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„Dopracování územní studie rozvojové
území Brno-jih – podklad pro pořízení
změny“. Vedení města Brna si je velice
dobře vědomé důležitosti dokumentu,
kterým je Územní plán města Brna. Nový
územní plán má do finální podoby ještě
hodně daleko, následně bude zpracována jedna varianta nového konceptu
územního plánu, který opětovně projde
veřejným projednáváním.

VáÏení a milí spoluobãané!
V dnešním vydání Jižního Kurýra bych
se rád zmínil o tématu, které již několik
týdnů zaměstnává vydání jednotlivých
periodik. Bezesporu je to závažné téma,
kterým se zabýváme a budeme zabývat
i my v následujících týdnech a měsících. Jedná se samozřejmě o tři koncepty nového územního plánu, který
určí jakým směrem se město Brno
bude rozvíjet.
Projednávání konceptu je velice složitý
proces, jednotlivci mohli podávat do
10. března připomínky, vlastníci nemovitostí mohli podávat námitky, které musí
řešit Zastupitelstvo města Brna.
Naše městská část uspořádala tři setkání
s občany. Dne 03. 02. 2011 s občany Horních Heršpic, 08. 02. 2011 s občany Dolních Heršpic a Přízřenic a 15. 02. 2011
s občany Komárova. Na těchto setkáních
jsem občany požádal, aby své připomínky a námitky, které budou posílat na
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Odbor územního rozvoje a plánování
Magistrátu města Brna, zaslali v kopiích
i na náš úřad. Dále jsme se jako představitelé městské části zúčastnili i prezentace konceptu Územního plánu města
Brna s výkladem zpracovatele dne
10. 02. 2011 v budově Magistrátu města
Brna, na Odboru územního rozvoje
a plánování.
Jako městská část máme relativně dost
času na získávání poznatků a informací,
a na případné setkání s dalšími projektanty a odborníky. Bude následovat projednávání v Komisích Rady městské
části Brno-jih, v Radě městské části
Brno-jih a následně v Zastupitelstvu
městské části Brno-jih. Do konce června
letošního roku budou připomínky zastupitelstva následně projednávány a zapracovány do zadání dalšího stupně návrhu
nového územního plánu. Občané Dolních Heršpic a Přízřenic se nemusí obávat, všechny tři varianty konceptu územního plánu vznikaly ještě před novou
studií pro Brno-jih, která má název

A nyní bych se rád zmínil o bezprostředních událostech, které probíhají v současné době v naší městské části. Probíhají bourací práce v rámci dvou investičních akcí města Brna. Jedná se o stavby
„Tramvaj Dornych-Plotní“ a „Retenční
nádrž Jeneweinova“. Jak jsem se již
zmínil v minulém vydání Jižního Kurýra,
věnujeme těmto stavbám zvýšenou
pozornost a jsem v přímém kontaktu
s jednotlivými firmami, které provádí
bourací práce. I nadále mohu konstatovat, že spolupráce je na velice dobré
úrovni se všemi zainteresovanými stavebními firmami.
V rámci těchto dvou staveb bude docházet i k rekonstrukcím inženýrských sítí
v jednotlivých ulicích, které souvisí
s těmito investicemi, např. Komárovská,
Komárovské nábřeží a Konopná. Rekonstrukce inženýrských sítí započala v ulici
Slunná a pevně doufám, že bude následovat ulice Potoční, včetně povrchů.
V oblasti bytového fondu pro letošní rok
připravujeme opravu střech a zateplení
domů na ulici Komárovské nábřeží 4 a 6.
Vzhledem k pokračujícím demolicím
v rámci stavby „Tramvaj Dornych-Plot-
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ní“ plánujeme i úpravu domu Dornych
126. Připravujeme nacenění oprav i dalších bytových domů a pokud to bude
finančně jen trochu možné, opravíme
další domy ještě v letošním roce.
V oblasti životního prostředí v zimním
období - v době vegetačního klidu se
jako každý rok věnujeme pozemkům,
které jsou ve vlastnictví města Brna,
svěřené Městské části Brno-jih. Pro
letošní období vegetačního klidu jsme
se rozhodli vytvořit veřejná prostranství s pravidelnou údržbou v několika
lokalitách. V oblasti ulice Studniční –
zrušení zahrádek o rozloze 1.355 m2,
na ulici Sazenice o rozloze 1.272 m2 zrušení bývalé zahrádky MŠ Pompova,
a pozemků v lokalitě k. ú. Trnitá u řeky
Svitavy o rozloze 7.694 m2. Další lokalita, kterou jsme se rozhodli využít jako
veřejné prostranství, se nachází ve
sportovně-rekreačním areálu Hněvkovského, jsou to bývalé zahrádky SŽDC.
Nejdříve jsme si museli tuto problematickou lokalitu pronajmout od SŽDC
a pak následně ji vyklidit. Snahou
městské části je nevyužité lokality na
našem území rekultivovat na veřejná
prostranství s ohledem na tíživou
finanční situaci nejen městské části,
ale i některých našich spoluobčanů.
Závěrem bych se ještě rád zmínil o jedné
investici, kterou připravujeme jako
městská část Brno-jih. Rada městské
části Brno-jih vybrala na svém zasedání
zpracovatele „Přírodního koupacího biotopu Brno-jih“. Podobný koupací biotop
byl vybudován již před několika lety
v obci Kovalovice, kam se jezdí řada
„Brňáků“ koupat. Jako nejvýhodnější
jsme vybrali místo v Horních Heršpicích
na pravém břehu řeky Svratky. Jsme
teprve na začátku, ale pevně věřím, že se
nám to podaří. Vždy jsme na začátku,
důležitý je výsledek.
Přeji Vám všem pevné zdraví a s blížícím
se jarem plno síly a pohody.
Mgr. Josef Haluza
Vá‰ starosta

JIŽNÍ KURÝR 1/2011

VáÏení spoluobãané,
srdečně Vás zdravím s příchodem jara.
V posledním vydání Kurýra jsem slíbila
termíny společensko-kulturních akcí.
Plesová sezóna je téměř za námi a nutno
říci, že letošní společenský ples městské
části byl poznamenán menší účastí
z důvodu chřipek, přesto se vydařil stejně jako maškarní bál pro děti druhý den.
Doufám, že zimní nemoci jsou za námi
a naši nejbližší akci „Pálení čarodějnic“,
která se bude konat v pátek 29. dubna,
neovlivní jarní únava.
V dubnu máme také naplánované vítání
nových občánků na sobotu 16. dubna.
V této souvislosti prosím rodiče dětí
narozených od října 2010 do dubna
letošního roku, aby se kvůli evidenci na
slavnostní obřad přihlásili paní Sloukové na úřadě MČ (telefon 545 427 573).
Také naše starší spoluobčany, kteří
oslaví životní jubileum, rádi uvidíme na
radnici 14. dubna na besedě, kde se setkají s vedením městské části a budou si
moci pohovořit o radostech i starostech
života.

v Přízřenicích, kde organizují maškarní
ples dětí a další akce pro děti a dospělé.
Musím ještě zdůraznit význam klubu
seniorů – Komárovských i Hornoheršpických, protože jejich členové nám
také aktivně pomáhají v naší práci, čehož
si velmi vážíme. V oblasti školství se připravuje nejen projekt přístavby MŠ
Zelná, zateplení a výměna oken v ZŠ
Bednářova, ale také řada menších oprav
a rekonstrukcí ve všech ostatních školských zařízeních. Je zcela samozřejmé,
že by si každá škola zasloužila víc, ale
musíme respektovat finanční možnosti
naší městské části a veškerá vylepšení
plánovat na etapy do více let. Vážení
spoluobčané, srdečně Vás zvu na naše
akce, přijďte se pobavit a pohovořit si
s námi. Přeji Vám pěkné velikonoční
svátky, zdraví a pohodu.
Vaše radní pro kulturu, školství a sociální oblast
Ing. Anna Böhmová

Informace občanům

Na 14. května již připravujeme HornoDolno-Heršpickou póť. Letos bude
malá změna – duchovní část pouti se
odehraje již dopoledne, odpoledne
a večer pak budou stejné jako minulé
roky. Tedy dětské odpoledne a večerní
merenda. Věřím, že si po zkušenosti
z minulých vydařených ročníků nenecháte ujít ani letošní. V květnu, přesněji 28. května, městská část také organizuje Jihobrněnský dětský den. Bohatý
doprovodný program bude jistě dostatečným lákadlem a věřím se všemi
spoluorganizátory, že účast bude hojná
a den se vydaří. Srdečně zveme všechny děti a jejich doprovod.

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 sobotu, t.j. 15. a 16. dubna 2011
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.

V souvislosti s kulturně-společenskými
akcemi bych ráda poděkovala pedagogům mateřských a základních škol za
spoluorganizaci těchto akcí. Také Sboru
dobrovolných hasičů v Přízřenicích
děkuji za aktivní spoluúčast na všech
akcích městské části a za jejich aktivitu

Termíny uzávěrek
Jižního Kurýra:

Marie Šebelová
vedoucí bytového odboru

číslo 2/2011 uzávěrka dne 03. 06. 2011
číslo 3/2011 uzávěrka dne 09. 09. 2011
číslo 4/2011 uzávěrka dne 02. 12. 2011
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Předpokládané akce MČ Brno-jih na rok 2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011
29. 04. 2011 (pátek): Pálení čarodějnic, 15:30 hod., areál Hněvkovského
14. 05. 2011 (sobota): Heršpická póť, restaurace U Zuzany
28. 05. 2011 (sobota): Jihobrněnský dětský den, 15:00 hod.,
areál Hněvkovského
10. 09. 2011 (sobota): Komárovský podzim, 15:00 hod., areál Hněvkovského
15. 12. 2011 (čtvrtek): Vánoční zpívánky, areál Hněvkovského

Bytový odbor MČ Brno-jih upozorňuje, že od 1. 1. 2011 vchází
v platnost nové nařízení vlády, které upravuje povinnosti
majitelů týkající se spalinových cest a komínů.
Proto Vám přinášíme základní informaci o této skutečnosti.
Nové nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. mění podmínky stanovené v původní vyhlášce
111/1981 Sb. Jedná se zejména o povinnost kontroly celé spalinové cesty a nikoliv
pouze komína. Dále je zde upřesnění minimálního počtu čištění a kontrol. Nově je stanovena povinnost vlastníka zdroje a spalinové cesty zajistit si písemné potvrzení o způsobilosti spalinové cesty, které vydává způsobilá osoba (kominík) jednou ročně nebo případně u každého čištění. V případě zřízení topidla (s vyústěním do komínového průduchu) vlastními prostředky je povinností nájemníka sám si zajistit kontrolu kominickým
mistrem a poté předložit písemné potvrzení bytovému odboru MČ Brno-jih.
V obecních bytech naší městské části Brno – jih tuto povinnost zajišťuje pro bytový
odbor kominický mistr pan Jiří Kytlica. Nájemníci budou písemně upozorněni na termín
prováděné kontroly komínových průduchů v bytech a je jejich povinností umožnit přístup do bytu. Ostatní požadavky na kontrolu spalinových cest vč. komínů nahlaste bytovému odboru ÚMČ Brno – jih tel. číslo: 545 233 035, který kontrolu zajistí.
Úhrady za čištění a kontroly komínů budou zahrnuty bytovým odborem do vyúčtování za
služby spojené s užíváním bytu za příslušný kalendářní rok.
Vyvložkování a opravy komínů hradí majitel nemovitosti.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí,
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku:
Druh paliva připojeného spotřebiče

Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Do 50 KW včetně

Nad 50 kW

Pevné

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátů
Kontrola a čištění spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
části a kondenzátů
Čištění spotřebiče paliv

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3x
1x

2x
1x

3x
1x

1x

1x

1x

Plynné

1x
1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

Nejméně podle návodu výrobce

Marie Šebelová, vedoucí bytového odboru

PAMÁTNÝ STROM
Dne 10. 01. 2011 vydal odbor životního prostředí Magistrátu města Brna rozhodnutí, ve kterém prohlásil dub letní (Quercus robur) před kostelem sv. Jiljí za památný strom. Zákonné ochranné pásmo
památného stromu má tvar kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene, měřeného ve výši
130 cm nad zemí. Obvod kmene dubu je v předmětné výšce 3,56 m.
Ochranné pásmo má tvar kruhu o poloměru 11,34 m. V ochranném
pásmu není dovolena žádná škodlivá činnost, např. výsadba, terénní
úpravy, odvodňování, chemizace. Památný strom je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jeho přirozeném vývoji. Jeho ošetřování musí být
prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu
stromu vyhlásil. Dub letní, rostoucí v travnaté ploše před kostelem
sv. Jiljí, je výraznou dominantou území, tvoří předěl klidového prostoru při kostele a rušné ul. Černovické. Vyznačuje se pravidelnou
korunou a celkově vysokou estetickou hodnotou. Kostel sv. Jiljí je
zapsán do státního seznamu nemovitých památek a strom je součástí kompozice se stavbou kostela.
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Opět po deseti letech probíhá v současné době největší statistické šetření, kterým je sčítání lidu, domů a bytů. Zjišťují se při
něm údaje o vývoji, počtu, struktuře a rozmístění obyvatelstva
a domácností, podmínkách života obyvatelstva, zejména bydlení, a to ve vzájemných souvislostech. Provedení Sčítání lidu,
domů a bytů 2011 je upraveno zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
Do poštovních schránek jsme koncem měsíce února až začátkem března obdrželi informační letáky o blížícím se sčítání
a také termín, kdy danou domácnost navštíví sčítací komisař
a přinese sčítací formuláře. Roznáška sčítacích formulářů byla
zahájena 7.března a potrvá do 25. března. Každý sčítací komisař se musí při své práci prokazovat průkazem sčítacího komisaře. Průkaz musí být umístěn na viditelném místě a na vyžádání občana je povinen sčítací komisař předložit i občanský
průkaz. Pokud Vás sčítací komisař nezastihne, bude svou
návštěvu opakovat (o termínu budete opět informováni prostřednictvím oznámení ve Vaší poštovní schránce). Ve všední
dny bude distribuce sčítacích formulářů probíhat od 16:00 do
20:00, o víkendech pak od 9:00 do 20:00 hod. Pokud Vás
nezastihne ani podruhé, pak máte povinnost si sčítací formuláře vyzvednout spádově na příslušném sběrném místě České
pošty Brno, Sokolova 20, tel.: 543 251 617 nebo Brno, Svatopetrská 28, tel.: 545 234 037. Termín návštěvy si budete mít
také možnost změnit prostřednictvím call centra sčítání 274
057 777. Na tuto variantu však příliš nespoléhejte, neboť naše
zkušenost ukazuje, že linka je trvale obsazená. Sběr vyplněných
formulářů sčítacími komisaři bude probíhat od 26. března do
14. dubna, pokud občan nezvolí odeslání formulářů poštou
v obálce, elektronicky, datovou schránkou nebo také předáním
podatelně Úřadu městské části na Mariánském nám. 13. Na
této adrese může také kterýkoliv občan využít bezplatné veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat údaje pro
sčítání. Využít této možnosti mohou občané v úředních hodinách, t.j. pondělí a středa v době od 08.00 do 17.00 hod.
Další informace včetně vzorů pro vyplnění formulářů naleznete
na stránkách www.scitani.cz.
Mgr. Vladimír Vařeka
tajemník úﬁadu

Koncept Územního plánu města Brna
Koncept Územního plánu města Brna ve třech variantách byl
schválený radou města Brna 15. května 2010. V únoru roku 2011
probíhala veřejná projednání. Připomínky a námitky mohli občané
naší městské části podávat do 10. března 2011 na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
Pořizovatel Územního plánu města Brna z předložených variant
konceptu vybere výslednou. Ta bude dopracována a jako návrh
Územního plánu města Brna bude předložena k veřejnému projednání. Občané budou mít opět možnost se ke konečnému řešení
vyjádřit. Projednaný návrh Územního plánu města Brna schválí
Zastupitelstvo města Brna a vydá formou opatření obecné povahy.
Před schválením Územního plánu města Brna musí být schváleny
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Veřejné projednání upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje včetně vyhodnocení vlivu zásad územního
rozvoje na udržitelný rozvoj území bude probíhat 19. dubna 2011
od 14.00 hodin v sále Rotunda, přízemí pavilonu A, areálu BVV
Výstaviště Brno.

Dana Juklíčková
vedoucí stavebního úﬁadu
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SBĚROVÉ DNY – jaro 2011 Oznámení sociální
V jarních měsících roku 2011 budou v MČ Brno – jih probíhat sběrové dny podle následujícího harmonogramu:
Stanoviště
Jižní nám.
Břeclavská
Rozhraní – Osamělá
Bohunická – Řehákova

Termín
26. 3. sobota
2. 4. sobota
9. 4. sobota
16. 4. 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.

Sběrná střediska odpadů
na území MČ Brno-jih
SSO Bří Žurků
otv. doba: Po 13.00-17.00, Út-Pá 8.00-12.00 a 13.00-17.00,
So 8.00-12.00
SSO Košuličova
otv. doba: Po 12.00-16.00, Út-Pá 8.00-16.00, So 8.00-12.00
SSO Kšírova
otv. doba: Po 13.00-17.00, Út-Pá 8.00-12.00 a 13.00-17.00,
So 8.00-12.00

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v roce 2011
P r o b ě h n e v e d n e c h 11.5. a 18.8.
NA STANOVIŠTÍCH
Lomená (u parku)
Potoční – Pompova
Komárovské nábřeží
Jeneweinova – Roháčkova
Kšírova u Centrokovu
Sokolova – Kšírova
Havránkova-Chlebodárova

VŽDY V DOBĚ
15:30-15:40 h
15:45-15:55 h
16:00-16:10 h
16:15-16:25 h
16:30-16:40 h
16:45-16:55 h
17:00-17:10 h
Kateřina Hrůzová
referát Ïivotního prostﬁedí
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a zdravotnické
komise
Naše městská část pořádá dvakrát ročně
setkání občanů – jubilantů (tj. občanů,
kteří oslavují v daném roce životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 let a výše) s představiteli obce. Setkání se koná vždy
v zasedací místnosti Radnice Brno – jih,
a to ve čtvrtek v 15 hodin. První letošní
setkání s občany oslavující výše uvedené
jubileum v 1. pololetí r. 2011, se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna. Všichni naši jubilanti obdrží písemné pozvání s předstihem
2-3 týdnů.

Dále pořádáme akci „vítání nových občánků“, a to také dvakrát ročně, taktéž v zasedací místnosti naší radnice. Letošní první
„vítání“ se uskuteční v sobotu 16. dubna
dopoledne. Všichni rodiče dětí narozených
v období od posledního konaného vítání
občánků a majících trvalé bydliště v naší
městské části, obdrží pozvánku na akci
s předstihem 2-3 týdnů.
Informace o narozených dětech čerpáme
z údajů elektronického registru obyvatel.
V případě, že rodiče neobdrží pozvánku,
ač se jim narodilo děťátko, zřejmě tento
údaj není zaznamenán v daném registru.
V takovém případě je možno se nahlásit
telefonicky u vedoucí sociálního odboru
Dany Sloukové, tel. číslo: 545 427 573,
nebo e-mail: dana.sloukova@brno-jih.cz

Poplatek
za komunální odpad
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od úterý 1. března v provozu
pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí
č. 3 a i nadále na Šumavské 33.
Otevřeny jsou:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod
od 8:00 do 12:00 hod.

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek
500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní
poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol
rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození
osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena.
Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové
povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění
zákonných podmínek.
Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce:
www.brno.cz/odpady, případné dotazy odpovíme na tel.: 542 174 300-07.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Výzva občanům
Sociální a zdravotnická komise vyzývá
všechny manžele, kteří oslaví v roce 2011
zlatou svatbu, nechť se ohlásí u vedoucí
sociálního odboru ÚMČ Brno – jih:
Dany Sloukové, Mariánské náměstí 13,
tel. č.: 545 427 573.
V případě osobní návštěvy vezměte
s sebou, prosím, oddací list.
Za sociální a zdravotnickou komisi:
Dana Slouková

Kluby seniorů
MČ Brno-jih
Komárov:
každé liché pondělí 15:00 - 17:00 hod.
jídelna ZŠ Tuháčkova 25
Heršpice:
každou středu 13:30 - 15:30 hod.
jídelna ZŠ Bednářova 28
Informace na tel. čísle: 545 427 573,
nebo 724 543 890. Noví členové vítáni!
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1. Harmonogram blokových čištění
MK pro rok 2011
Silniční správní úřad Úřadu městské části města
Brno-jih upozorňuje řidiče a ostatní občany na
termíny blokového čistění místních komunikací
podle harmonogramu, který byl schválen na
7. zasedání Rady Městské části Brno-jih, dne
16. 2. 2011. Přenosné dopravní značení bude
rozmísťováno na komunikace jeden týden před
termínem uvedeným v harmonogramu. Blokové
čistění komunikací bude prováděno v době od
7:30 do 15:00 hod.
Blok č. l:
Hodonínská, Masná + všechna parkovací stání
(kromě velkého parkoviště Černovická-Svatopetrská), Schwaigrova, Tuháčkova, Za mostem,
Za školou. Termíny: 31.3., 19.5., 14.7., 1.9. 2011
Blok č. 2:
bří. Žůrků, stará Černovická, Kratina, Lomená,
Lužná, Pompova, Potoční, Sazenice, Sladkého,
Slunná. Termíny: 7.4., 26.5., 21.7., 8.9. 2011
Blok č. 3:
Jeneweinova, Klášterského + parkoviště, Komárovská, Komárovské nábřeží, Konopná, Kovářská,
Roháčkova, Spěšná, Studniční, Široká, U vlečky,
Železniční. Termíny: 14.4., 2.6., 28.7., 15.9 .2011
Blok č. 4:
Bednářova, Břeclavská, Chleborádova, Jezerní,
Jižní náměstí, Staré náměstí, Záhumenice (bez
parkoviště). Termíny: 21.4., 9.6., 4.8., 22.9. 2011
Blok č. 5:
Pražákova, Rajhradská, Teslova.
Termíny: 28.4., 16.6., 11.8., 6.10. 2011
Blok č. 6:
Bezovka, Dufkovo nábřeží, Jeníčkova, Košuličova, Perunova, Vodařská.
Termíny: 5.5., 23.6., 18.8., 13.10. 2011
V termínech 12.5., 29.6., 25.8., 20.10. 2011
bude proveden úklid ostatních nezařazených
komunikací (Osamělá, Rozhraní, Řehákova,
Severní, Hrdličkova) – bez umísťování dopravních
značek „Zákaz stání“.
V roce 2011 bude na MČ Brno-jih zajišťovat
odtahy vozidel při blokových čištěních firma: Zdeněk Černý, Drážní 9, areál F. K. Holoubek, 627 00
Brno-Slatina, tel./fax: 548 217 484, mobil: 602
737 673. Kontaktní osoba: p. Pilman.

2. Čištění dopravně významných
komunikací (jaro 2011)
Dne 29. 3. 2011 proběhne čištění dopravně
významných komunikací na území MČ Brno-jih.
Jedná se o ulice Masná, Moravanská, Sokolova,
Bohunická.
Ing. Hana Poláčková
silniãní a správní úﬁad a speciální stavební úﬁad

JIŽNÍ KURÝR 1/2011

Všem zájemcům o pronájem tělocvičen v Základní škole Tuháčkova 25
a Základní škole Bednářova 28,
ve školním roce 2011/2012.
Oslovujeme organizace i fyzické osoby v souvislosti s pronájmy tělocvičen v ZŠ Tuháčkova 25
a ZŠ Bednářova 28, ve školním roce 2011/2012.
Žádosti o pronájem (v pracovních dnech po
16:00 hod. a o víkendech) v ZŠ Tuháčkova 25
a ZŠ Bednářova 28 zašlete nejpozději do 6. 6. 2011
na Finanční odbor – ÚMČ Brno – jih, Mariánské
nám. 13, 617 00 Brno nebo na ředitele příslušných
základních škol.
Další informace a žádost (formulář) na pronájem
najdete na:
www.brno-jih.cz. > Úřad městské části >
Jindra Bártová
vedoucí finanãního odboru

Pořad velikonočních bohoslužeb 2011
ZELENÝ ČTVRTEK 21. 4.
18:00 hod. Památka Večeře Páně
(Komárov)
VELKÝ PÁTEK 22. 4.
15:00 hod. pobožnost křížové
cesty (Komárov)
18:00 hod. obřady Umučení Páně
(Komárov)
BÍLÁ SOBOTA 23. 4.
8:00-18:00 hod. Celodenní adorace u Božího hrobu
v kapli Vzkříšení (Komárov)
20:00 hod. Vigilie – Vzkříšení (Komárov)
NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ 24. 4.
8:00 hod. mše sv. Komárov
8:00 hod. mše sv. Horní Heršpice
9:30 hod. mše sv. Komárov
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 25.4.
8:00 hod. mše sv. Komárov
8:00 hod. bohoslužba slova Horní Heršpice
Přejeme všem pokojné a požehnané Velikonoce.

PRVNÍ KRÒâKY K NOVÉ STARÉ PONÁVCE
Setkání se uskuteční v úterý 29. března 2011 od 17 do 19
hodin v prostorách Kulturního centra Slévárna Vaňkovka,
Ve Vaňkovce 1. Na setkání budou prezentovány rozpracované dokumentace tří míst vybraných prioritně k realizaci:
Lokalita v blízkosti sídliště Komárov
Areál bývalých Škrobáren podél ulice Dornych
Úsek Ponávky v blízkosti Tepláren Brno při ulici Špitálka
Na setkání zveme veřejnost, zástupce vlastníků pozemků
v dotčeném území, zástupce odborných institucí a škol.
Projekt je realizován v rámci mezinárodního projektu REURIS, financovaného z Operačního programu
Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Kontakt: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování
a rozvoje Ing. Hana Bernardová, e-mail: bernardova.hana@brno.cz www.ponavka.brno.cz

Absolventské práce deváťáků
na ZŠ Tuháčkova
Na ZŠ Tuháčkova 25 pokračuje projekt Víc znát,
víc vědět, víc umět, který je financován z Evropských strukturálních fondů. V současné době již
druhá skupina žáků 9. ročníku zahájila přípravu
absolventských prací. Během ledna a února si
žáci vybrali témata podle svého zaměření
a zájmů. Nyní pod vedením zkušených konzultantů – pedagogů shromažďují podklady pro jejich
tvorbu, diskutují nad obsahem a způsobem zpracování. Do konce května musí všichni žáci odevzdat ucelené verze svých závěrečných prací. Touto
formou si budoucí studenti středních škol
a odborných učilišť ověří schopnost dlouhodobější samostatné práce, schopnost vyhledávat,
třídit a znovu zpracovávat získané informace,
schopnost integrovat učivo více předmětů a hledat souvislosti mezi jevy a poznatky. Zároveň prověří svoje umění pracovat s počítačem. V čer-

vnu pak proběhnou ústní obhajoby, při kterých
ukáží pedagogům i spolužákům, jak si osvojili své
schopnosti vyjadřovací, komunikační a také
schopnost svoji činnost prezentovat a obhájit své
názory. Vzhledem k tomu, že část práce musí být
napsána v cizím jazyce, ověří také své jazykové
kompetence. Odborná komise bude při obhajobách posuzovat nejen obsah a formu zpracování
daného tématu, ale také kulturu projevu a vystupování mladých studentů. Jsme přesvědčeni, že
tato nadstandardní aktivita přispěje žákům
k upevnění všech dovedností, které získali
v průběhu povinné školní docházky na naší
škole. Nabyté zkušenosti uplatní při dalším studiu
na středních školách a snadněji se prosadí na
stále složitějším trhu práce.
Mgr. Jana Hanáková
ﬁeditelka ‰koly
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O kopané v Horních Heršpicích
25. 1. 1931 pánové Šustr, Topolář, Bogdálek,
Koblížek a další založili v brněnské městské čtvrti Horní Heršpice fotbalový klub Viktorie. Zpočátku hostoval na hřišti Rudé hvězdy u řeky Svratky.
V roce 1932 RH zanikla a její členové přešli do
Viktorie. Hřiště bylo upraveno na regulérní rozměry a závodní mužstvo se přihlásilo do IV. třídy
Župního mistrovství. Základ hráčského kádru tvořili jak místní, tak hráči z Dolních Heršpic a Přizřenic, ale také posily z jiných klubů. V roce 1940 na
zásah místních Němců bylo hřiště rozparcelováno
na zahrádky a Viktoria byla odsouzena k hostování v jiných klubech. V roce 1941 byla sportovní
činnost Viktorie kvůli velké zadluženosti ukončena a hráči přešli do jiných brněnských klubů. Po
osvobození v roce 1945 byl z rozhodnutí NV přidělen pozemek na ulici Sokolova – „Za kovárnou“
a již 28. září bylo slavnostně otevřeno nové hřiště. Na Valné hromadě 24. 2. 1946 měl klub 113
členů. Do soutěží byla přihlášena dvě mužstva
dospělých a jedno žákovské. V tomto roce se také
uskutečnil I. Sportovní karneval, který se pak pravidelně opakoval dalších 45 let. Jeho předchůdci
byly České besedy pořádané od roku 1940.
V roce 1947 byla po složitých jednáních a půjčce
od člena výboru p. Dupala zakoupena dřevěná
budova z bývalého pracovního tábora v Bohunicích. Ta byla v únoru t.r. převezena na hřiště,
znovu smontována a používána jako kabiny s patřičným zázemím. Část budovy byla v roce 1956
zničena větrnou smrští. V roce 1953 zanikl název
Viktoria a vznikl nový DSO Spartak pod patronací
místních Juranových závodů. V roce 1956 přešel
Spartak pod TJ Lokomotivu Horní Heršpice, která
byla pokračováním místního Sokola. V roce 1976
došlo ke sloučení s Lokomotivou Komárov v TJ
Lokomotiva Brno a později s Ingstavem v TJ
Lokomotiva Ingstav Brno. V roce 1983 byla zahájena GO stávající budovy. Mateřská TJ zabezpečila od ČSTV finance a členové svépomocí vykonali dílo za které se určitě nemusí stydět. Celá akce
skončila v roce 1993. Na opravě i s přístavbou
poschodí se nejvíce podíleli Habrovec, Pjajčik,
Fabeš, Franta, Svoboda A., Rus J., Zika. Škvárové hřiště „“Za kovárnou“ bylo v roce 1999 2.5.
slavnostně otevřeno s travnatým povrchem
a navedlejší parcele bylo uvedeno do provozu
náhradní tréninkové. V roce 1995 se oddíl osamostatnil a v roce 1996 byl registrován na ČMFS
jako Lokomotiva Brno Horní Heršpice. Nejvyšší
soutěž do které postoupilo mužstvo dospělých
byla I. A třída v roce 1959 s trenérem Vágnerem
a mužstvo dorostu v roce 1962 divize s trenéry
Svobodou V. a Semajchlem. V řízení oddílu od
dob jeho vzniku se vystřídala řada lidí. Nejdéle ve
funkci předsedy vydrželi p. Habrovec, Duchoň
a Řikovský. O náročnosti práce s lidmi se jistě
přesvědčili i hospodáři. K nejzáslužnějším patřili
Topolář, Gulda, Ferdus. O výchovu několika gene-
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rací fotbalistů se starali trenéři u dospělých Pernica, Vrba, Franta A., u mládeže Autrata, Kopr, Neugabauer, Franta J. Endlicher, Procházka F., že se
jim práce dařila o tom svědčí i to, že se dost místních odchovanců dostalo do mužstev ve vyšších
soutěžích. Astr, Gulda, Zlámal, Hájek – II.liga,
Šustr P., Habanec, Vlasák – I. liga. Nejdále se
dostal Franta A. z fotbalové rodiny Frantů, otec,
brácha, synovec, který hrál I. ligu za KPS Brno
a reprezentoval ČSR v dorostu a juniorech. Z nejpočetněji zastoupených rodinných klanů byli
Ryvolové – Jiří, Jan, Pavel, Jindřich, Poláčci –
Jiří, Zdeněk, Luboš, a Jouři – Jara, Vojta, Václav.
V současné době má oddíl mužstvo dorostu a dvě
mužstva dospělých, všichni hrají soutěže řízené
MFS. Tým žen postoupil do druhé MS ligy.
Zdeněk Habrovec
pﬁedseda LokoBrnoHH

Střípky z činnosti přestupkové
komise MČ Brno – jih
V rámci Úřadu městské části Brno – jih působí
také Komise k projednávání přestupků MČ
Brno–jih, známá v povědomí veřejnosti spíše jako
přestupková komise. Činnost této komise, která
vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti, souvisí těsně s ustanovením § 53 zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen přestupkový zákon), kdy v odstavci 3 uvedeného paragrafu je uvedeno, že obce mohou jako svůj zvláštní
orgán zřizovat komise k projednávání přestupků.
Tyto komise pak jednají a rozhodují v tříčlenném
složení, kdy předseda komise má právnické vzdělání nebo zvláštní odbornou způsobilost pro projednávání přestupků. V rámci rozhodování se tyto
přestupkové komise usnášejí většinou hlasů. Přestupková komise MČ Brno–jih v rámci své činnosti provádí jak příkazní řízení, tak i ústní projednávání přestupků před vlastní komisí. Toto přestupkové řízení provádí nejen pro MČ Brno–jih, ale
na základě dohody i pro MČ Brno-Slatina, MČ
Brno–Tuřany a MČ Brno–Chrlice. Přehled přestupků, které z přestupkového zákona přestupková komise MČ Brno–jih zpracovává a řeší, je uveden ve Statutu města Brna. Jedná se zejména
o přestupky proti veřejnému pořádku dle § 47
a § 48 přestupkového zákona, o přestupky proti
občanskému soužití dle § 49 přestupkového zákona a přestupky proti majetku dle § 50 přestupkového zákona. V menší míře se pak jedná o řešení
a projednávání přestupků na úseku zdravotnictví
dle § 29 přestupkového zákona, přestupků na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30 přestupkového zákona a přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky
proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 přestupkového zákona. Jak již bylo uvedeno, zpracovává a řeší přestupková komise MČ Brno–jih
v rámci své působnosti i přestupky pro jiné městské části. V posledních letech je zaznamenán

i poměrně výrazný nárůst počtu zpracovávaných
přestupků, zejména pak v oblasti přestupků
majetkových. V roce 2008 přestupková komise
MČ Brno–jih evidovala ke zpracování celkem 973
přestupků, v roce 2009 se jednalo již o 1082 přestupků a v roce 2010 bylo evidováno ke zpracování 1528 přestupků. Obecně lze potom říci, že
z daného počtu evidovaných a zpracovávaných
přestupků tvoří cca 63% přestupky majetkového
charakteru, cca 25% přestupky proti občanskému
soužití, cca 8% přestupky proti veřejnému pořádku. Zbytek tvoří ostatní výše uvedené přestupky,
kterými se přestupková komise MČ Brno–jih také
zabývá. Mimo přestupkovou agendu oddělení přestupků MČ Brno–jih zpracovává i řadu tzv. dožádání, žádostí či výpisů a to zejména pro soudy,
PČR, pojišťovny a jiné instituce, kdy počet těchto
požadavků v roce 2010 dosáhl téměř čísla 600. Při
své činnosti spolupracuje přestupková komise
MČ Brno–jih zejména s Magistrátem města Brna,
Městskou policií Brno, Policií České republiky,
pracovníky jiných městských částí města Brna,
zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí,
managery obchodních domů a hypermarketů
v rámci teritoria městské části. Při tomto můžeme
zmínit dobrou spolupráci tzv. „přímo v terénu“
s vedením Městské policie, revír Brno–jih. Přestupková komise MČ Brno–jih se při své práci
potýká také s celou řadou problémů, souvisejících
zejména s nekázní občanů v oblasti dodržování
termínů projednávaných věcí, režimu omluv z již
nařízených jednání, neplnění povinností uložených
v příkazech či v rozhodnutích přestupkové komise. Řada občanů očekává od přestupkové komise
vyřešení svých dlouhodobých partnerských, manželských, sousedských či majetkových vztahů
a problémů, kdy tito občané si musí uvědomit, že
činností přestupkové komise je především řešení
přestupkového jednání jakožto následku určitého
jednání, kdy je porušen nebo ohrožen zájem společnosti a je toto jednání za přestupek výslovně
označeno v přestupkovém zákoně, nebo jiném
zákoně, nejde li o jiný správní delikt či trestný čin.
Avšak i v případech, kdy se tedy nejedná o přestupek, ale zpravidla jde o spory, jejichž řešení je
nutné občansko právní cestou, se pracovníci přestupkové komise MČ Brno–jih snaží občanovi
pomoci, zejména pak sdělením potřebných informací, kam se má občan se svým problémem
obrátit, aby řešení jeho problému nabralo správný
směr. Cílem práce přestupkové komise MČ
Brno–jih tedy není jen represivní činnost a sankcionování pachatelů přestupků, ale za nedílnou součást své práce považuje i širší pohled na problémy
občanů v rámci dané problematiky, společné hledání příčin přestupkového jednání a snahu o jejich
odstranění či nápravu špatných vztahů tak, aby
k danému jednání již v budoucnosti nedocházelo.
Ing. Miroslav Jindra
vedoucí pﬁestupkového oddûlení
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JARNÍ CENA
NEHT Y!

NOVINKA!
GEL NA NOHY
Kč
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STUDIOFRANOVA.CZ

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ TUHÁČKOVA 25
NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU OBĚDŮ
PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A ORGANIZACE.

54 Kč.

Cena jednoho obědu je od 1. února 2011:
V této ceně je polévka, hlavní jídlo, saláty, ovoce nebo zákusek.
Možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Těšíme se na nové strávníky.
Bližší informace ve ŠJ u paní M. Švandové telefon č. 545234197, e-mail svandova@zstuhackova.cz
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INFORMACE SOCIÁLNÍHO ODBORU
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
Dle § 4 z.č. 348/2005 Sb. je od výše uvedených poplatků osvobozena fyzická osoba, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima = v současnosti 6720,90 Kč. Žije-li v
domácnosti více osob, musí být součet jejich příjmů
nižší než 2,15 násobek jejich společného životního
minima. Žádost o osvobození od výše uvedených
poplatků se podává na místně příslušné poště.

Slevy na telefon
Nárok na slevy (týká se pevných i mobilních sítí) mají
občané, kteří jsou držitelé průkazů ZTP/P, občané, kteří
jsou držitelé průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, občané pobírající „příspěvek na péči“ a
občané, kteří v posledních 12 měsících pobírali alespoň 6 měsíců dávku pomoci v hmotné nouzi a v době
podání žádosti o slevu dávku pobírají. O výše uvedené
slevy žádá občan u svého operátora. Nárok na slevy
mohou uplatnit též rodiče zdravotně postiženého dítěte.
Uvedené slevy vycházejí ze z. č. 127/2005 Sb. a z nařízení vlády č. 109/2008 Sb.
Za sociální odbor zpracovala:
Dana Slouková

JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO
9. 4. 2011, od 13:00 hod.

MUDr. Eva Machačová

Tradiční otevírání zoo po zimě za doprovodu živé kapely. Kromě bohatého kulturního programu bude pro
návštěvníky připravena jízda na ponících a komentované krmení u vybraných expozic. Bude také vyhlášena
nová kampaň EAZA - Kampaň na záchranu velkých primátů.begin_of_the_skype_highlighting.

gynekologická
ambulance

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO
25. 4. 2011, 13.00 - 16.00 hodin

Ordinace Modřice

Pro návštěvníky z řad dětí bude připravena ukázka velikonočních mláďat a soutěžní stezka.

Ordinační hodiny:

Benešova 437
664 42 Modřice
Tel.: 547 216 202
Mobil: 604 108 523
info@machacova.cz
www.machacova.cz

Po
Út
St
Čt
Pá

Ordinace Střelice

Ordinační hodiny:

Mimo uvedené hodiny
po tel. domluvě

13.00 - 18.00
07.00 - 14.00
07.00 - 16.00
07.00 - 13.30
07.00 - 14.00

Po 07.30 - 12.00
Čt 14.00 - 17.00

Poskytujeme komplexní
gynekologickou a porodnickou péči
včetně ultrazvukové diagnostiky

ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU
Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka,
zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258
ho odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m3) je 250 Kč.

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID.
NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM?
Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekologicky postaráme o Vámi nechtěné. Kdy a kam
můžete odpad odnést nejblíže
Vašemu bydlišti?

SMO Bratří Žurků

SMO Kšírova

SSO Košuličova
1. 11.–31. 3.

1. 4.–31. 10

Po
Út-Pá

Po
13:00-17:00
Út-Pá 8:00-12:00
13:00-17:00
So
8:00-12:00

Po
12:00-16:00
Út-Pá 8:00-16:00

Po
13:00-17:00
Út-Pá 8:00-12:00
13:00-17:00
So
8:00-12:00

Tel: 607 807 509

Tel: 739 788 460

So

13:00-17:00
8:00-12:00
13:00-17:00
8:00-12:00

Tel: 607 807 683

Jižní
KURÝR
JIŽNÍ KURÝR 1/2011

So

8:00-12:00

Uzávěrka příštího čísla Jižního Kurýru 2/2011 bude dne 03. 06. 2011. Vydavatel: Městská část Brno-jih.
Adresa redakce: Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, tel.: 545 234 985, e-mail: sekret@brno-jih.cz, www.brno-jih.cz.
Připravila redakční komise při RMČ Brno-jih. Březen 2011. ZDARMA. Náklad 5 000 výtisků. Příjem inzerce, grafika a tisk:
Reklamní a grafické studio Robert Donné, tel.: 603 207 626, e-mail: info@donne-cz.cz. Cena inzerce 15 Kč/cm2.
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