roce 2050?
Co je pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel důležité? Jaké
hodnoty a cíle by si mělo Brno stanovit do roku 2050? Díky zapojení
členů městského ekosystému (expertů z veřejné, soukromé i nezis-
kové sféry a aktivních občanů) vám nyní můžeme představit první
pracovní návrh důležitých hodnot, které se mohou stát součástí vize
pro Brno do roku 2050. Prohlédněte si je na www.brno2050.cz.

„Aby byla strategie skutečně účinná a realizovatelná, nemůže řešit
všechno, ale musí se zaměřit na to nejdůležitější. Soustředíme se
proto na významná rozhodnutí a „vlajkové“ projekty. Ty nemusí být
vždy nutně velké (ať už svojí velikostí, rozsahem nebo objemem
financí), přinesou však významné zlepšení kvality života Brňanů.“

Zapojte se!
Jaké hodnoty jsou pro další rozvoj a budoucí podobu Brna důležité
pro vás? Zapojte se do tvorby nové strategie města Brna. Vybírat,
doplňovat či připomínkovat můžete on-line na tomto odkazu
www.brno2050.cz až do 31. 7. 2017.
Chcete se dozvědět víc o současném stavu města i přípravě vize Brna
do roku 2050? Přijďte se podívat od 12. června do 31. července
2017 na výstavu do Urban Centra na Mečové ulici.

Tvořte s námi město pro příští generace!


