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Sedmnáctý Den radnice je minulostí

Na zahájení Dne radnice přivítala návštěvníky
rodinné pouti starostka městské části Brno-sever
Ing. Bc. Sabina Tomíšková.

Ale začněme po pořádku. Zahájení se ujala starostka městské části Ing. Bc. Sabina Tomíšková,
která přivítala všechny přítomné a popřála jim
příjemnou zábavu. Slušně zaplněné prostranství
lemovaly stánky s občerstvením od klobás na
roštu až po štramberské uši. Se svou technikou
přijeli hasiči z Husovic a Soběšic. Pro malé děti
byl určen neustále obležený skákací hrad firmy
E.ON a také neodmyslitelné království kolotočů
firmy Schulz, kdy bylo jen těžko říct, která atrakce
si získala největší oblibu návštěvníků. Řada nejmenších využila malování na obličej, a tak se po
louce procházely kočky nebo poletovali motýli.
Pro nejmenší byla určena také první část programu. Tu pro své kamarády nacvičili jejich
vrstevníci ze základních a mateřských škol Brnaseveru. S pohádkou pro nejmenší přišlo Divadlo
Koráb a svými triky kouzelník Jarda Velen nadchl
nejen dětskou část publika.
Pro starší návštěvníky sobotního odpoledne si
připravila dvě vystoupení finalistka soutěže
Česko hledá Superstar Míša Nosková, která v současnosti vystupuje v muzikálech především
v Praze, ale také v Bratislavě. Většina repertoáru
pocházela právě z muzikálových rolí. Míša Nosková se střídala s F. Bártl Bandem, který se prezentoval především jazzovou klasikou.
Překvapením, o němž se návštěvníci nemohli
předem dozvědět z plakátů, bylo vystoupení skupiny dívek Démáire pod vedením Lenky Hoffmannové, které v typické zelené předvedly irské
tance, doprovázené vynikající rytmickou hudbou a pro nás nezvyklými krokovými variacemi.

Zpěvačka Míša Nosková během odpoledne představila svůj především muzikálový repertoár hned
dvakrát.

„Bylo to příjemné odpoledne.“
„Dětem se to moc líbilo.“ „Byli
jsme spokojení.“ Podobné výroky bylo možné slyšet na
Lesné na louce nad Klubovnou
městské části předposlední
červnovou sobotu častěji. V pořadí již sedmnáctý Den radnice
Brno-sever byl v mnoha směrech tradiční. Uskutečnil se na
tradičním místě, v tradičním
termínu a také s tradičním programem. K té tradici posledních let patřila i nejistá
předpověď počasí, které dokonce v minulosti zapřičinilo
předčasné ukončení jednoho
ročníku. Přestože se nebe nad
Lesnou po většinu odpoledne Přestože se hranice dříví zpočátku trochu bránila zapálení, starostka Ing. Bc. Sabina
mračilo, slibovaná bouřka na- Tomíšková a 1. místostarosta Ing. Ivan Svoboda se zhostili svého úkolu bez cizí pomoci a na
konec nepřišla, i když…
louce tak vzplál tradiční táborák.
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Okolo osmnácté hodiny vzplál
táborák, zapálený starostkou
Ing. Bc. Sabinou Tomíškovou
a 1. místostarostou Ing. Ivanem
Svobodou. Oproti minulým
letům však byly taboráky dva.
Ten menší sloužil všem, kteří si
chtěli opéct špekáčky paní starostky. Pořadatelé se tak poučili
z minulých let, kdy museli návštěvníci dlouho čekat, než se
šlehající plameny změnily na
sálající uhlíky. Po pravdě řečeno, i tentokrát byli někteří
mírně netrpěliví a na opékání
ani nepočkali.
Nedlouho po zapálení obou
ohňů přišly na Lesnou první
kapky deště, aby se k osmé hodině rozpršelo docela hustě.
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
DJ Silent se snažil udržet zábavu v plném proudu.
Na tanec však počasí v té chvíli skutečně nebylo.
Návštěvníci Dne radnice se přece jenom raději
uchýlili pod velké slunečníky u stánků s pivem
a limonádou.
Bez ohledu na déšť se však hasiči pustili do přípravy ohňostroje, a tak před desátou mohlo začít
Grand finále, jak je nazval moderátor Jindra Eliáš,
který provázel program během celého odpoledne a večera a také se výrazně podílel na jeho
přípravě. Jen zazněly první tóny hudby a vylétly
první světlice, louka se zaplnila diváky, kteří se
mohli přesvědčit, že Brno je městem ohňostrojů,
i když je nepořádají věhlasné zahraniční společnosti. Nutno říct, že počasí se v té chvíli umoudřilo a rozhodlo se zážitek z ohněstrůjné show
nerušit. Krátce před desátou ohňostroj skončil
a spokojení diváci se rozešli do svých domovů.
Za organizaci zdařilé akce si zaslouží poděkování
pracovníci Kulturního střediska Omega. Doufejme,
že za rok se na Dni radnice sejdeme zase. (red)

Brno-sever ocenilo nejlepší žáky
Pro stovky školáků základních škol na Brně-severu jsou poslední dny června posledními, které
traví v budovách, do nichž po léta směřovaly jejich kroky. Rozloučení s nejlepšími deváťáky se
v naší městské části neodmyslitelně váže ke konci
školního roku. Každá škola vybírá vždy dva nejlepší.
Ze ZŠ Blažkova to byla Eva Kudzbelová, nejlepší
žákyně z 9. B, a Vilém Šáda z 9. A. Oba se účastnili
olympiád v matematice. Eva navíc ještě v českém
jazyce a biologii. Oba mají také výrazné hudební
nadání. Rádi si vyjedou na kole. Zatímco Vilém
dává přednost in-line bruslím, Eva si ráda zaplave.
ZŠ Janouškova navrhla na ocenění Emu Čechovou a Jana Hrubého. Oba dosahovali ve škole výborných výsledků. Ze školních předmětů je bavila
nejvíce angličtina a zeměpis. Mají vztah k hudbě.
Ema se navíc věnuje sportovním aktivitám.
Ze ZŠ Merhautovy si ocenění odnesli David
Boháč aViliam Gago. David byl navržen většinou

učitelů i žáků školy. Zapojuje se do recitačních
a fotografických soutěží, kde získal řadu ocenění.
Viliam absolvoval celou školní docházku s vynikajícím prospěchem a stal se vzorem pro své spolužáky.
Ze ZŠ Milénova byli oceněni Martin Schmöger
a Karel Kuchař. Oba si získali svým chováním jak
učitele, tak spolužáky. Martin se s volejbalovým

družstvem zúčastnil mistrovství ČR žáků.
Ze ZŠ nám. Republiky navrhli Marcelu Minaříkovou a Petra Konečného. Marcela se věnuje výcviku psů – agility, v níž získala titul Mistr ČR
mládeže. Petr hraje v cimbálové muzice Púčik
a v dějepisné olympiádě obsadil v celostátním
kole 11. místo. Oba mají samozřejmě výborný
prospěch.
Michaela Křičková aVojtěch Kříž z MZŠ Zemědělská si navržení zasloužili nejen za reprezentaci
školy v nejrůznějších soutěžích, ale také za pozitivní působení na ostatní žáky ve svých třídách.
Benjamínky jsou tradičně děti ze ZŠ Zeiberlichova, na níž končí se školní docházkou v páté
třídě. Kateřina Černá a Marek Hrbáček se prosadili
zejména v matematických soutěžích a věnovali
se angličtině a němčině. Marek je navíc sportovně nadaný.
Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.
(red)

Parkoviště U buku otevřeno
V oblíbeném východisku výletů do lesů na severu
Brna na cestě mezi Soběšicemi a Útěchovem na
místě zvaném U buku vyrostlo nové parkoviště.
Cílem je poskytnout motoristům místo k odstavení automobilů. Dílo v hodnotě 1,4 milionů
korun zhotovila firma Eurovia. Významný podíl na
něm má Mendelova univerzita a také její Školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny. Slavnostního
otevření 14. června se zúčastnil rektor univerzity
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., ředitel ŠLP Ing. Jaroslav Martínek, CSc., starostka městské části
Brno-sever Ing. Bc. Sabina Tomíšková a starosta
Bílovic nad Svitavou Arnošt Huňař. Společně vyjádřili přání, aby parkoviště sloužilo především
slušným motoristům, kteří po sobě nezanechají
nepořádek.
(red)
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Pouť ke sv. Antoníčkovi

Na hranici Králova Pole a Brna severu, Lesná se
nachází malé poutní místo se zajímavou historií.
Otevřená lesní kaple je zasvěcená oblíbenému
světci, sv. Antonínu Paduánskému, jehož svátek
připadá na 13. červen. Toho dne se zde, zpravidla
v 18 hodin, každoročně koná pouť, kterou organizuje Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Poutní mši
tentokrát společně s farářem P. Mgr. Pavlem Hovězem sloužil novokněz kapucínského řádu
br. Vojtěch Drahomír Dvouletý, který na závěr
uděloval novokněžské požehnání. Mezi mnoha
desítkami příchozích poutníků většinou převa-

žují farníci z Lesné a Černých Polí, případně z Králova Pole, cestu si sem ale najdou i jednotlivci ze
vzdálenějších částí Brna. Kaple vznikla roku 1849,
na místě, kde měl podle tradice žít jeden z mnichů nedalekého kartuziánského kláštera Nejsvětější Trojice v Králově Poli, zrušeného Josefem II.
Iniciátorem stavby poblíž uzdravujícího pramene
byl moravský místodržitel, Leopold hrabě Lažanský (1808–1860). Původní kapli roku 1924 nahradila nová kaple, postavená židenickým
stavitelem Říhou. Zároveň došlo k úpravě bezprostředního okolí, což umožnilo pohodlnější
přístup k prameni po schodech a poutníci si nově
mohli sednout na kamenná sedátka. Jako četná
další poutní místa, také kaple sv. Antoníčka za socialismu chátrala. Roku 1972 byla sice opravena,
ale v následujících desetiletích se zřetelně podepsal nezájem, zub času i vandalové. Poutě sem
byly obnoveny počátkem devadesátých let. Oživlou, ale zchátralou kapli zachránila pro příští generace celková rekonstrukce, realizovaná roku
1995. Malebné místo, ukryté v lese a přitom vzdálené jen pár desítek metrů od panelových domů
na ulicích Loosova či Jurkovičova, tak dále nabízí
oázu klidu a svého genia loci nejen poutníkům,
ale všem, kteří procházejí nebo jedou kolem.
Jiří Mihola, zastupitel MČ

Májové sporty chtějí být tradiční akcí
Po celý víkend 22. a 23. května proběhl první ročník Májových sportů. Tradici letos založili členové
soběšického Sokola. Hned několika sportovních
disciplín se zúčastnily desítky amatérských sportovců. Pořadatelé věří, že se z akce stane každoroční sportovní víkend.
Orientační běh, terénní cyklistika, šplh, stolní
tenis, volejbal, tenis, sálová kopaná, zumba. To je
výčet sportovních disciplín, kterých se mohla veřejnost zúčastnit na různých místech v Soběšicích.
První den sice počasí příliš nepřálo, avšak neděle
se vydařila. Zpočátku se účastníci spíše loudali,
avšak nedělní odpolední taneční zumba sportovní náladu doslova roztančila. Celé dva dny akci
provázely hry pro děti.
Sokolové celou akci organizovali za finanční podpory MČ Brno-sever. Osobně se zúčastnil předseda sportovní komise MČ Brno-sever Jan
Mandát a 1. místostarosta MČ Ing. Ivan Svoboda.
Oba přítomní se shodli se starostou Sokola So-

běšice na pokračování započaté spolupráce.„Sokolové perfektně doplňují sportovní a kulturní
aktivity v městské části a je rozumné tyto aktivity
podporovat,“ řekl Jan Mandát.
Všichni se tak můžeme těšit nejen na další ročník
Májových sportů, ale i na další sportovní a kulturní aktivity, které Sokolové již nyní plánují.
Jiří Němec, Sokol Soběšice

Slavnostní klíčování
Knihovna J. Mahena na nám. SNP přichystala pro
všechny prvňáčky z okolních základních škol
slavnostní Klíčování. Děti formou veselých hádanek a soutěží předvedly v knihovně, co všechno
se během svého prvního školního roku naučily
a dokázaly. Všichni prvňáčci získali za svoje vědomosti jako odměnu malý dárek a hlavně kouzelný klíček ke čtení.
(red)
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Pokrok v odhalování rakoviny
Tým vědců z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity pracuje
na výzkumu, který by měl usnadnit včasné odhalení rakoviny v lidském těle. K vyšetření jim
stačí pouze kapka krve. Už nyní zaznamenali
první úspěchy. Bohužel cesta pro zavedení metody do praxe a k praktickým lékařům bude ještě
dlouhá a složitá.
„Zabýváme se určením koncentrace bílkoviny
zvané metalothionein v lidské krvi v krevním
séru, která s největší pravděpodobností souvisí
se vznikem a rozvojem nádorového onemocnění. K analýze využíváme elektrochemickou
techniku zvanou Brdičkova metoda,“ vysvětluje
Vojtěch Adam, člen vědeckého týmu docenta
Kizka.
Výzkum je zatím v experimentální fázi, ale už nyní
mohou vědci rozpoznat široké spektrum druhů
rakoviny. „Máme analyzován velmi široký
soubor pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku,
následují menší soubory pacientů trpící leukémií,
melanomy, nádory tlustého střeva, plic, štítné
žlázy a dalších. Ve všech případech jsme dosáhli
velmi povzbudivých výsledků v oblasti budoucí
diagnostiky,“ uvedl Vojtěch Adam.
Kateřina L. Brettschneiderová

Verda podporuje
romské studenty deset let
Nadační fond Verda slaví desáté výročí. Byl založen v roce 2001 a během svého působení poskytl
1 662 431 korun studentům a dětem z řad romské
komunity. Stipendium či podpora byla poskytnuta 366 studentům z celé ČR. Každoročně
úspěšně ukončí školní rok cca 70 % studentů,
jimž fond přiznal příspěvek a pokračují tak
zdárně v dalším studiu na vybrané škole. Úplné
studium úspěšně dokončí cca 50 % studentů.
Každoročně se znovu hlásí třetina uchazečů
z předchozích let. Největší procento tvoří studenti středních škol – 43 % a učňovská mládež –
41 %. Vysokoškoláků je 16 %.
Od počátku spolupracuje Nadační fond Verda
s romským střediskem DROM, které především
vyhledává a oslovovuje nové žadatele, zajišťuje
komunikaci s příjemci nadačních příspěvků a od
podzimu 2005 rovněž zajišťuje doučování brněnských studentů se slabšími výsledky v matematice a českém jazyce.
(red)

Přibylo 26 kamenů
K loňským osmi přibylo letos v Brně 26 tzv. stolpersteinů. Kamenné krychle o straně 10 cm umísťuje od roku 1995 ve městech dnes již 11 zemí
německý umělec Günter Demnig. Tabulky na
nich připomínají poslední místo pobytu židovských občanů, kteří v drtivé většině zahynuli
v koncentračních táborech. Tentokrát byly kameny mimo jiné umístěny i u domů v naší městské části na ulicích Bratislavská a Žampachova.
(red)
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Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
Třetí zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever se uskutečnilo 16. června v klubovně MČ
Brno-sever, Okružní 21.
Zastupitelstvo městské části Brno-sever
schválilo:
• Šestou úpravu rozpočtu MČ v roce 2011 v objemu 416 916 tis. Kč.
• Druhou úpravu Finančního plánu VHČ – bytové
hospodářství pro rok 2011.
• Změnu ve svěřené působnosti a stanovení odpovědnosti pro vykonávání a zabezpečování
úkolů v samostatné působnosti uvolněných
členů zastupitelstva MČ Brno-sever takto:
– Místostarostce Ing. arch. Zuzaně Bímové se ze
svěřené působnosti a stanovené odpovědnosti pro vykonávání a zabezpečování úkolů
v samostatné působnosti vyjímá oblast investiční výstavby.
– Starostce Ing. Bc. Sabině Tomíškové se svěřená působnost a stanovená odpovědnost
pro vykonávání a zabezpečování úkolů v samostatné působnosti rozšiřuje o oblast investiční výstavby
• Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve
městě Brně.
• Upravená kritéria pro pronájem obecních

bytů MČ Brno-sever ve správě MČ Brno-sever.
Zastupitelstvo městské části Brno-sever vzalo
na vědomí:
• Zprávu o činnosti Městské policie na území
městské části Brno-sever za rok 2010.
• Zprávu o činnosti Policie České republiky na
území městské části Brno-sever za rok 2010.
• Zprávu o činnosti JSHD Soběšice za rok 2010
• Zprávu o činnosti JSHD Husovice za rok 2010.
• Zprávu o plnění příjmů a čerpání výdajů za
1. čtvrtletí roku 2011 ve vztahu k ročnímu rozpočtu MČ Brno-sever a plnění finančních plánů
příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí roku 2011.
• Seznam bytových domů svěřených MČ Brno-sever, které nelze odprodat.
Zastupitelstvo městské části Brno-sever souhlasí:
• S celoročním hospodařením MČ Brno-sever a jí
řízených příspěvkových organizací za rok 2010,
a to bez výhrad. Dále schválilo závěrečný účet
hospodaření MČ Brno-sever za rok 2010
a plnění finančních plánů příspěvkových organizací za rok 2010 a vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2010 a ověření účetní uzávěrky k 31. 12.
2010.
• S prodejem domovního celku Hoblíkova 30–32
a Ryšánkova 10 za podmínek spojených s vypo-

řádáním finančních nákladů uplatněných MČ
Brno-sever a vyřešením stávajícího krytu CO.
• S prodejem bytového domu Trávníky 28 a uložilo vedoucí odboru bydlení a majetku postoupit materiál na bytový odbor MMB.
• Se změnou ÚpmB – pozemky par. čís. 1344/1,
1344/3, 1344/4, 1345, 1347/22, 1347/21, vše
k. ú. Lesná z návrhové smíšené plochy výroby
a služeb (SV) na návrhovou smíšenou plochu
obchodu a služeb (SO).
• Se změnou ÚpmB – pozemky par. čís. 1963/1
a 1962/1, k. ú. Černá Pole z návrhové městské
zeleně rekreační (ZR) na plochu pro veřejnou
vybavenost – sociální péče (OP).
• Se změnou ÚpmB – pozemky par. čís. 1005/1
a 1005/3, k. ú. Zábrdovice při ulici Vranovská
z plochy ostatní městské zeleně (ZO) na stabilizovanou plochu všeobecného bydlení (BO).
• S Připomínkami ke konceptu ÚpmB. U dostavby Obzoru se mění věta: „V koncertu ÚP je
plocha smíšená obytná s max. výškou
16 metrů“ na „Požadujeme výškovou hladinu I,
tj. max. 7 m).
Zastupitelstvo městské části Brno-sever neschválilo:
• Usnesení ke změně ÚpmB u pozemků 79/1
a 79/15 v k. ú. Lesná a změnu ÚPmB na pozemku par. čís. 1778 k. ú. Černá Pole.

Za rok nashledanou v Soběšicích Děti z domovů
měly převahu

V neděli 5. června se uskutečnil dětský den a současně ukončení sezóny malých fotbalistů na
hřišti v Soběšicích. Rádi bychom založili tradici
oslav malých capartů zároveň s příchodem letního sluníčka. Počasí celý den nezklamalo. V dopoledních hodinách začalo sportovní klání mezi
rodiči, trenéry a dětmi. Za velkého povzbuzování
a veselí utkání střídalo utkání. Výsledky se přikláněly na stranu dětí, a tak se s vítěznými pocity

odebraly k obědu, přichystanému provozovatelem příjemné hospůdky na hřišti. Posilněny výborným obědem a dalšími dětmi se rozběhly
v kolotoči fantastických akcí. Obří skluzavka se
nafukovala, trampolína a překážková dráha byla
také okupována malými i většími šikuly. A těch
dárečků! Nikdo neodešel s prázdnou. Bylo hezké
pozorovat spokojené tváře dětí i dospělých
a všude přítomný smích. Pivo, limonády, dobré
klobásky i hromady koláčů, buchet a příspěvků
od šikovných maminek všem chutnaly. Pro pobavení a protáhnutí i těch trochu starších kostí
proběhlo střetnutí mezi rodiči a trenéry s nerozhodným výsledkem a bez větších šrámů. Při přátelských rozmluvách bylo příjemné zjistit, že
Soběšický dětský den přilákal děti nejen ze Soběšic, ale i z Lesné, Černých Polí, Husovic. Věřme,
že se podaří příští rok přilákat další malé princezny, piráty, školáky a předškoláky a že se jim
bude dětský den líbit stejně jako letos.
Sluníčko se pomalu schovávalo a rodiče začali
svoje ratolesti přemlouvat k návratu domů. Následoval školní den. Ještě že se prázdniny kvapem blíží, dalo se vyčíst z dětských tváří.
Nezaujatě musíme konstatovat, že se vše
opravdu povedlo. Tak za rok zase! Rádi bychom
za spokojené děti poděkovali naší městské části,
rodičům, trenérům, soběšickým hasičům, provozovateli hospůdky na hřišti a sluníčku, kteří se zasloužili o bezva neděli.
Antonín Máša, Komise kulturní pro výchovu
a vzdělání MČ Brno-sever
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Poslední květnový den se za krásného počasí uskutečnil na Lesné jeden ze závodů Albert Triatlon
Tour. Jeho vůdčí postavou je profesionální triatlonista Tomáš Slavata, kterému právě sport pomohl překonat osobní problémy. Závod je
určený pro děti z dětských domovů. Ty by se měly
utkat se svými vrstevníky, kteří žijí v normálních
rodinách. Na Lesné mezi zhruba padesátkou
účastníků však měly děti z domovů převahu.
„Příště uděláme akci ještě větší reklamu, aby na
Lesnou dorazily i děti ze škol ve městě,“ zhodnotila účast starostka městské části Brno-sever
Ing. Bc. Sabina Tomíšková, která nad triatlonem
převzala záštitu a spolu s 1. místostarostou
Ing. Ivanem Svobodou celou akci zahájila. (red)
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Jan Jobánek se získanou plaketou

Akvabely se
rozloučily se sezónou
Estethique athletique – to byl název vystoupení
akvabel z oddílu TJ Tesla Brno, které se uskutečnilo poslední červnový pátek na Lesné. Děvčata
letos již po několikáté obhájila titul mistryní republiky v synchronizovaném plavání. I v silné
konkurenci s pražskými kluby opět potvrdila
svou dominanci v České republice a na závěr pozvala širokou veřejnost, aby se s nimi přišla podělit o radost z letošní sezóny.
Diváci během hodinového programu zhlédli sestavy všech závodnic – od nejmladších po nejstarší – mezi nimi i kandidátek na start na
Olympijských hrách v Londýně 2012 Soni Bernardové a Alžběty Dufkové. Za pestrých hudebních
doprovodů si vychutnali jak sportovní, tak i umělecký zážitek.
(bet)

5

Diviška se probouzí

Cena za pět vítězství
Okruhový závod horských kol pro širokou veřejnost Pell’s Soběšická Mulda který se letos pojede
v neděli 9. října na Lesné již popatnácté, je známý
tím, že medailisté na něm dostávají od pořadatelů jen papírové diplomy (hodnotné ceny se losují) a pohár absolutnímu vítězi na 30 km trati je
putovní. Tentokrát pořadatelé z o.s. Defekt udělali výjimku. Důvodem je fakt, že Jan Jobánek
(Merida Biking Team) vyhrál v loňském roce
30 km trať na Muldě již popáté. Pořadatelé mu
proto nechali vyrobit do trvalého vlastnictví na
památku pěknou skleněnou plaketu s věnováním a požádali starostku Brna-severu Ing. Bc. Sabinu Tomíškovou o její slavnostní předání na
úřadu městské části. To se uskutečnilo 16. května.
V následujícím přátelském rozhovoru starostka
krátce probrala s hosty zajímavosti z oblasti amatérské i profesionální cyklistiky a objasnila postoj
MČ Brno-sever k možnému pokračování podpory Soběšické Muldě.
Ing. Z. Bartoš z o.s. Defekt

červenec 2011

Pohled do parkoviště účastníků srazu
Zeptáte-li se v Brně na Divišovu čtvrť, odpoví vám
většinou udivené pohledy. Původně dělnická kolonie pro zaměstnance Borgesky (Královopolská
strojírna), která se nachází na jihozápadním okraji
Lesné, byla skutečně po léta zapomenutá. Domy
chátraly, v okolí se válely odpadky mnohdy zanechané majiteli nedalekých zahrádek, les byl
neupravený. A také, jak se říká, chcípl tady pes.
Situace se začala měnit před třemi lety, kdy si skupina místních řekla, že takhle už to dál nejde. Pustili se do úprav okolí a také začali pořádat akce
pro obyvatele Divišky. Nečekali při tom, až od
někud něco dostanou – investovali vlastní čas
a také peníze. Upravili les, opravili hřiště, na které
instalovali buňky na převlékání, zázemí v původně nevábné budově získali šermíři a opět se
otevřela restaurace, která nabízí příjemné posezení v přírodním prostředí.
Na začátku roku zveřejňují na svých webových
stránkách kalendář, který obsahuje na desítku
akcí. Většinou počítají s místními. Jednou z těch,
která byla určena pro širokou veřejnost, byl květnový sraz veteránů. Otcem myšlenky byl Eduard
Smetana, který se se svým vozem účastní i jiných

Možnost vyměnit
obecní byt za
větší či menší
Na bytovém odboru našeho úřadu se množí žádosti o výměnu bytu v rámci naší městské části.
Na to reagovala bytová komise změnou kritérií
pro pronájem obecních bytů MČ Brno-sever.
O pronájem jiného bytu žádají především starší
občané, kteří by se rádi přestěhovali do menšího
bytu, či rodiny, kterým by vyhovoval byt spíše
větší. To umožňuje úprava kritérií schválená zastupitelstvem 16. června.
Žádost musí obsahovat sociální a zdravotní důvody. Pokud bude žádost podána přímo dvěma
nájemci o vzájemnou směnu, může být výměna
provedena rychle. V případě, kdy nájemce nemá
konkrétního směnitele, může být doba vyřízení
žádosti delší z důvodu čekání na uvolnění vhodného bytu.
Petr Hladík, předseda bytové komise MČ
Brno-sever
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veteránských akcí, mj. známé zářijové jízdy do
vrchu Brno-Soběšice.
Hned první ročník se setkal s mimořádně příznivým ohlasem. Dorazilo 54 automobilů a 36 motocyklů, většinou z Brna a okolí – všichni totiž
přijeli po vlastní ose. Zúčastnili se členové Veteran klubu Brno, Trabant klubu nebo Volvo klubu.
K vidění byly výrobky dnes již zaniklých továren
jako je Sunbeam, BSA, Norton nebo naše Aero.
Řada účastníků absolvovala sraz v dobových kostýmech, k nimž přispěli i prvorepublikoví četníci
z Jehnic.
Ukázka práce záchranářů byla zdramatizovaná
neplánovaným převrácením vozu, který měl původně jen narazit do stromu. Naštěstí se řidiči nic
nestalo.
Tombola, v níž byla hlavní cenou Babetta, občerstvení a zejména slunečné počasí přispěly
k úspěchu dne, na němž se sešlo přes 400 návštěvníků nejen z Divišky.
Úspěch prvního ročníku povede s velkou pravděpodobností ke zopakování srazu i v dalším
roce.
(red)

Do Divišky se dostavili i prvorepublikoví četníci

Centrum přivítalo
čtyři sta návštěvníků
K Noci kostelů, která se v Brně uskutečnila
27. května, se přidalo i Duchovní centrum na
Lesné. Pro návštěvníky, kterých se sešlo na čtyři
sta, byl připravený kulturní program. Ten se protáhl až do půlnoci. Akci navštívila také starostka
naší městské části Ing. Bc. Sabina Tomíšková,
která nad ní převzala záštitu. Na půdě Duchovního centra ji přivítal farář Mgr. Pavel Hověz,
s nímž poté zahájila programový večer.

Na Noci kostelů vystoupilo Akademické pěvecké
sdružení Moravan pod vedením Tomáše Ibrmajera
za varhanního doprovodu docenta Jana Krále.
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Pravidla odtahů vozidel při blokovém
čištění s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu
skončením doby vymezené pro blokové čištění), vozidlo bude následně vráceno na místo
odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště
a ceny za odtah vozidla na místo odtahu; kontaktuje-li provozovatel vozidla odtahovou
službu ve výše uvedené době (tj. nejpozději
1 hodinu před skončením doby vymezené pro
blokové čištění) a požádá-li o vrácení vozidla
na místo odtahu, bude mu vozidlo vráceno na
místo odtahu v době nejdříve 1 hodinu před
skončením doby vymezené pro blokové čištění. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště
a ceny za odtah vozidla na místo odtahu.

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťují
Brněnské komunikace, a. s., dle zákona č. 13/1997
Sb., §19 odst. 6 na území 23 městských částí
města Brna (neodtahuje se v městských částech
Medlánky, Útěchov, Ořešín, Jehnice, Ivanovice,
Kníničky). V případě, kdy v rámci této činnosti
dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu postupováno takto:
– provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavné parkoviště nejpozději
1 hodinu před skončením doby vymezené pro
blokové čištění. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu;
– nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo
jinak nekontaktuje odtahovou službu ve výše
uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před

Červencoví jubilanti
V červenci se dožívají významných životních
jubileí tito naši spoluobčané:
Pavlína Orságová
90 let
Marie Havrdová
98 let
Jaroslav Drobilík
90 let
Josef Bednář
95 let
Jan Křemenák
90 let
Olga Králičková
95 let
Jiřinka Vrbková
90 let
Alice Bartošíková
92 let
Věra Dubská
85 let
Oldřich Hošický
91 let
František Hamáček
85 let
Klotylda Humpolíková 91 let
Drahoslava Hrazdirová 85 let
Milada Šnedarová
91 let
Josef Hrubý
85 let
Kristina Burianová
90 let
Karla Hadvičáková
85 let
Anna Zemanová
90 let
Srdečně blahopřejeme!

Veselé malování
na chodníku

ÚMČ

Dva nové studijní obory na univerzitě
Mendelova univerzita v Brně nabízí dva nové navazující magisterské studijní obory – Socioekonomický a environmentální rozvoj
regionu, vyučovaný v českém jazyce a Socioeconomic and Environmental Development of Regions, vyučovaný vanglickém jazyce.
Obory jsou akreditovány na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Volbou specializace se studenti mohou blíže zaměřit na oblast podnikání nebo veřejné správy.
Přihlášky se přijímají do 10. července. Přijímací zkoušky proběhnou
3. srpna. Více informací naleznete na: http://www.frrms.mendelu.cz/cz/pro_uchazece/prijim_rizeni
Profil absolventa je formován tak, aby byl připraven pro odborné,
expertní a manažerské funkce a činnosti, zejména:
– v orgánech regionální a místní samosprávy,

Do ulic vyjely cyklohlídky
Snástupem léta se vulicích objevili opět strážníci, využívající khlídkové činnosti jízdní kolo. Těchto hlídek má brněnská městská policie
nyní 28. Výhodou jejich nasazení je, že jsou jednak ekologickým
dopravním prostředkem, ale také to, že díky kolům mohou strážníci
provádět častější hlídkovou činnost na rozlehlých územích města,
zvláště v lokalitách, v nichž je nevhodné nebo zcela nemožné využívat motorizovanou techniku, jako služební skútry, motocykly
nebo automobily.

– vregionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
– v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
– ve finančních abankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
– vmanažerských funkcích (zpravidla střední management) vpodnicích různého typu,
– v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje včetně
poradenství voblasti přípravy azpracování projektů souvisejících
s regionálním rozvojem,
– v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
– v samostatné podnikatelské činnosti.
Kateřina L. Brettschneiderová

V praxi jsou cyklohlídky nasazovány k dohledu nad dodržováním
veřejného pořádku a ochranu městského mobiliáře v parcích či
vpřírodních lokalitách, využívaných krekreaci aodpočinku. Jelikož
se v minulosti osvědčily, byly rozšířeny lokality, kde strážníky na
kolech bude možné potkat. Kromě tradiční Brněnské přehrady se
nově jedná ještě o líšeňské Mariánské údolí anebo vinohradské
Akátky. S cyklohlídkami se lze setkat také na cyklostezkách, kde
strážníci bdí i nad dodržováním pravidel silničního provozu.
Mgr. Denisa Kapitančiková, tisková mluvčí MP Brno
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Ve čtvrtek 2. června se okolí knihovny J. Mahena
na nám. SNP v Černých Polích stalo místem, kde
děti projevily svoje výtvarné nadání. Protože slunečné počasí přálo dětem i organizátorům, této
již tradiční akce ke Dni dětí se zúčastnilo kolem
200 malých výtvarníků. Svou tvořivou činností
přispěly ke zkrášlení šedi chodníků a parku. Za
svoje úsilí byly všechny děti odměněny sladkou
odměnou a malým dárkem, které byly zakoupeny z dotace Úřadu městské části Brno-sever.
Ivana Kazdová

Prázdninová provozní doba v knihovně
Knihovna J. Mahena, nám. SNP 33, Černá Pole oznamuje všem návštěvníkům knihovny, že v měsících červenec + srpen je změna
provozní doby: Po 9–12 13–18, Čt 9–12 13–18
Případné informace na tel. 548 525 615 nebo na HYPERLINK
www.snp@kjm.cz.
Všem návštěvníkům knihovny přejeme příjemné prožití prázdnin.
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KOSMETIKA A MASÁŽE MR
Kmochova 12, Obřany

(vstup z ul. Mlýnské nábřeží)
www.kosmetikamr.cz
tel.: 608 077 988

Pouze u nás můžete
vyzkoušet luxusní kosmetické
ošetření přístrojem

B D R – jediným v Brně!!
Dále ošetření galvanickou žehličkou nebo
kompletní klasické kosmetické služby včetně
depilace a barvení.
V příjemném a klidném prostředí si
odpočinete při relaxační masáži zad a šíje,
masáži hlavy, protistresové masáži a dalších
V červenci a srpnu nabízíme přístrojovou
lymfodrenáž dolních končetin se slevou 50 %
ke každému kosmetickému ošetření.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

V rámci XIV. ročníku Letních folklórních večerů se na
nádvoří Staré radnice uskuteční vystoupení:
7.–9. července – VS Kašava (Zlín) • 14.–16. července –
VUS Ondráš (Brno) – celosouborové představení •21.–23. července – VUS Ondráš (Brno) – premiéra pořadu malých forem
Začátky ve 20 hodin.

Řádková inzerce
• Rámování obrazů Metodějova 9a Kr. Pole. tel.:
541 211 165
• Dívčí skautský oddíl na Lesné přijme nové členky
ve věku 6–11 let. Tel. 775 911 701 (T. Křenková),
terez.krenkova@seznam.cz
• Malíř pokojů. Tel. 604 518 776
• Kuchyňské linky a vest. skříně, šuplíky pod linku,
skříňky na míru, výměna prac. desky. Vrba.
603 438 707 www.vrbakuchyne.cz
• Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů,
oken. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Platba hotově= SLEVA 250 Kč!
• Malíř pokojů-natěrač Zahradníček. Tel.:
774 303 046. www.malujemeciste.cz
• Malířské práce.Tel.:604 142 037, Tel: 515 545 202
• Koupím zahrádku v Brně a okolí s chatkou i bez.
Tel. 724 594 326

3. 7. a 7. 8. neděle
Vstup do všech výstavních prostor ZDARMA
Výstavy:
…a jejich stíny tančí dál. Fotografie a koláže Mariny Obradovic
Výstava potrvá do 25. 9.
Lety – život za plotem
Putovní výstava památníku Lidice o tzv. cikánském táboře v Letech
u Písku.
Výstava prodloužena do 14. 8.
Gendalos/zrcadlo
Výstava prací romských dětí a mládeže na téma „svět kolem nás“.
Výstavu pořádá IQ Roma servis, o. s.
26. 6.–28. 8.
STÁLÁ EXPOZICE: PŘÍBĚH ROMŮ (ETAPA 1939–2005)
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní kulturu Romů.
Otevírací doba: po, so zavřeno
út–pá 10–18, poslední vstup 17.15
ne 10–18, poslední vstup 17.15
• Letenky z Brna a Bratislavy do celé Evropy, zajištění ubytování. Poradíme s výběrem destinace.
Skvělá dovolená, vhodné i pro aktivní seniory.
www.k-mori.cz, info@vyhledavaniletenek.cz, tel.
774 036 028
• Koupím byt či RD v Brně i okolí 725 935 026
• Kovářství, zámečnictví L.Janků zhotovuje brány,
mříže, ploty a zábradlí. Předzahrádkové ploty
včetně podezdívek. Tel.: 607 915 170
• Nabízíme řešení Vaší krizové situace (exekuce,
dražby). Neplatíte žádné poplatky předem! Tel.:
605 284 701
• PRODÁM POMNÍK DVOUHROB + PRONÁJEM.
BLÍZKO BRÁNY NA ÚH VÍDEŇSKÁ. „VÝHODNÉ PODMÍNKY“ 222 944 793
• Kadeřnictví hotel Boby centrum pracujeme se
Schwarzkopf professionál nové barvy bez amoniaku Essensity, barvy pro alergiky Senea. Bezproblémové parkování a salon klimatizován.
Tel.: 606 486 731

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Lipová, zve
děti na letní příměstské tábory:
Angličtina netradičně
18.–22. července, věk: 6–12 let. Pronikání do
tajů anglického jazyka netradičním způsobem formou her, divadla, zážitků a pozorování. Cena: 1 800 Kč, přihlášky a informace:
Mgr.
Renata
Czelisová,
renata.czelisova@lipka.cz, tel.: 543 211 264.
Dobrodružství v pravěku
8.–12. srpna, věk: 8–13 let. Pomozte hrdinům
z dávných dob splnit úkoly, které jim uložil
šaman kmene. Vydejte se s námi na cestu
zpátky v čase. Cena: 1 300 Kč, přihlášky a informace: Mgr. Jiří Nešpor, jiri.nespor@lipka.cz,
tel.: 543 211 264.
Roztančené Irsko
15.–19. srpna, věk: 7–12 let. Tábor s výukou irských tanců. Při tvořivých dílnách se seznámíte s Irskem, zahrajete si spoustu her
a ochutnáte tradiční speciality. Cena: 1 300 Kč,
přihlášky a informace: Mgr. Blanka Jírů,
blanka.jiru@lipka.cz, tel.: 543 211 264

Centrum pro rodinu
a mládež, Josefská 1,
pořádá
Tvořivé dílničky, pro děvčata ve věku 8–14 let,
1.–5. srpna, pondělí–pátek 8.30–14.00 hod. Informace: Monika Janečková, tel. 542 217 464, mob.
731 402 731.
Internetová klubovna pro veřejnost v době letních
prázdnin
pondělí, středa 10.00–14.00 hod.
Informace: CRSP Brno, Josefská 1, tel. 542 217 464.
Prázdninová cvičení pro všechny
7. července – Zdravotní cvičení, čtvrtek
9.30–10.30 hod.
Informace: CRSP Brno, Josefská 1, tel. 542 217 464.

Lékařská služba
první pomoci
Máte-li akutní zdravotní potíže mimo pracovní
dobu vašeho praktického nebo rodinného lékaře, pohotovost na území města Brna zajišťuje:
Pro dospělé: Úrazová nemocnice, Ponávka 6.
Pondělí až pátek: 17.00–7.00 hod.
Víkendy a svátky: nepřetržitě
Telefon: 545 538 538.
Stomatologie: Úrazová nemocnice, Ponávka 6.
Pondělí až pátek: 17.00–7.00 hod.
Víkendy a svátky: nepřetržitě
Telefon: 545 538 421
Pro děti: Dětská nemocnice, Černopolní 9.
Pondělí až pátek: 15.30 až 7.00 hod.
Víkendy a svátky: nepřetržitě
Telefon: 532 234 935.
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