INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH

Vážení a milí spoluobčané!
Jsem velice rád, že Vás mohu informovat o průběhu jednání Zastupitelstva
města Brna (dále jen ZMB) konaného
dne 5.3.2012, ve kterém pod bodem
č. 50 byla schválena směna pozemků
v k.ú. Žebětín a v k.ú. Bystrc – lokalita
Kamechy za pozemek v k.ú. Přízřenice
– lokalita Slunná louka. Tato směna
pozemků v praxi znamená, že i třetí
pozemek, o kterém jsem Vás informoval
v minulém vydání Jižního Kurýra, bude
ve vlastnictví města Brna.
V průběhu přestávky ZMB jsme se
dohodli s panem náměstkem primátora
pro rozvoj města p. Ladislavem Mackem,
že ve spolupráci s vedoucí Odboru územního rozvoje a plánování p. Kateřinou
Leopoldovou v následujících týdnech
dohodneme postup projednávání územní studie „Rozvojové území Brno-jih“.
O jednotlivých krocích Vás budeme informovat, aby nedošlo k opomenutí ze strany vyjadřování k uvedené studii a každý
občan MČ Brno-jih se v případě zájmu
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mohl včas vyjádřit k uvedené studii (sledujte www.brno-jih.cz a vývěsky MČ).
Zajisté se někteří z Vás dozvěděli z denního tisku o připravované velké investiční
akci města Brna „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. V následujících
dnech budou probíhat jednání, týkající se
této stavby na našem území. Budeme projednávat harmonogramy výstavby a průběh
stavby, aby výstavba co nejméně ovlivňovala život v okolí stavby. Pokud v průběhu
stavby budete mít nějaké připomínky či
návrhy, obraťte se na náš úřad a my se
budeme snažit případné problémy řešit.
V současné době probíhá celková
rekonstrukce ulice Potoční včetně inženýrských sítí. Dle sdělení dodavatele by
rekonstrukce měla být dokončena nejpozději do konce tohoto roku.
V následujících měsících bude probíhat
stavba vodovodu a veřejného osvětlení
v ulicích Konopná a Komárovské nábřeží. Po dokončení rekonstrukce a výstavby inženýrských sítí bude následovat
oprava celého uličního profilu (silnice
a chodníků).
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V rámci údržbových prací bude v následujících týdnech provedena souvislá
údržba chodníků po obou stranách ulice
Chleborádova.
V oblasti bytového fondu schválila
Rada městské části Brno-jih, konaná dne
29.2.2012, vyhlášení veřejných zakázek
malého rozsahu na řadu akcí: opravu štítů
domů Sladkého a Bratří Žurků, opravu
elektroinstalace ve společných prostorách
domů Bratří Žurků 6-12, opravu elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9,
opravu elektroinstalace v bytech domů
Bratří Žurků 2-12, výměna plynových topidel za ústřední vytápění v domě Dornych
114 a výměna oken v domě Pompova 11.
Všechny tyto opravy proběhnou v letošním roce. Na základě výběrových řízení
a uzavření smluv s jednotlivými dodavateli
připravuje bytový odbor další opravy dle
finančních možností bytového odboru.
V průběhu zimních měsíců (v době
vegetačního klidu) jako každý rok probíhá
po celém území městské části prořezávání stromů a keřů v souvislosti s postupným svěřováním pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna Městské
části Brno-jih. Na našem území přibývají
pozemky a veřejná prostranství, které jako
městská část udržujeme a tím se snažíme
o zlepšení vzhledu naší městské části.
Přírodní koupací biotop – Brno-jih:
Neustále pracujeme na povolování tak
dlouho očekávaného koupaliště. V současné době máme vydáno územní rozhodnutí o změně využití území a požádali jsme
o stavební povolení. Držme si palce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné prožití jarních měsíců.
Mgr. Josef Haluza, Váš starosta
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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím na prahu jara. Ráda bych
Vám zprostředkovala pár informací o dění v naší
městské části v oblasti kultury, školství a sociálních záležitostí.
Již 18. společenský ples městské části je
minulostí, letošní se vydařil, přišlo kolem 350 lidí
a co nás nejvíce těší, že bylo hodně občanů z celé
městské části. Konečně se přišli bavit i mladí lidé,
takže považujeme akci za úspěšnou. Následný
dětský maškarní ples byl plný dětí a zábavy, takže
si myslím, že i ti nejmenší se „vyřádili“.
V letošním roce poprvé město Brno spustilo
tzv. elektronický zápis dětí do mateřských škol,
takže na hodnocení je brzy, nicméně dle předběžných informací budou zájemci z naší městské
části plně uspokojeni. Pravda, ne vždy se podaří,
aby rodiče umístili dítě do nejbližší mateřinky,
ale v rámci městské části by své dítě umístit
měli. V základních školách se tento měsíc budou
schvalovat nové rady škol, takže doufáme, že
rodiče využijí příležitost ke spolupráci se školou
a obcí.
V sociální oblasti se v podstatě městská část
zabývá pouze ochranou dětí a poradní činností
pro seniory. Zastupujeme před soudem děti
z rodin, které mají problémy, nebo děti s poru-

chou chování, nebo úpravou vztahu mezi rozvedenými rodiči a dětmi.
Kluby seniorů dostaly i v letošním roce příspěvek na svoji činnost, bohužel se nám ale počty
seniorů snižují. Také bych ráda vyzvala seniory
v městské části, aby se do klubu přihlásili.
Chci se ještě zmínit o Jednotce dobrovolných
hasičů v Přízřenicích. Bohužel se organizačně
rozpadla, není schopná plnit své poslání, není
akceschopná. Městská část proto pozastavila její
činnost na dobu neurčitou. Občanské sdružení
Sboru dobrovolných hasičů, které se zabývá
prací s dětmi a kulturně-společenskou činností,
funguje a též dostalo příspěvek od městské části.
Spolupráce ovšem ze strany sdružení vázne. Zdá
se, že lidé mají málo času na veřejně-prospěšnou
činnost. Věřím tomu, že přijdou lepší časy.
Vážení spoluobčané, v tomto čísle je uveden
přehled společensko-kulturních akcí na letošní
rok. Srdečně Vás zveme na jednotlivá setkání.
Takže, vyzýváme Vás, kdo bydlíte v obecních
bytech, ke zkrášlování svých balkónů a lodžií.
Tak jako každý rok vyhodnotíme nejhezčí.
Přeji všem pevné zdraví a pohodu.

Ing. Anna Böhmová
členka rady

Předpokládané akce MČ Brno-jih na rok 2012
19. 04. 2012 (čtvrtek) – setkání jubilantů, 15.00 hod., radnice MČ Brno-jih
27. 04. 2012 (pátek) – „pálení čarodějnic“, 15.30 hod., areál Hněvkovského
12. 05. 2012 (sobota) – Heršpická póť, restaurace „U Zuzany“
19. 05. 2012 (sobota) – vítání občánků, radnice MČ Brno-jih
26. 05. 2012 (sobota) – Jihobrněnský dětský den, 15.00 hod., areál Hněvkovského
15. 09. 2012 (sobota) – Komárovský podzim, 15.00 hod., areál Hněvkovského
20. 09. 2012 (čtvrtek) – setkání jubilantů, 15.00 hod. radnice MČ Brno-jih
22. 09. 2012 (sobota) – vítání občánků,
radnice MČ Brno-jih
05. 10. 2012 (pátek) – drakiáda, 15.00 hod.,
areál Hněvkovského
20. 12. 2012 (čtvrtek) – Vánoční zpívánky,
areál Hněvkovského

Výzva
Vyzýváme všechny občany MČ Brno-jih, bydlící v obecních bytech,
aby si v létě vyzdobili balkóny a lodžie. Opět proběhne soutěž
o nejhezčí balkón, komise složená z občanů a zástupců městské
části soutěž vyhodnotí. Vítězové budou odměněni na Komárovském
podzimu 15.09.2012.
Přejeme hodně zdaru při pěstování kytek a děkujeme všem, kdo
přispívají ke zkrášlění naší městské části.
Ing. Anna Böhmová, členka rady
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Feramo Metallum International, s.r.o.

Aktuálně
Přestože se aktuální informace k výstavbě průběžně objevují na stránkách městské části, dovoluji si shrnout současný stav ve věci staveb a stavebních úprav ve společnosti Feramo. V rámci
zjišťovacího řízení, které zahájil Odbor životního
prostředí KÚ JmK v měsíci lednu 2012, obdržel
ÚMČ Brno-jih celou řadu připomínek a námitek
k záměru firmy Feramo Metallum International,
s.r.o.: „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“. Veškeré připomínky a námitky byly úřadem postoupeny věcně
příslušnému orgánu, tj. OŽP KÚ JMK.
Informace o uvedeném záměru byla projednávána v orgánech městské části, přičemž Rada
městské části Brno-jih na svém zasedání dne
2.11.2011 vyjádřila nesouhlas s rozšiřováním
formovny a navíc, RMČ pověřila starostu jako
účastníka v předpokládaném územním řízení
k vznesení oprávněných námitek.
Ze závěru zjišťovacího řízení prováděného
OŽP KÚ JmK vyplývá, že vlastnímu územnímu
řízení bude předcházet posuzování vlivu záměru
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
(EIA). V rámci tohoto posuzování by mělo být
prokázáno, že uvedený záměr může být realizován jen za takových podmínek, které vyloučí
negativní dopad záměru na kvalitu životního
prostředí v dotčené oblasti.
U tohoto posuzování mohou občané (i MČ
Brno-jih) vyjádřit své připomínky a názory, se
kterými se orgán státní správy (OŽP KÚ JMK)
bude povinen vypořádat a zohlednit je ve svém
rozhodnutí. Relevantní informace bude MČ zveřejňovat na svých stránkách www.brno-jih.cz.
Na 8. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-jih konaném dne 2.2.2012 informoval starosta MČ, na dotaz z řad přítomných občanů, že
veškeré stavby realizované v rámci výše uvedeného záměru v areálu firmy Feramo Metallum
International, s.r.o., budou projednávány
v odborné Komisi výstavby a životního prostředí
a závěry komise budou podkladem pro jednání
RMČ. V tomto duchu budou závěry RMČ a stanoviska starosty MČ dostupná na stránkách
www.brno-jih.cz.
Ing. Zdeněk Harant
člen RMČ Brno-jih a předseda Komise
výstavby a životního prostředí
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Odstraňování starých dětských prvků
z dětských hřišť na území MČ Brno-jih

SBĚROVÉ DNY – jaro 2012
V jarních měsících roku 2012 budou v MČ Brno–jih probíhat sběrové dny podle
následujícího harmonogramu:
Stanoviště
Jižní nám.
Břeclavská
Rozhraní – Osamělá
Bohunická – Řehákova

Termín
14. 04. sobota
21. 04. sobota
28. 04. sobota
05. 05. sobota

Čas
8:00 – 12:00 h.
8:00 – 12:00 h.
8:00 – 12:00 h.
8:00 – 12:00 h.

Na jednotlivá stanoviště budou přistaveny vždy 3 kontejnery, do kterých budou občané třídit odevzdávané objemné odpady následně:
• železný šrot • spalitelný odpad /dřevo, části nábytku apod./
• objemný nespalitelný odpad /skládka/
Při sběrové akci není možné odevzdávat stavební suť a nebezpečné odpady, a to včetně ledniček a televizorů. Tyto odpady proto odevzdejte ve sběrných střediscích odpadů. Upozorňujeme, že i v letošním
roce jsou sběrové dny omezeny finančním limitem.
referát Životního prostředí

Právní změny nájemného bydlení
od 1. 11. 2011 po novele občanského zákoníku
V minulých číslech Jižního kurýra jsme Vás informovali o změnách v oblasti nájemního bydlení
po novele občanského zákoníku. V tomto vydání
se zaměříme na právní úpravu služebních bytů
a na ohlašovací povinnost nájemce bytu.
Jak se mění právní úprava služebních bytů.
V právní úpravě dosud přetrvávalo konkrétní
vymezení služebních bytů, a to v zákoně 102/1992
Sb., kde byl v ustanovení § 7 a § 8 služební byt
definován. Nová právní úprava občanského zákoníku č. 132/2011 Sb., ruší institut služebních
bytů. Novela již nezná pojem služební byt. Bývalé
služební byty však mají nadále zvláštní režim.
Jestliže takový byt užívá nájemce, který přestal
vykonávat práci pro pronajímatele, může pronajímatel nájem vypovědět, má však povinnost
poskytnout mu bytovou náhradu. Pokud nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele
bez vážných důvodů, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší. Jestliže takový byt užívá po smrti
nájemce osoba blízká, má právo v bytě bydlet.
Vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je
povinna tak učinit do tří měsíců ode dne doručení této výzvy. V případě smrti nájemce, k níž
došlo v souvislosti s výkonem práce pro pronajímatele, není tato osoba povinna se vystěhovat,
dokud jí není zajištěna přiměřená bytová náhrada.
Ve všech výše uvedených případech však povinnost zajištění bytové náhrady zaniká po uplynutí
2 let ode dne účinnosti novely zákona. Nově je
možné sjednat nájemní smlouvu na dobu výkonu
určité práce nájemce. Nebude tedy nezbytně
nutné, aby nájemce vykonával práce pouze pro
pronajímatele. Aby se předešlo případným sporům, zda nájem bytu, po skončení výkonu určité
práce, skončil či nikoliv, bude nezbytné v nájemní
smlouvě přesně vymezit charakter práce, způsob
a místo provedení práce apod. Nově je také
upraven zánik nájmu a to tak, že pokud nájem-
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ce přestane vykonávat určité práce bez vážného důvodu, končí nájem bytu posledním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy
práce přestal vykonávat. Pokud přestal nájemce
vykonávat práce z vážných důvodů na své straně
(např. zdravotní stav) skončí nájem bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy nájemce přestal určité
práce vykonávat.
Rozšířily se významným způsobem i povinnosti
nájemce.
Především jde o plnění oznamovací povinnosti,
kdy nájemce oznamuje pronajímateli písemně
a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob.
Povinností nájemce je oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny
v počtu, jménech, příjmeních a datech narození
osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato
změna potrvá déle než dva měsíce. Nájemce je
rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření
manželství nebo přechod nájmu. Pokud toto
oznámení neučiní ani do dvou měsíců ode dne,
kdy změna nastala, poruší v podstatě hrubě svojí
povinnost vyplývající z nájmu bytu. Toto hrubé
porušení povinnosti může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu. Nově je
nájemce povinen oznámit pronajímateli předem
svoji dlouhodobou nepřítomnosti v bytě a současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, pokud
to bude nezbytně nutné . Pokud si pronajímatel
vyhradí ve smlouvě souhlas s přijetím dalších
osob do bytu, mimo osob blízkých nájemci, bude
nájemce povinen si tento souhlas vyžádat.
Další informace o změnách týkajících se nájemních vztahů po novele občanského zákoníku
přineseme opět v příštím vydání Jižního Kurýra.
Marie Šebelová, vedoucí Bytového odboru

Na základě roční kontroly dětských hřišť 2012 dle
ČSN EN 1176 a 1177 dojde v průběhu měsíce
března k odstranění hracích prvků, které již neodpovídají normě ČSN EN 1176 – jedná se o staré
kovové prvky – kovové hrazdy, kovové žebřiny,
kovový kolotoč, kovové průlezky, kovová vahadlová
houpačka. Nevyhovující prvky budou odstraněny
z dětských hřišť Sladkého, Za školou, Schwaigrova,
Komárovské nábřeží, Bernáčkova. MČ Brno-jih
bude postupně na základě finančních možností tato
dětská hřiště doplňovat novými hracími prvky, které
již odpovídají uvedeným normám.
referát Životního prostředí

Vysazování dřevin na pozemcích
ve vlastnictví Statutárního města Brna
Žádáme občany, aby nevysazovali dřeviny
na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna
(týká se to zejména předzahrádek), a to z důvodu
neznalosti uložení inženýrských sítí a zlepšení údržby veřejné zeleně. Upozorňujeme občany, že pokud
budou dřeviny na pozemcích Statutárního města
Brna vysazeny bez souhlasu MČ Brno-jih, budeme
nuceni tyto dřeviny odstranit.
Děkujeme za pochopení.
referát Životního prostředí

Informace občanům
Upozorňujeme nájemníky obecních bytů, že
v letošním roce v rámci jarního úklidu zajistí
MČ Brno-jih přistavení čtyř kontejnerů k vyklizení nepotřebných věcí ze sklepů a společných
prostor. Kontejnery budou přistaveny v pátek
a v sobotu, tj. 13. a 14. dubna 2012 před domy
Hodonínská č. 13, Schwaigrova č. 9, Za školou
č. 5 a na parkovišti Za mostem. Žádáme občany,
aby využili nabízené možnosti a tím zlepšili kvalitu
svého bydlení.
Marie Šebelová
vedoucí Bytového odboru

Výzva občanům
Sociální a zdravotní komise vyzývá všechny manžele, kteří oslaví v roce 2012 zlatou svatbu, nechť
se ohlásí u pí Dany Sloukové, Mariánské nám.
13, tel. č.: 545 427 573, kancelář č. 103, e-mail:
dana.sloukova@brno-jih.cz
V případě osobní návštěvy vezměte s sebou,
prosím, oddací list.
Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem
zúčastnit se akce vítání občánků naší městské
části, která se bude konat 19. května 2012,
nechť se rovněž ohlásí u pí Dany Sloukové,
tel. č.: 545 427 573, kancelář č. 103, e-mail:
dana.sloukova@brno-jih.cz
Přihlášení rodiče obdrží pozvánky na akci
s podrobnějšími údaji.
V případě osobní návštěvy vezměte s sebou,
prosím, rodný list dítěte.
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Blokové čištění v roce 2012 a důsledky nerespektování
dočasného zákazu stání při blokovém čištění
Harmonogram blokových čištění místních komunikací pro rok 2012
Blok č. 1

Blok č. 2

Hodonínská, Masná + všechna parkovací stání (kromě velkého parkoviště Černovická –
Svatopetrská), Schwaigrova, Tuháčkova, Za mostem, Za školou.
Termíny: 29.3.; 17.5.; 12.7.; 6.9. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.
bratří Žůrků, stará Černovická, Kratina, Lomená, Lužná, Pompova, Potoční, Sazenice,
Sladkého, Slunná.
Termíny: 5.4.; 24.5.; 19.7.; 13.9. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.

Blok č. 3

Jeneweinova, Klášterského + parkoviště, Komárovská, Komárovské nábřeží, Konopná,
Kovářská, Roháčkova, Spěšná, Studniční, Široká, U vlečky, Železniční.
Termíny: 12.4.; 31.5.; 26.7.; 20.9. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.

Blok č. 4

Bednářova, Břeclavská, Chleborádova, Jezerní, Jižní náměstí, Staré náměstí, Záhumenice
– bez parkoviště. (Parkoviště na ulici Záhumenice bude v letošním roce vyčištěno mimo
blokové čištění, od roku 2013 již počítáme, že bude zahrnuto do blokového čištění).
Termíny: 19.4.; 7.6.; 2.8.; 27.9. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.

Blok č. 5

Pražákova, Rajhradská, Teslova.
Termíny: 26.4.; 14.6.; 9.8.; 4.10. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.

Blok č. 6

Bezovka, Dufkovo nábřeží, Jeníčkova, Košuličova, Perunova, Vodařská.
Termíny: 3.5.; 21.6.; 16.8.; 11.10. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.

Nezařazené komunikace bez dopravního značení – Osamělá, Rozhraní, Řehákova, Severní, Hrdličkova, Výpravní.
Termíny: 10.5.; 28.6.; 23.8.; 18.10. – vždy od 07:30 hod. do 16:00 hod.
Čištění vozovek I. třídy – Moravanská, Sokolova, Bohunická.
Termín: 27.3. zajišťují Brněnské komunikace a.s.

Policie
České
republiky
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Preventivně informační oddělení
V poslední době jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé využívají k vylákání
hotovosti od starších občanů.
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, kdy
se při hovoru vydávají za rodinné příslušníky
a snaží se od nich vylákat peníze. Nejčastěji
uvádí, že potřebují peníze např. na koupi vozidla
nebo, že se stali účastníky dopravní nehody
a potřebují peníze na odtah a opravu vozidla.
Dále uvedou, že hotovost si nemohou vyzvednout, proto pro peníze posílají známého, kterému
mohou plně důvěřovat.
Varujeme občany a zároveň je upozorňujeme,
aby ihned volali na bezplatnou tísňovou linku
policie 158 v případě, že je někdo takto bude
kontaktovat.
Za Vaši ochotu a spolupráci děkujeme.
nprap. Petra Hrazdírová

Důsledky nerespektování dočasného zákazu stání při blokovém čištění
Péče o čistotu komunikací patří ke každoročním velmi důležitým a nákladným úkolům
v naší městské části. Je prováděna v zájmu
občanů, kultury života, kvality bydlení obecně.
Občané velmi citlivě vnímají oblast dopravy,
stav komunikací včetně čistoty a velmi často se
na radnici obracejí se svými, mnohdy kritickými,
připomínkami a návrhy. Čištění komunikací se
provádí blokově (viz výše harmonogram blokových čištění), převážně strojově. Ruční čištění
nepřichází z časových i ekonomických důvodů
v úvahu. Nezbytnost zajistit a provést blokové
čištění se střetává (i když zcela výjimečně bohudík) se zájmy jedinců, otevřeně řečeno,
s jejich liknavostí, kteří nerespektují dočasný
zákaz stání a ponechají vozidlo na místě, kde je
to zakázáno. Pak nastává situace s odtahy, která
je nepříjemná jak pro uživatele vozidla, tak i pro
subjekty, které čištění provádějí. V konečném
důsledku se však odtahy dotýkají všech, neboť
se o tuto dobu prodlužuje celková doba blokového čištění.
Městská část Brno-jih ve snaze minimalizovat
počet případů, při kterém v době blokového čištění zůstane vozidlo na komunikaci a je třeba je
odtáhnout, (kromě splnění zákonné povinnosti
o umisťování přenosného dopravního značení
na komunikaci nejméně 7 dní před bloko-
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vým čistěním) optimalizovala dobu provádění
blokových čištění od 7.30 hod. do 16.00 hod. Dále
zveřejňuje každoročně termíny blokových čištění
na svých webových stránkách www.brno-jih.cz
(vyvěšeno celoročně) a rovněž v prvním čísle
Jižního Kurýru v příslušném roce – před započetím provádění blokových čištění.
A nyní co může očekávat vlastník vozidla při
nerespektování dopravního značení. Vystavuje
se riziku sankcí ze strany městské policie
pro přestupek za nerespektování dopravního značení. Dále pak riziku odtažení vozidla
na náklady vlastníka ve smyslu ustanovení § 19
odst. 5, 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, který ukládá účastníkům silničního provozu povinnost uposlechnout rozhodnutí silničního správního úřadu a respektovat příslušné dopravní značení, jenž přikazuje
dočasný zákaz stání na pozemní komunikaci
a tak umožnit čištění komunikací a veřejných
prostranství.
Odtahy vozidel při blokovém čištění v roce
2012 bude jako v předchozích letech zajišťovat
společnost Brněnské komunikace a. s., a to
prostřednictvím firmy Zdeněk Černý, se sídlem
Brno–Slatina, Drážní 9, areál F.K. Holoubek,
tel.: 548 217 484 nebo mobil: 602 737 673.

Ceny za odtah a parkovné jsou stávající,
tj. 1800 Kč vč. DPH za odtah, parkovné
120 Kč/den. Vrácení vozidla zpět na místo
nacházející se v lokalitě původního odtahu bude pouze v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena
za odtah včetně 1 dne parkovného činí v tomto
případě 3720 Kč vč. DPH (citováno z dopisu
Brněnské komunikace a. s. ze dne 17.2.2012
k odtahům vozidel při blokovém čištění 2012).
ÚMČ Brno–jih si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového
čištění.
Na závěr poznámka k Horním Heršpicím a jedna
výzva. Parkoviště na ulici Záhumenice bude
v letošním roce vyčištěno mimo blokové čištění, od roku 2013 již však počítáme s tím,
že bude zahrnuto do blokového čištění. A ta
výzva? Zvažte, prosím, před odjezdem na služební cestu, rodinnou rekreaci, očekávanou
hospitalizaci apod., zda není vhodné po tuto
dobu přeparkovat své vozidlo, případně si je
i jinak zajistit.
Za ÚMČ Brno-jih
Petr Fejfárek
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Městská policie Brno
Městská policie rozšířila projekt „Poznej svého strážníka“
do všech městských částí
Počínaje prvním dnem letošního roku byla pro
celé území města Brna spuštěna internetová
aplikace MP Brno nazvaná „Poznej svého
strážníka“, která byla v pilotní části testována
v centrální části Brna - v revíru MP Střed.
V současné době jsou již do projektu zapojeny
všechny revíry městské policie, což se bez
výjimky promítne do života všech městských
částí.
Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt
„Poznej svého strážníka“ již před několika měsíci. Jeho cílem je umožnit obyvatelům města
přímý kontakt se strážníkem, který má odpovědnost za konkrétní území.

Na webových stránkách www.mpb.cz má veřejnost možnost poznat bezmála stovku strážníků (tzv. „územářů“) a jim svěřené lokality.
Prostřednictvím uveřejněných kontaktních spojení tak lze strážníky oslovit s konkrétními podněty.
Na webu je umístěn banner, jehož prostřednictvím si zájemci mohou vybrat území, případně do vyhledávače zadat konkrétní ulici a hned
se dozví, který konkrétní strážník ji má na starosti. Informace o strážníkovi zahrnuje jeho
jméno a příjmení, fotografii, mapu území, v němž
vykonává službu; nechybí elektronický kontaktní
formulář ani telefonní číslo. Samozřejmostí je
i odkaz na revír městské policie, pod který daná

lokalita i strážník spadá, grafické umístění revíru
na mapě a kontaktní spojení na příslušného
vedoucího.
Brněnská městská policie má v současnosti
osm územně-organizačních jednotek, tzv. revírů,
které v sobě zahrnují jednu či více brněnských
městských částí. Kromě revírů disponuje MP
Brno rovněž jednotkami s celoměstskou působností, které se nevážou na konkrétní lokalitu.
Jde o Jednotku dopravní, Jednotku operativního
zásahu, Jednotku psovodů a Jednotku poříční.
Mgr. Denisa Kapitančiková,
tisková mluvčí MP Brno

Strážníci pro Brno-jih
Vážení občané, jsem rád, že Vás prostřednictvím Jižního Kurýra mohu informovat o projektu
Městské policie, který se týká i Vaší městské části
Brno-jih. Jedná se o projekt:

„Poznej svého strážníka“
Současně považuji za důležité představit Vám
strážníky Městské policie Brno s územní odpovědností za Městskou část Brno-jih tj. Komárov,
Dolní Heršpice, Horní Heršpice a Přízřenice.
Veškeré informace o tomto projektu si můžete
vyhledat prostřednictvím internetových stránek
na adrese www.mpb.cz.

problémy budeme řešit operativně, tak jako se
snažíme doposud.
Kontakty na strážníky:
telefon do zaměstnání: 545 214 176
elektronické formuláře jednotlivých strážníků
e-mail: jiri.kolek@mpb.cz
e-mail: milada.hrubesova@mpb.cz
e-mail: dalibor.novak@mpb.cz
Touto cestou bych Vás rád vyzval k předání
Vašich postřehů, podnětů týkajících se bezpečnosti ve Vaší městské části, a to nejen
strážníkům, ale i mně prostřednictvím e-mailu:
jiri.kukleta@mpb.cz nebo na tel.: 545 214 176

Na strážníky, se kterými se setkáváte v ulicích,
se můžete obracet nejen osobně v případech
porušování zákona, ale i prostřednictvím elektronického formuláře na již zmíněné webové adrese
s podněty týkající se problémů spojených s bezpečností ve Vaší městské části.

Z mých dosavadních zkušeností z práce vedoucího revíru jsem přesvědčen, že cestou společné
komunikace je možno problémy nejen efektivně
řešit, ale především jim předcházet.

Věřím, že pokud to bude v našich silách a pravomoci, vždy Vám společně vyjdeme vstříc a Vaše

Jiří Kukleta
Vedoucí revíru - Jih

Pořad velikonočních
bohoslužeb 2012
Zelený čtvrtek 5.4.
18:00 hod. Památka večeře Páně (Komárov)
Velký pátek 6.4.
15:00 hod. Pobožnost křížové cesty (Komárov)
18:00 hod. Obřady umučení Páně (Komárov)
Bílá sobota 7.4.
8:00-18:00 hod. Celodenní adorace u Božího
hrobu v kapli Vzkříšení
20:00 hod.
Vigilie-Vzkříšení (Komárov)
Neděle Vzkříšení 8.4.
8:00 hod. Mše sv. Komárov
8:00 hod. Mše sv. Horní Heršpice
9:30 hod. Mše sv. Komárov
Pondělí velikonoční 9.4.
8:00 hod. Mše sv. Komárov
8:00 hod. Bohoslužba slova
Horní Heršpice

Str. Jiří Kolek
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Str. Milada Hrubešová

Str. Dalibor Novák

Přejeme všem radostné
a požehnané Velikonoce
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Prošli jste si léčbou závislosti
na alkoholu a následnou péčí,
jste nezaměstnaní nebo nemáte
odpovídající zaměstnání?
Potřebujete pomoc a podporu při hledání
nového zaměstnání?
A Kluby ČR pro vás provozují poradenské
centrum, kde můžete využít služeb při hledání
zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit novým dovednostem potřebným
na otevřeném trhu práce.
Pro bližší informace nás navštivte na adrese:
Křenová 62a, Brno, I. Patro
nebo kontaktujte na tel.: 541 247 233,
e-mail: michaela.adamcova@akluby.cz
po-čt: 8:00–16:00 hod. a pá 8:00–15:30 hod.

Řešíte obtížnou životní situaci?
Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou
nezvládne sám a potřebuje kvalifikovanou pomoc při jejím řešení.
Nabízíme bezplatně:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

sociální poradenství
pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace s návrhem jejího řešení
návod při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek
úplnou informaci o nabídce sociálních služeb (seniorům, zdravotně postiženým, rodinám
s dětmi, ostatním sociálně potřebným osobám)
spolupráci při vyhledávání sociálních služeb nebo jiných forem pomoci a jejich zprostředkování
zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních obtížných
životních situacích
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich
přirozeném prostředí
pomoc osobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením

SOCIO-INFO CENTRUM
osobní poradenství | poradna po telefonu | internetová poradna
Po a St: 8-17 hod. Út, Čt, Pá: 8-13 hod.
Koliště 19, 601 97 Brno
tel.: 542 173 820, 542 173 830
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz
www.socialnipece.brno.cz

Ing. Miroslav Foltýn
vedoucí Odboru sociální péče Magistrát města Brna

Informace k sociální reformě
platné od 1. ledna 2012
Agendy nově vykonávané
Úřadem práce
na Mojmírově náměstí 10

Patnáctá mezinárodní
ohňostrojná přehlídka v Brně.
Letos v olympijském rytmu.
Již 15. ročník festivalů zábavy Brno-město
uprostřed Evropy se uskuteční od 25. května do 10. června 2012. Tradičně největším
diváckým magnetem je mezinárodní soutěžní
přehlídka ohňostrojů s hudbou STAROBRNOIGNIS BRUNENSIS. Soutěžní části na Brněnské
přehradě se letos účastní světové společnosti
ze Španělska, Austrálie, Číny a Česka. V rámci
celého programu ohňostrojné přehlídky se
spolu s českými ohňostrůjci představí také tým
z Rakouska. Brno v letošním roce patří s účastí
ohňostrojných týmu ze tří kontinentů k nejprestižnějším přehlídkám ohňostrojů nejen v Evropě.
Více informací a podrobnější programy festivalů
najdete průběžně na www.ignisbrunensis.cz.
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Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Průkaz osoby se zdravotním postižením
(TP, ZTP, ZTP/P)

Spojovatelka:
tel.: 950 104 585, 950 104 586

Agendy nově vykonávané
Úřadem práce na Kolišti 19
Dávky hmotné nouze pro rodiny s dětmi
i jednotlivce (dříve agendy na OSP MMB a ÚMČ)
n Příspěvek na živobytí
n Doplatek na bydlení
n Mimořádná okamžitá pomoc
Kontakt:
tel.: 542 173 758, 542 173 811

Podatelna Úřadu práce je pouze na Křenové 25/27 a Mojmírově náměstí 10
Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 hod., Út, Čt 8:00-13:00 hod., Pá 8:00-13:00 hod. jen podatelna

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19
n poskytuje poradenství a pomoc rodinám s dětmi, seniorům, osobám se zdravotním postižením
a dalším občanům v obtížných sociálních situacích
n kontakty: 542 173 820, 542 173 830
n e-mail: socioinfocentrum@brno.cz
n web: www.socialnipece.brno.cz
n vydává parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením kontakt: 542 173 741
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První pololetí na ZŠ Bednářova
První pololetí školního roku zahájili žáci v téměř nezměněném počtu, i pedagogický sbor zůstal ve stejném
složení, ale velkou a příjemnou změnou byl pro všechny
změněný vzhled školy – nová okna, zateplení a nová
barva fasády. A uvnitř školy nová učebna, která se
změnila v nahrávací studio, které využívají žáci 1. i 2.
stupně jak ve vyučování, tak v kroužcích při mimoškolní
činnosti.

a nácvikem správné techniky bruslení. K dalším aktivitám, které patří mezi dětmi k oblíbeným, se zařadila dopravní soutěž Empík cyklistou. Zatím proběhly
ve škole hodiny s lektory z městské policie, na jaře se
uskuteční praktická výuka na dopravním hřišti. A protože stejně důležitá, jako rozvoj pohybových a sportovních schopností u dětí, je pro nás i oblast kultury, měli
žáci 1. stupně možnost absolvovat tříhodinový program
cirkusu Legrando, ve kterém si vyzkoušeli prvky akrobacie, chůze po laně, žonglování apod. Zhlédli také
několik představení v divadle Radost, v DD Sluníčko si
vyzkoušeli výrobu malovaných zrcadel, v nahrávacím
studiu nazpívali vánoční píseň, ke které vyrobili i obal
na CD jako dárek k Vánocům s názvem Moje první CD.

Mikulášská besídka tradičně zaplnila tělocvičnu

Nezahálela ani školní družina. K úspěšným akcím
uplynulého pololetí patřil např. Barevný podzim, kdy
žáci vytvářeli zajímavé věci z přinesených přírodnin a z výrobků připravili pro rodiče malou výstavu.
Maminky a babičky na oplátku napekly buchty, které
na výstavu přinesly i s recepty. Děti potom hodnotily,
která z buchet je nejlepší a společně tak prožili příjemné odpoledne. Úspěšná byla také soutěž Superstar,
ve které soutěžily děti ve dvou kategoriích chlapců
a děvčat a vítězové si zajistili postup do obvodního kola
na ZŠ Kneslova.

Šesťáci si vyzkoušeli svoji zručnost v Jungleparku

Jako každoročně se v rámci vzdělávacího programu
ŠPRT (tedy škola přátelského a rodinného typu) rozběhla i řada různých aktivit, kterými se snažíme našim
žákům nabídnout možnosti, které sice souvisejí se
vzděláváním a výukou, ale zároveň jim umožňují zajímavě a tvořivě trávit volný čas. V letošním školním roce
tak mohou navštěvovat opět keramický kroužek, sportovně pohybové hry, divadelní a filmový klub, ale nově
třeba také dramatický a multimediální kroužek. Členové
divadelního a filmového klubu v průběhu prvního pololetí navštívili představení Balada pro banditu v divadle
Husa na provázku nebo Sugar! na Hudební scéně
Městského divadla. Záměrem je především seznámit
žáky s divadlem trochu jinak, než na klasických „školních představeních“, která v průběhu školního roku
navštěvují všichni.

Při futsalovém turnaji se hrálo i fandilo

I v letošním školním roce pokračují tradiční projektové
dny. V rámci těchto dnů pracují žáci ve skupinách
složených z různých ročníků a mohou si tak vyzkoušet
i spolupráci s kamarády z jiných tříd. Velmi dobře se
rozběhla i sběrová akce, která probíhá pravidelně každý
měsíc a během níž se podařilo nasbírat již přes 4 tuny
papíru. Výtěžek z celoroční akce bude použit na zkvalitnění vnitřního vybavení školy.
Na prvním stupni absolvovali třeťáci jako každoročně
plavecký výcvik, nově však žáci 4. a 5. třídy navštěvovali
kurz bruslení pro začátečníky i pokročilé se soutěžemi
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Někteří žáci se vyřádili v Aquaparku v Praze

Za žáky z druhého stupně přišel na besedu hlavní
představitel naučného seriálu Záhady Toma Wizarda
Jan Adámek, proběhl také například Workshop I., při
kterém žáci pracovali s MacBooky a vznikla tak řada
materiálů, které budou využity při tvorbě almanachu
připravovaného k 50. výročí založení ZŠ Bednářova.
Deváťáci nacvičili a nahráli ve školním studiu píseň My
bucket´s got a hole in it. Uspořádali jsme také již tradiční předvánoční futsalový turnaj, kterého se ve stále
větším počtu účastní i děvčata, lyžařský výcvikový kurz
v Herlíkovicích, někteří ze žáků se zúčastnili výletu
do Aquaparku v Praze – Čestlicích. Všechny ročníky
měly také možnost navštívit několik zajímavých výstav
spojených s různými animačními programy a výtvarnými aktivitami.

V současné době realizuje škola také dva zajímavé projekty. Od ledna letošního roku probíhá v rámci projektu
„Média do škol“ spolufinancovaného ESF a státním
rozpočtem ČR další školení pedagogů. Ti se učí pracovat s aplikacemi systému Mac a své vědomosti dále
předávají stále většímu počtu žáků. Mac Booky jsou
využívány hlavně v hodinách informatiky, pracovních
činností, v multimediálním kroužku. V rámci dramatického kroužku jsou v nynějších dnech zpracovávány
videonahrávky scének, které žáci nacvičili a které jste
mohli již zhlédnout na Mikulášské besídce.
Společnost Kaufland nám formou daru věnovala vánoční ozdoby a cukrovinky v hodnotě 153 254,30 Kč.
Mnohokrát děkujeme za jejich podporu.
Druhým je projekt „Pojďme si číst“, na který získala
škola finanční prostředky v rámci projektů EU peníze
školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt bude realizován v následujících dvou letech a věříme, že přinese žákům další
zkvalitnění výuky.

V minulém školním roce se škola zapojila do projektu Moje volba - moje budoucnost, jehož hlavDo druhého pololetí tedy nezbývá než si přát, aby výuka
ním cílem je představit žákům řemeslné a technické
i akce s ní spojené probíhaly ve stejném duchu jako
obory. Během dvou let se deváťáci zúčastnili několika
doposud a aby naši žáci byli v závěru školního roku
exkurzí, besed a Oborových dnů. K nejzajímavějším
spokojeni jak se svými výsledky, tak se vším, co nového
akcím patřily exkurze do Delta pekáren, Moravské
mohli zažít a absolvovat.
ústředny, Oborové dny na ISŠ a COP Olomoucká
a SOU stavebním Bosonohy. Poslední naší projektovou
Mgr. Vlastimil Černý, ředitel ZŠ Bednářova 28
aktivitou byl Oborový den na SOŠ a SOU v Mikulově,
kde si žáci ozdobili
perníčky, namíchali
nápoje, dranžírovali
ovoce a seznámili
se tak s obory cukrář, kuchař a číšník.
Věříme, že účast
v projektu žákům
9. třídy pomohla při
rozhodování o jejich
Účastníky Superstar čekalo vystoupení nejen před porotou, ale i početným obecenstvem
budoucnosti.
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Projekt „Peníze EU do škol“ pomáhá zlepšit
podmínky na ZŠ Tuháčkova
V rámci projektu Peníze EU do škol
získala ZŠ Brno, Tuháčkova 25 částku
1 700 000 Kč, kterou vedení školy v průběhu dvou let využije na další zlepšení
materiálně technického vybavení školy
a na platy učitelů. Právě probíhá výběrové
řízení na nákup dalších čtyř interaktivních
tabulí, pořídíme nové počítače pro žáky
i učitele. Podařilo se rozdělit žáky 1. a 2.
ročníku na menší skupiny pro výuku
angličtiny a češtiny, dělená je také matematika v 9. ročníku. Kabinety všech vzdě-

lávacích oblastí budou postupně účelně
vybavovány potřebnou didaktickou technikou a moderními pomůckami. Učitelé již
zahájili tvorbu a praktické ověřování digitálních učebních materiálů. Tyto materiály
nabídneme k využívání při výuce nejen
všem kolegům na naší škole, ale také
pedagogům z jiných škol.

Mgr. Jana Hanáková
ředitelka školy ZŠ Tuháčkova 25

Projekt Víc vědět, víc znát, víc umět
se blíží do svého finále
V červnu 2012 ukončíme projekt, kterým
jsme získali z ESF částku 3 330 000 Kč.
Díky těmto penězům jsme v úvodu projektu, tedy v únoru 2010, vybudovali
novou multimediální učebnu s 15 novými
počítači, interaktivní tabulí včetně vizualizéru, tabletu a hlasovacího zařízení.
Do školního vzdělávacího programu Moje
škola jsme zařadili nový předmět Mediální
výchova pro žáky v 8. a 9. ročníku, děti
naší školy mohou bezplatně navštěvovat
6 zájmových kroužků a všichni učitelé se
podílejí na budování tzv. virtuální knihovny, kdy na školní server ukládají nově
vytvořená interaktivní cvičení. Již nyní se
zde nachází více než 1 000 pracovních
listů, úkolů, her, kvízů a zajímavých námětů k výuce všech předmětů. Do školního
vzdělávacího programu jsme také začle-
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nili absolventské práce žáků 9. tříd. Pod
vedením konzultantů – učitelů ve 2. pololetí 9. ročníku žáci zpracovávají zadaná
témata, v květnu odevzdají zpracovanou
absolventskou práci na PC a v červnu
tuto práci obhajují před odbornou komisí
a svými spolužáky. K prezentaci využívají
program SMART Notebook a interaktivní
tabuli. Učitelé tak mají možnost posoudit
úroveň osvojených kompetencí každého
jednotlivce a přesvědčit se o úspěšnosti
vzdělávání dětí na naší škole.
Velice oceňuji, že práce s moderními
komunikačními technologiemi se stala
na naší škole součástí běžných vyučovacích hodin. Systematická práce učitelů
naší školy podněcuje žáky k chuti hledat
další informace, zábavnou formou zjišťují,
že počítač je nutným pracovním prostřed-

kem při studiu nejrůznějších oblastí našeho života a nemusí sloužit jen k hraní her
a bezvýznamnému surfování po internetu.
Velmi dobrou úroveň vzdělávání na ZŠ
Brno, Tuháčkova 25 také potvrdila nedávno uskutečněná kontrola podmínek vzdělávání ze strany České školní inspekce
– více informací najdete na:
www.zstuhackova.cz
Díky evropským dotacím, úsilí pedagogů a podpoře městské části Brno-jih se
absolventi naší školy stávají úspěšnými
nejen v odborných školních olympiádách,
kde jsou rovnocennými partnery žákům
víceletých gymnázií, ale především se
stávají úspěšnými ve studiu na vybraných
středních školách.
Mgr. Jana Hanáková
ředitelka ZŠ Tuháčkova 25
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MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
OSLAVILA 20. VÝROČÍ
Pamětními medailemi za záchranu lidského
života či za velkou míru osobní statečnosti
ocenilo v závěru února 2012 vedení brněnské
městské policie své strážníky při slavnostním
ceremoniálu v Městském divadle Brno. Při příležitosti 20. výročí MP Brno byly rovněž vyznamenány osobnosti a instituce, které s městskou
policií dlouhodobě spolupracují, výrazně ji podporují nebo se jinak podílejí na její činnosti.
Medaile za záchranu života přebrala dvojice strážníků z Jednotky operativního zásahu, která prokázala mimořádnou duchapřítomnost a dokonalé
zvládnutí technik předlékařské péče v ulici Plotní,
když v noci z 18. na 19. srpna 2011 objevila
muže s masivním tepenným krvácením z nohou.
Jiná dvoučlenná hlídka strážníků z revíru Střed
19. července 2011 zase pohotově zasáhla v pří-

padě muže v Orlí ulici, který si žiletkou opakovaně způsoboval řezné rány na předloktích. Díky
pohotovému jednání hlídky pětatřicetiletý muž,
u kterého hlídka záhy zjistila i otevřené řezné rány
na krku, nevykrvácel a vozidlo záchranné služby,
přivolané strážníky, dorazilo včas. Tyto případy
jsou přitom jen zlomkem zákroků, kdy strážníci
městské policie zachrání lidské zdraví a životy.
Každý rok jich jsou desítky a jen hlídka Jednotky
operativního zásahu vloni pomáhala třiceti převážně starším osobám, které zůstaly bezmocně
uvězněny ve svých bytech. V rámci slavnostního
ceremoniálu byli v divadle medailemi „Za věrnost“ oceněni strážníci, kteří v řadách MP Brno
působí nepřetržitě 10, 15 či 20 let.

našel peněženku s vysokým
obnosem,
m oobnosem
e platební
kartou a doklady a odevzdal ji na služebnu městské policie. Za svůj výjimečný čin obdržel z rukou
ředitele MP pamětní plaketu, kroniku městské
policie a dárkový balíček.

Punc výjimečnosti mělo dekorování desetiletého
Tomáše, který před několika dny na Vinohradech

Mgr. Pavel Šoba
tiskový odbor MP Brno

Mateřská škola
a Základní škola
pro tělesně
postižené
Kociánka 6, 612 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP:
n péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým
i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně
oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách
denního, týdenního nebo celoročního pobytu
n péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
n ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
n péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání
n péči psychologickou, logopedickou
n EEG Biofeedback
n práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují
speciální pedagogové
n individuální programy pro jednotlivé žáky
n pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
Zápis do Mateřské školy se bude konat dne 30.04.2012.
tel. MŠ: 515 504 214, tel./ fax ZŠ: 541 246 641
www.skola-kocianka.cz/
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Na závěr slavnostního shromáždění poděkoval
ředitel MP Brno Jaroslav Přikryl přítomným
za odvedenou práci a vyjádřil přesvědčení,
že brněnská městská policie bude i nadále
úspěšná při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku i při plnění dalších
úkolů vyplývajících ze Zákona č. 553/1991 Sb.,
O obecní policii.

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené,
Kociánka 6, 612 00 Brno, zajišťuje včasnou intervenci
a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku
Dále nabízí:

n poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně
postižených dětí a dětí souběžně postižených více vadami
n poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných
mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto
škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti
n individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky
n výjezdy do rodin handicapovaných dětí
n poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných
škol a školských zařízení
n poradenství při změně školy související s přechodem tělesně
postižených dětí na druhý stupeň ZŠ
n informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků
n poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních
lavic a židlí
n konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky
n řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení
tel. SPC pro MŠ: 515 504 375, tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373
e-mail: spcprotpbrno@seznam.cz
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VELIKONOČNÍ FESTIVAL
DUCHOVNÍ HUDBY
BRNO 1—15/4/2O12
Pod záštitou ministryně kultury
Aleny Hanákové,
hetjmana Jihomoravského kraje
Michala Haška,
primátora města Brna
Romana Onderky
a biskupa brněnského
Mons. Vojtěcha Cikrleho
—
www.mhf-brno.cz

1/4/2012/17.00 KOSTEL SV. JAKUBA
2/4/2012/19.00 KOSTEL SV. JANŮ „U MINORITŮ“
4/4/2012/19.00 CHRÁM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE „U JEZUITŮ“
11/4/2012/19.00 BAZILIKA NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE NA STARÉM BRNĚ
13/4/2012/19.00 KOSTEL SV. TOMÁŠE
15/4/2012/19.00 KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA

AUTOSERVIS
- mechanické, klempířské opravy
- výměny autoskel a diagnostika

Program, rezervace a předprodej vstupenek:
www.mhf-brno.cz
www.filharmonie-brno.cz

PNEUSERVIS

tel.: 777 268 848

MUDr. Jarmila Kočí

Ordinační doba:

OČNÍ
AMBULANCE

onoce_kam_94x196-2.indd 1

Po 11-16 hod.
Út 8-13 hod.
St
8-13 hod.
Čt 8-11 hod.

3/7/12

Registrace nových pacientů
Mariánské náměstí 1, (výšková budova GiTy)
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- osobní, dodávkové, nákladní vozidla
- prodej pneu
3:27:44 PM - sezónní uskladnění pneu
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ODTAHOVÁ SLUŽBA
VÝJEZDOVÉ SERVISNÍ VOZIDLO
- pomoc motoristům v nouzi

Masná 9, Brno
Tel.: 773 593 892
Tel.: 776 226 633

www.ampcentrum.cz
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OSOBNÍ A NÁKLADNÍ PNEUSERVIS
165/70 R14
Kleber Dynaxer HP3 81 T

854,–

1059,–

vč. DPH

165/70 R13
KORMORAN IMPULSER 79 T

vč. DPH

AKČNÍ NABÍDKA LETNÍCH OSOBNÍCH PNEUMATIK – JARO 2012:

165/70 R14
KORMORAN IMPULSER 81 T

185/60 R14
KLEBER DYNAXER HP3 82 H

869,–

1079,–

vč. DPH

ŠKODA FABIA, ...

vč. DPH

ŠKODA FELICIA, FAVORIT, ...

195/65 R15
KLEBER DYNAXER HP3 91 H

205/55 R16
KLEBER DYNAXER HP3 91 H

1274,–

1689,–

vč. DPH

ŠKODA FABIA, VW POLO, ...

vč. DPH

ŠKODA FABIA, ...

195/65 R15
MICHELIN ENERGY SAVER 91 V

205/55 R16
MICHELIN ENERGY SAVER 91 V

1827,–

2317,–

ŠKODA OCTAVIA, RENAULT
MEGANE 2, OPEL ASTRA, ...

Provozovna:
U Svitavy 3, 618 00 Brno-Černovice
Tel.: 602 728 568, www.pneuservisa.cz
e-mail: servis@pneuservisa.cz
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vč. DPH

ŠKODA OCTAVIA,
RENAULT MEGANE, ...

vč. DPH

ŠKODA OCTAVIA, RENAULT
MEGANE 2, OPEL ASTRA, ...

ŠKODA OCTAVIA,
RENAULT MEGANE, ...

U SVITAVY 3
618 00 BRNO
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KANCELÁŘE, SKLADY,
DÍLNY, PARKOVÁNÍ
ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM
Brno-Komárov, Svatopetrská 7

PRONÁJEM
Tel.: 721 414 464
www.svumreality.cz

Starožitnosti
Starožitnosti

Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 9, 12 – pátá zastávka od hl. nádraží (Konopná)

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
ìzlaté kapesní a náramkové hodinky (i poškozené); šperky; mince; zlomkové zlato ì
stříbrné hodinky; mince; šperky; příbory; tabatěrky; pudřenky aj.ì české granáty;
bižuterii; vyznamenání; medaile; bankovky ì veškeré pánské náramkové hodinky
do r. 1980 i nejdoucí ì obrazy; rámy; nábytek; hodiny; alpaku kombinovanou se
sklem; veškeré sklo ìêveškeré sošky a plastiky; lustry; rádia; gramofony; fotoaparáty;
hudební nástroje; knihy; pohlednice a spoustu dalších předmětů.

VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ; I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: starozitnosti-ille@seznam.cz
OTEVŘENO: Po–Čt 9.30–17.00 Pá 9.30–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
• Pronajmu garáž při ul. Lomená.

Grossová Jana

• Kadeřnictví dámské,
pánské, dětské
• Kadeřnice školené
• Pracujeme s Italskými
barvami Maxima, Elgon
• Novinky barvení
a střihu vlasů
• Prodlužovaní vlasů
keratinem
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kadeřnictví

Tel.: 775 103 553

• Sháním RD se zahradou na jihu Brna, nejlépe v Heršpicích nebo Přízřenicích.
Cena do 2 mil. Kč v hotovosti. RK nevolat!
Tel.: 602 642 963

Mobil: 721 968 756
Tel.: 545 234 518
PO-PA: 10:00–17:00 hod.
Dále dle objednávek
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