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Vážení spoluobčané,

vítám Vás ze zasloužených dovolených 
a naše děti z prázdnin do každodenního 
shonu a školního roku. Věřím tomu, že jste 
se ve zdraví všichni vrátili domů, a že jste si 
užili letních radovánek a načerpali spoustu 
sil do dalších měsíců letošního roku. Ani 
o letošních prázdninách práce v naší městské 
části neutichly, dalo by se říci naopak.

Zateplení ZŠ Bednářova – v průbě-
hu letošních prázdnin se podařilo zateplit 
základní školu včetně výměny oken. Jsem 
vděčný všem aktérům, kteří spolupraco-
vali, že se dílo zdařilo během tak krátké 
doby a děti i učitelé mají klid na výuku. 
Rád bych Vás pozval na slavnostní otevření 
na úterý 04.10.2011 ve 12 hod. O slavnostní 
přestřižení pásky se „postará“ pan primá-
tor Roman Onderka. Projekt pod názvem 
„Zateplení ZŠ Bednářova“ byl spolufinanco-
ván z Operačního programu životního pro-
středí.

Ani v oblasti bytového fondu jsme neza-
háleli. Bylo dokončeno zateplení domů 
na Komárovském nábřeží 4 a 6, včetně opra-
vy střech. Proběhla rekonstrukce a moder-
nizace včetně opravy střechy na Dornychu 
126. V tomto domě se budou dále opravovat 
nebytové prostory. Na Bernáčkové 1 byla 
vyměněna okna a opravena střecha. V průbě-
hu následujících dnů proběhne výměna oken 

na Kovářské 2. V oblasti bytového fondu 
v rámci úspěšného splácení půjčky na rege-
neraci a zateplení sídliště jsme se rozhodli 
uskutečnit další významný projekt – rekon-
strukce a modernizace výtahů. Celá akce je 
rozplánována tak, jak tomu bylo v minulos-
ti, na funkční období tohoto Zastupitelstva 
městské části, to znamená do roku 2014. 
V letošním roce se začíná v ulici Za školou, 
kde jsou nejporuchovější výtahy a zároveň se 
jedná pouze o tři vchody. V roce 2012 bude 
vyměněno – 8 výtahů v ul. Za mostem 2-16, 
v roce 2013 – 8 výtahů ul. Hodonínská 1-15 
a v roce 2014 – 8 výtahů ul. Hodonínská 
21, 23 a v ul. Schwaigrova 1-11. Z dalších 
akcí, které budeme připravovat, jsou projekty 
na přípravné práce na domy Plotní 30 a 32. 

Opětovně upozorňuji na to, že veške-
ré práce, probíhající na bytových domech 
ve správě městské části, jsou hrazeny 
z finančních prostředků vybraných na nájem-
ném v těchto domech a z Fondu byto-
vé výstavby města Brna. Tudíž nemají vliv 
na finanční hospodaření naší městské části 
v ostatních oblastech.

Cyklistické stezky (CS) – tak jak jsem se 
zmiňoval v minulém vydání Jižního kurýra, 
je již jisté, že do konce letošního roku budou 
postaveny: CS „K nábřeží“, CS „Kšírova-
Sokolova“ včetně veřejného osvětlení 
a bermy (prostor pro zvýšení průtoku vody 
korytem řeky) na pravém břehu řeky Svratky. 

Dále bude zahájena výstavba CS „Renneská-
Kšírova“, která by měla být dokončena 
do poloviny příštího roku. Na základě výběro-
vého řízení byla za zhotovitele vybrána firma 
Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.

Venkovní posilovací a relaxační stroje – 
v průběhu několika málo týdnů vznikne vedle 
víceúčelového hřiště ve sportovně-rekreač-
ním areálu Hněvkovského místo pro sedm 
posilovacích strojů pro veřejnost. Jedná se 
o výběr strojů pro poměrně intenzivní posi-
lování, protahování a relaxaci Vašeho těla. 
Tyto stroje jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie. Přeji Vám udržení a zlepšení Vaší 
fyzické a psychické kondice.

Územní studie „Rozvojové území Brno-jih“.
V rámci zpracování studie proběhly tři 

výrobní výbory 11.05.2011, 30.06.2011 
a 18.08.2011. Interního operativního jedná-
ní, které se konalo konalo 15.07.2011, se 
účastnil zpracovatel oponentního posudku 
Doc. Ing. arch. J. Mužík ze stavební fakulty 
ČVUT v Praze, který konstatoval, že závěry 
jeho posudku byly zapracovány. Po poradě 
konané dne 13.09.2011 u náměstka pro 
rozvoj města Brna p. Ladislava Macka byl 
dohodnut následující postup projednávání 
studie týkající se Dolních Heršpic a Přízřenic. 
Dne 22.09.2011 se koná Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje, které bude schvalovat 
nové Zásady územního rozvoje, tedy Krajský 
územní plán. Následně v měsíci listopadu 
bude územní studie „Rozvojové území Brno-
jih“, týkající se Dolních Heršpic a Přízřenic, 
představena veřejnosti. 

Dále proběhla řada jednání za účas-
ti náměstků primátora p. Ladislava Macka 
a p. Olivera Pospíšila ve věci návrhu změn 
Územního plánu města Brna.

Zastupitelstvo města Brna konané dne 
17.05.2011 schválilo směnu pozemků spo-
lečnosti REKO IP, a. s. týkající se výstavby 
na Slunné louce.

V naší městské části v současné době pro-
bíhá řada různých staveb. Proto mi závěrem 
dovolte poděkovat všem občanům, kterých 
se jednotlivé stavby ať přímo, či nepřímo 
dotýkají, za jejich shovívavost. Mnohokrát 
děkuji.

Mgr. Josef Haluza
Váš starosta

INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2011
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
přeji všem příjemný a slunečný podzim. Ráda 
bych připomněla, co se událo v naší městské 
části v oblasti kultury, školství a sociální péče 
za první pololetí. Úvodem roku to byl společen-
ský ples městské části a dětský maškarní ples. 
V dubnu jsme spálili „čarodějnice“ a na závěr 
školního roku jsme měli Jihobrněnský dětský 
den. Bohužel téměř u všech akcí konaných venku 
nám počasí nepřálo; dětský den jsme byli nuceni 
posunout oproti původnímu termínu. Na tradiční 
Heršpické póti taky pršelo, ale mohli jsme se 
schovat dovnitř a zábava do půlnoci svědčila 
o tom, že občané mají zájem o tento druh 
zábavy. Děkuji všem občanům, kteří se podíleli 
na organizaci našich akcí – mateřské školy, hasi-
či z Přízřenic, kluby seniorů, Junáci a sponzoři.

V oblasti školství jsme v průběhu léta pro-
vedli výměnu kotle a opravy kanalizace v MŠ 
Slunná, rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ 
Hněvkovského, odstranění vlhkosti zdiva (sanač-
ní práce) ve sklepních prostorách budovy školní 
družiny Tuháčkova 39, výměnu dlažby ve stra-
vovacím provozu MŠ Záhumenice, připravujeme 
projekt přístavby MŠ Zelná, zateplila se budova 
ZŠ Bednářova včetně výměny oken. 

Začátek školního roku byl také ve znamení 
prvňáčků. Na ZŠ Bednářova se otevřela jedna 
třída a na ZŠ Tuháčkova dvě třídy prvňáčků. 
V mateřských školách byly umístěny všechny 
děti z městské části, které o to žádaly. Je zřej-
mé, že ne vždy kapacita školky v místě bydliště 
stačí pro všechny děti, ale v rámci městské 
části se vyhovělo všem rodičům.

V sociální oblasti vedení radnice v dubnu v přá-
telské atmosféře posedělo se seniory – jubi-
lanty a přivítali jsme naše nejmladší občánky 
mezi námi. V průběhu léta jsem s předsedkyní 
sociální komise navštívila obyvatele Domova 
s pečovatelskou službou na ul. Pompova, klub 
seniorů v Horních Heršpicích na jejich letním 
posezení. 

Také jsme byli přát ke třem zlatým svatbám 
a osobně jsme přáli i těm nejstarším seniorům. 
V druhé polovině roku budeme mít opět setkání 
s jubilanty a vítání občánků. 

Ráda bych poděkovala občanům, kteří bydlí 
v obecních a družstevních bytech za květinové 
balkony. Letos sice nebylo nejlepší počasí, 
přesto některé balkony a lodžie nádherně roz-
kvetly. Na Komárovském podzimu byli ti nej-
lepší odměněni. 

Závěrem vám všem přeji pevné zdraví a dětem 
pěkný nový školní rok.

Ing. Anna Böhmová
uvolněná radní

V uplynulých několika desetiletích byla pravidla 
k určení nájemného v případě tzv. regulovaných 
nájmů stanovena právním předpisem. Ke dni 
31. 12. 2012 však skončí období, ve kterém 
lze uplatnit jednostranné zvýšení nájemného 
pronajímatelem podle zákona č. 107/2006 Sb., 
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 25. května 2011 byla ve sbírce zákonů 
vyhlášena vládní novela občanského zákoníku 
v oblasti nájmu bytu. Novela občanského zákoní-
ku přináší především úpravu sjednávání nájem-
ného. Vedle způsobu jednání o výši nájemného 
novela upravuje i nájemní vztahy, jako je pře-
chod nájmu, výměna bytů a posiluje vzájemnou 
informovanost mezi nájemcem a pronajímete-
lem. O těchto změnách Vás budeme informovat 
v příštím vydání Jižního kurýra 4/2011.

A teď konkrétně o nájemném

pro občany MČ Brno-jih

V roce 2011 MČ Brno-jih nevyužila možnosti 
jednostranného zvýšení nájemného a ponechala 
nájemné na stejné výši. Stejně tak v roce 2012 
nedosáhne nájemné v MČ Brno-jih maximální 
hodnoty, tzv. cílové nájemné. Pokud by MČ 
Brno-jih využila této možnosti, dosáhla by výše 
maximálního nájemného v létech 2011 a 2012 
těchto hodnot:

Oblast 5 – k.ú. Komárov

Standardní byty Byty se sníženou kvalitou

Protože MČ nevyužila výše uvedené možnosti, 
dne 22.06.2011 RMČ Brno-jih na svém 15. zase-
dání odsouhlasila koncepci zvyšování nájemné-
ho z bytů pro rok 2012-2014. Na základě této 
koncepce nebude ani v následujících letech 
využito maximální hodnoty, tzv. cílového nájem-

ného, které mohla obec uplatnit do 31.12.2012. 
V roce 2012, který je posledním rokem pro 
jednostranné zvýšení nájemného, bude nájemné 
navýšeno u standardních bytů (byty 1. a 2. kate-
gorie) a u bytů se sníženou kvalitou (byty 3. a 4. 
kategorie) o 6,- Kč/m²/měsíc.

Informace nájemníkům ke změně nájemného

Současné nájemné
MČ Brno-jih

rok 2011 zvýšení o rok 2012 zvýšení o

36 Kč 56,95 Kč 58,2 %  90,07 Kč 58,16 %

44 Kč 66,35 Kč 50,8 % 100,08 Kč 50,84 %

Původní hodnota
nájmu

nájem 
od 1.1.2012

zvýšení o

44 Kč 50,00 Kč 13,64 %

Původní hodnota
nájmu

nájem 
od 1.1.2012

zvýšení o

36 Kč 42,00 Kč 16,67 %

Současné nájemné
MČ Brno-jih

rok 2011 zvýšení o rok 2012 zvýšení o

36 Kč 54,76 Kč 52,11 % 83,26 Kč 52,05 %

44 Kč 63,80 Kč 45 % 92,51 Kč 45 %

Oblast 10 – k.ú. Horní a Dolní Heršpice

Zvýšení nájemného v roce 2012 proběhne následujícím způsobem.

V roce 2013 a 2014 bude nájemné zvyšováno 
na základě dohody s nájemníky. Pokud nedojde 
k dohodě o výši nájemného, bude případné spory 
řešit soud. Podání na soud musí mít podobu žalo-
by na určení nájemného. Soud stanoví nájemné 

v místě a čase obvyklém. Vzhledem k tomu, že 
výše nájemného v roce 2013 a 2014 bude daleko 
pod hranicí maximálního nájemného, MČ neoče-
kává případné soudní spory.
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Nájem od 1.1.2013 zvýšení o Nájem od 1.1.2014 zvýšení o

56 Kč 12 % 62 Kč  10,71%

Nájem od 1.1.2013 zvýšení o Nájem od 1.1.2014 zvýšení o

48 Kč 14,28 % 54 Kč  12,50 %

V roce 2013 a 2014 dojde ke zvýšení nájemného o 6,- Kč 
ročně a dosáhne u standardních bytů těchto hodnot:

Standardní byty

Nájemné u bytů se sníženou kvalitou:

Marie Šebelová
vedoucí bytového odboru

SBĚROVÉ
DNY
podzim 2011
Harmonogram letošních druhých sběrových dnů
jsme pro Vás připravili:

od 5.11. – 26.11. na níže uvedených stanovištích.

 Stanoviště Termín Čas 
 Jižní nám. 5.11. sobota 8.00 – 12.00 h.
 Břeclavská 12.11. sobota 8.00 – 12.00 h. 
 Rozhraní – Osamělá 19.11. sobota 8.00 – 12.00 h.
 Bohunická – Řehákova 26.11. sobota 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.

KÁCENÍ DŘEVIN
Upozorňujeme všechny majitele pozemků,
že se blíží doba vegetačního klidu. Vegetační klid je období vhodné k pro-
bírkám a kácení, a to v období od 01. 11. do 31. 03. běžného roku. 

Mezi nejčastější dotazy ohledně povolování kácení mimolesních dřevin patří 
náležitosti žádosti, a proto si je Vám dovolujeme připomenout.

Osoba fyzická i právnická - je povinna podat písemnou žádost při potřebě 
kácení dřevin rostoucích mimo les překračují-li tyto dřeviny limit stanovený 
vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

Limitem stanoveným vyhláškou č. 395/1992 Sb., je obvod kmene 80 cm 
ve výšce 130 cm od země (obvodu 80 cm odpovídá průměr kmene stro-
mu asi 20-25 cm ) a plocha souvislého keřového porostu o celkové 
ploše 40 m².

Písemná žádost o povolení kácení musí obsahovat:
(dle § 8, odst. 3, písm. a) – e) prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.)
     
• Jméno, příjmení, adresa žadatele, datum narození, IČ.

•  Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dře-
vinám jichž se žádost týká. Nájemce musí předložit písemný souhlas vlast-
níka pozemku.

•  Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, ob-
vod kmene,velikost plochy keřů, včetně schématického situačního zákresu 
do katastrální nebo pozemkové mapy.

• Zdůvodnění žádosti.

Povolení kácení není třeba při kácení:
(dle § 8, odst. 2, 3, 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

•  Z důvodů pěstebních, zdravotních a výkonu oprávnění dle zvláštních před-
pisů – údržba břehových porostů při údržbě vodních toků, údržba ochran-
ných pásem elektrizačních a plynárenských soustav

 - písemné oznámení nejméně 15 dní před plánovaným započetím kácení.

•  OÚ jako orgán ochrany přírody může v opodstatněných případech kácení 
pozastavit, omezit  nebo zakázat.

•  Při kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život 
či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

 - písemné oznámení nejdéle 15 dní po provedeném kácení.

•  Písemné oznámení o kácení musí mít náležitosti shodné s žádostí o povo-
lení kácení mimolesních dřevin.

Na základě četných dotazů občanů si opět dovoluje-
me připomenout zásady organizace provádění požární 
ochrany na území městské části při pálení.

Na území MČ Brno-jih lze v souladu s § 3 odst. 5 zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v otevřených ohni-
štích spalovat pouze suché rostlinné materiály. Dřevo 
nesmí být kontaminováno chemickými látkami /nátěry/.

Spalování je možné bez časového vymezení. Podmín-
kou je, že  okolí nebude nadměrně obtěžováno kouřem, 
ohniště bude pod dozorem a po ukončení spalování 
bude bezpečně zajištěno.

Pálení suchých rostlinných materiálů ze zahrádek je 
povoleno na soukromých pozemcích, které slouží jako 

zahrady nebo pole, a to s maximální ohleduplností vůči 
okolí a sousedům. Pálení jakéhokoliv odpadu rostlin-
ného materiálu na veřejných prostranstvích je zaká-
záno, výjimku však může povolit ÚMČ Brno-jih, a to 
na základě žádosti.

V době inverze nebo zvýšeného požárního nebezpečí 
(sucho, vítr) je jakékoliv spalování odpadu zakázáno!

Plánované likvidace většího množství odpadu rostlin-
ného charakteru je povinností nahlásit operačnímu dů-
stojníkovi Hasičského záchranného sboru města Brna 
(http://paleni.firebrno.cz) a také referátu životního pro-
středí ÚMČ Brno-jih.

Referát životního prostředí

Informace o pálení na území MČ Brno-jih
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• Cvičení rodičů s dětmi
 v pondělí od 16,00 do 17,00 h

• Dětský a juniorský aerobik pro děti od cca 6 do 15 let
 v úterý a ve čtvrtek od 16,00 do 18,00 h

• Step aerobik pro dívky a ženy cca od 15 let
 v úterý od 20,00 do 21,00 h

• Zumba
 ve středu od 19,00 do 20,00 h

• Fit kondička (Aerobik ženy)
 v pondělí a ve čtvrtek od 20,00 do 21,15 h

• Zdravotní tělocvik 
 v pondělí od 19,00 do 20,00 h

T.J. SOKOL BRNO-JIH
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Jih nabízí v naší městské čtvrti 
sportovní vyžití pro děti i dospělé. Sportujeme v tělocvičnách
ZŠ Tuháčkova 25 v oddíle volejbalu a pod vedením zkušených 
cvičitelek v následujících oddílech všestrannosti:

Podrobnější informace o naší 
činnosti, kontakty a termíny akcí 
naleznete na našich webových 
stránkách na adrese www.brno-jih.
vanickovazupa.cz, na naší nástěnce 
u šaten v ZŠ Tuháčkova a ve stálé 
vývěsce v Bílé růži.

Přivítáme posílení sboru našich 
cvičitelů pro zdravotní tělocvik, 
aerobik a cvičení rodičů s dětmi, 
případně i pro další aktivity (např. 
turistika apod.), o které svou čin-
nost rádi rozšíříme. 

Pokud chcete něco udělat pro kon-
dici a zdraví své nebo svých dětí, 
přijďte mezi nás. 

Výbor T.J.
Sokol Brno-Jih

UPOZORNĚNÍ!
Místní poplatek za komunální odpad 

Správce daně 
pro písemný styk: Magistrát města Brna, Odbor 
životního prostředí, oddělení správy poplatku 
za komunální odpad, Kounicova 67, 601 67 Brno

pro osobní styk: Magistrát města Brna, Odbor 
životního prostředí, oddělení správy poplatku 
za komunální odpad, Šumavská 33, 9. patro, 
budova A.

Jednou z povinností správce daně je vymáhat 
poplatek, který nebyl uhrazen včas a ve správné 
výši. Nedoplatky jsou proto vymáhány v exekuč-
ním řízení, jehož náklady jdou k tíži dlužníka.
Exekuce může být vedena mj. na vkladní knížku, 
zbavením movitých a nemovitých věcí, na sociál-
ní dávky, důchody, mzdy, bankovní účty atd.

NEPRODRAŽÍ SE VÁM VAŠE 
ZAPOMNĚTLIVOST?

V září začal správce daně vyměřovat nedoplatky 
na místním poplatku za letošní rok spolu s navý-
šením za nedodržení lhůty splatnosti, které dle 
zákona o místních poplatcích může činit až troj-
násobek nedoplatku.

Důrazně doporučujeme všem, kterým bylo 
vyměřeno, aby uhradili CELOU vyměřenou 
částku, včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich 
nedoplatek se tak po uplynutí náhradní lhůty 
splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez 
dalšího VYMAHATELNÝM.

Další „novinkou“ pro dlužníky může být i způsob 
vyměření. Správci daně umožnila novela zákona 
o místních poplatcích vyměřit také HROMADNÝM 
PŘEDPISNÝM SEZNAMEM. Tento seznam se 
doručuje VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, nikoli tedy 
adresně každému do „jeho“ schránky, kde bydlí. 
Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím 
vymáhacím řízení až ve chvíli, kdy má zablokova-
ný účet nebo když mu srazí zaměstnavatel částku 
ze mzdy, příp. když přijde kromě částky odpoví-
dající dluhu také o úroky ze stavebního spoření, 
nebo když dostane nižší důchod a v neposlední 
řadě, když ho navštíví soudní vykonavatel za úče-
lem prodeje movitých či nemovitých věcí dlužní-
ka. Dlužníkovo opomenutí se tak může řádně pro-
dražit a vyměřené navýšení nemusí být nakonec 
ta „nejbolavější“ sankce, která je spojena s nespl-
něním jeho poplatkové povinnosti. Vymáhacímu 
řízení se vyhnete bezodkladnou úhradou Vašich 
nedoplatků na účet č. 156304/5400, variabilní 
symbol – Vaše  rodné číslo.

Platit můžete mj. i v hotovosti na pokladně 
Šumavská 33, 9. patro (po, st: 8,00 – 12,00 
a 13,00 – 17,00; út: 8,00-12,00 a 13,00-14,30, 
čt: 8,00-12,00 a 13,00-14,00, pá: 8,00-12,00).

Mgr. Kateřina Reucci
vedoucí oddělení správy poplatku

za komunální odpad, Magistrát města Brna
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Brněnská městská policie otevřela 

nové Poradenské centrum sloužící 

obyvatelům a návštěvníkům jihomo-

ravské metropole, které sídlí v Křeno-

vé ulici. Stalo se tak za přítomnosti br-

něnského primátora Romana Onderky, 

ředitele MP Brno Jaroslava Přikryla, 

zástupců krajského policejního ředi-

telství, jihomoravského hejtmanství 

a Magistrátu města Brna.

Nově otevřené Poradenské centrum 

bude pracoviště zaměřené na širokou 

občanskou veřejnost, které nabízí roz-

sáhlé spektrum poradenství a informa-

cí v oblasti prevence kriminality a po-

moci obětem trestné činnosti, zajištění 

vlastního bezpečí a majetku, orientaci 

v sociálních službách poskytovaných 

v rámci komunitního plánu MMB. 

Poradenské centrum slouží jako dis-

tribuční místo pro informační letáky, 

brožury a publikace vydané Městskou 

policií, ale i dalšími participujícími 

státními i nestátními subjekty. Projekt 

je rozšířen o možnosti prezentační 

činnosti organizací zabývajících se 

problematikou prevence (např. BE-

SIP, Bílý kruh bezpečí, Sdružení obra-

ny spotřebitelů, Hasičský záchranný 

sbor), a to formou informačních pa-

nelů, bannerů, PWP prezentací, atd. 

Další výhodou mobilního uspořádání 

je úprava prostor pro přednáškovou 

činnost, diskusní setkání s odbornou 

i laickou veřejností.

Zájemci v Poradenském centru mo-

hou získat informace o všech projek-

tech realizovaných Městskou policií 

Brno a o možnostech, jak se do nich 

zapojit. Mimo uvedené služby je v Po-

radenském centru možno kontaktovat 

Senior linku bezpečí tel. 541248844 

a získat například informace o tzv. 

neobjednaných službách (ověřit si, 

zda není případná návštěva zástupců 

energetických společností, vodáren, 

České pošty apod. pouze pokusem 

podvodníků dostat se do bytu).

Součástí centra je i „Knihovna bezpe-

čí“, kterou mohou využívat absolventi 

Senior akademie. K zapůjčení jsou 

zde publikace z oblasti psychologie, 

práva, sociologie, ale i technicky ori-

entovaná literatura.

Předností centra je jeho bezbariérový 

přístup, prodloužení otevírací doby 

a lepší dostupnost zejména pro mo-

torizované návštěvníky, včetně mož-

nosti parkování.

Mgr. Denisa Kapitančiková
vedoucí tiskového odboru – tisková mluvčí

Statutární město Brno
Městská policie Brno

Štefánikova 112/43, Brno
602 00 Česká republika

Přímá linka: + 420 541 124 362
Mobil: + 420 606 728 805

e-mail: denisa.kapitancikova@mpb.cz
www.mpb.cz/

Městská policie poskytuje nově
obyvatelům Brna informace
v novém Poradenském centru
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Vyhlášení výběrového řízení
pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Brna I. a II. etapa 2012
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna výběrové
řízení pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů
a bytových jednotek pro I. etapu 2012 dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Brna.

Termín vyhlášení: 01.09.2011
Termín pro podání žádosti: do 15.10.2011

Žádosti o půjčku se podávají na předepsaném formuláři v uvedeném termínu na úřadě městské části, na jejímž území se 
opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3.

Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na úřadech měst-
ských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové adrese: www.brno.cz (Správa města > 
Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky rozvoje bydlení města Brna).

II. etapa bude vyhlášena od 01. 12. 2011 do 15. 01. 2012.

Informace pro
občany!
Kancelář Brno-Zdravé město
Magistrátu města Brna
pořádá kampaň s názvem

BRNĚNSKÉ DNY
PRO ZDRAVÍ
určené na podporu aktivního a zdravého životního 
stylu Brňanů. Program letošního 17. ročníku v období 
od 23. 09. 2011 do 02. 10. 2011 nabídne přes
90 rozmanitých akcí pro děti a dospělé.

Informace o jednotlivých kampaních najdete na
www.zdravemesto.brno.cz

V měsíci říjnu se bude v Zoo Brno konat:

22.10. 2011, 13:00-16:00 hod. 

HALLOWEENSKÁ ZOO
Soutěžní „halloweenská stezka po zoo“¨
a dlabání dýní. Díla budou použita
na výzdobu areálu zoo.

Informace
pro rodiče 
a děti!
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Toulám se rád kolem řeky Svratky cestou prosluněnou, 

teče lučinami, lesy, poli … krajinou malebnou,

vítr listím stromů ševelí, řeka opojně šumí,

na hladině kachny s labutěmi ladně plují.

Hejna vodního ptactva k mostu připlouvají

a po drobtech pečiva se divoce vrhají,

ty dravější se o sousto perou, peří lítá ve vzduchu,

zklidněnou vodu dál vlní vánky po tomto vzruchu. 

Z klenby stromů rozléhá se ptačí chór,

usmálo se sluníčko a stoupá nad obzor.

Orosené luční kvítí se třpytí, až dech se tají,

zraky lidí živou krásou poutají.

Hřmící padající vody z jezu v pěny se mění,

její klokotné víření vnímám jako opojení.

Racek střemhlav padá na hladinu, hned se vznese

a v zobáku stříbrná rybička se mu třese.

Pod převisem vrbových větví rybář sedí

a na splávek upřeným pohledem hledí,

návnada červem zabrala, kapr sebou smýká,

navijákem ho přitahuje a vzrušeně dýchá.

Procházkou a žárem slunce znavený, 

uléhám do stínu lípy na palouček zelený,

nad hlavou mi sedmihlásek líbeznou píseň pěje,

ani se nehnu, jen po očku se dívám, jak se mu hrdélko chvěje.

Samoten, sám se svými trampotami,

bloudívám kolem vody pod vrbami,

ticho je kolem posvátné, že vlastní dech tě ruší

a vzduch provoněný vůní květů vrací klid mé duši.

Jsi cílem mých poutí – podmanivá v každé roční době,

kolik nepoznaných krás skrýváš v sobě?

V chrámu přírody nalézám k Tobě úctu, obdiv, pokoru, …,

vítán buď každý, kdo je k Tobě šetrný – Chraňme naši přírodu!

báseň od p. Rotrekla

 Řeka Svratka

Něco k zamýšlení ...

Komunikační, varovný
a monitorovací systém kraje 
Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání ve středu 29. června rozhodla svým usnesením č.8994/11/R123 o po-
kračování provozu „Informačního systému krizového řízení Jihomoravského kraje” od 1. července do konce prosince 
letošního roku.

Podmínky provozu informačního systému jsou zachovány v podobě, ve které platily v letošním 1. pololetí, tzn. veškeré 
náklady na provoz systému hradí Jihomoravský kraj. Jediným nákladem na Vaší straně budou platby za odeslané SMS 
zprávy občanům. Připomínáme současně, že v případě vyhlášení krizové či mimořádné situace hradí veškeré odeslané 
SMS zprávy Jihomoravský kraj.
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Dvaatřicetiletá Romana je zdravotně postižená 
od svých šesti roků. Ke vší smůle se její zdravot-
ní stav postupně pouze komplikuje. V posledních 
letech se přidaly problémy s epilepsií. Některý 
den je bez záchvatu a jindy má i třináct záchvatů 
za den. Z toho vyplývá skutečnost, že pokud nese-
dí nebo neleží, musí s ní někdo být v těsné blízkos-
ti, aby v případě záchvatu alespoň zbrzdil její pád 
na zem. Z toho důvodu rodiče Romany spolupra-
cují s osobní asistentkou z Oblastní charity Brno, 
která Romanu doprovází na volnočasové aktivity 
nebo s ní tráví čas v jejím domácím prostředí. 

„Dcera už není odkázaná jenom na pobyt doma, 
protože u nás doma jí může dělat oporu jen moje 
manželka. Já nemohu, protože jsem po úrazu 
a poškození míchy zůstal na invalidním vozíku,“ 
vysvětluje otec dvaatřicetileté Romany, který ji 
navzdory svému postižení vozí autem do volno-
časového Klubu za rohem, provozovaného Ligou 
vozíčkářů v Brně-Vinohrady. „Díky službě FILIP 
osobní asistence se může dcera účastnit nejen 
programu v Klubu za rohem, ale také různých 
výletů a jiných aktivit. To dříve nepřipadalo vů-
bec v úvahu,“ pokračuje s vysvětlováním přínosu 
osobní asistence Romanin otec a uvádí hned další 

příklad: „Manželka se o nás doma stará a již ně-
kolik roků si nemohla odpočinout. Díky asistenci 
paní Zdeny, která se věnovala dceři u nás doma, 
si mohla manželka odpočinout na týden ve welnes 
centru v Beskydech, zatímco já jsem v té době byl 
na měsíční rehabilitaci v Rehabilitačním ústavu 
v Hrabyni. Další, dříve neřešitelný problém, nám 
pomohla vyřešit asistence paní Zdeny, když jsme 
byli pozváni s manželkou do Prahy k soudu.“ 

Zajímalo nás také, jaký pohled má na osobní asi-
stenci přímo Romana: „Když jsem se Zdenkou, 
cítím se volněji. Můžu dělat víc věcí, co bych sama 
kvůli epilepsii dělat nemohla. Se Zdenkou mám 
i dobrý kamarádský vztah.“ Otec Romany potvr-
zuje, jaký význam pro Romanu kontakt s osobní 
asistentkou má: „Díky velice citlivému přístupu 
osobní asistentky paní Zdeny je na dceři znát zlep-
šení i po psychické stránce.“

NEPOSTRADATELNÁ SLUŽBA
Osobní asistence je terénní službou Oblastní 
charity Brno pro lidi se zdravotním postižením 
z města Brna. Cílem je zajistit těmto lidem pod-
poru při naplňování jejich potřeb v domácím nebo 
společenském prostředí, aby mohli žít běžným 

způsobem života. Služba je poskytována dětem 
od sedmi let, dospělým a seniorům do 80 let.  
Osobní asistenti pomáhají zejména při zvládání 
sebeobsluhy, při osobní hygieně, při zajištění stra-
vy a údržbě domácnosti. Dále doprovázejí k lékaři, 
na úřady a další instituce, do škol, zaměstnání, 
na kulturní a volnočasové aktivity. Zajišťují také 
podporu pečující rodině a poskytují základní so-
ciální poradenství.

SAMOSTATNOST
Služba osobní asistence co nejvíce podporuje 
a rozvíjí schopnosti klientů. To znamená, že asis-
tenti sice pomáhají klientům, ale ne tak, že by dě-
lali vše za ně. Naopak se snaží vést je k co největší 
samostatnosti a podněcovat je k aktivitě a vlastní-
mu rozhodování o průběhu osobní asistence. 

Kontakt
Zájemci o službu Osobní asistence mohou získat 
informace na webu www.brno.charita.cz nebo 
na telefonním čísle 736 522 882. Tam tazatelům 
zároveň zodpoví všechny dotazy a poskytnou in-
formace o možnostech služby. 

Jitka Mozorová

POMÁHÁME ŽÍT NAPLNO
Nová služba FILIP Osobní asistence umožňuje lidem se zdravotním postižením prožívat plnohodnotný život.

Domov je doma
– den otevřených dveří

Jedná se o neziskovou organizací,
pomáhající rodinám, ve kterých se
narodí dítě s vážným poškozením zraku.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 22. 11. 2011 do Stře-
diska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9:00-17:00 hod. 
otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud 
raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky
www.ranapece.cz.

Občanské sdružení
Ženy50

Pořádá počítačové kurzy
pro ženy a muže
ve věku 50+

Anenská 10
tel.: 728 740 449
tel.: 732 348 993
e-mail: info@zeny50.cz
www.zeny50.cz

Jednotné kontaktní místo může být pro Vás řešením!
Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje bezplatně informace týkají se

• podnikání v EU, EHP a Švýcarsku 

•  podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR (např. založení agentury práce,

nestátního zdravotnického zařízení, oblast zemědělství); JKM rovněž zprostředkuje

předání takové žádosti příslušným orgánům v ČR

• vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska

JKM v Jihomoravském kraji
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
E-mail: jkm@brno.cz
Telefon: 542 173 344

Chcete podnikat
v zemích EU
a nevíte kde začít?
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kaBelky kAlhoty haLenky Trika 
kAbáty blejZry opAsky svetRy 

a spousta dalšího...

v charitním bazaru 

BALTAZAR
Václavská 6, Brno

(naproti zastávky Václavská - TRAM 1,2; BUS 51. Možnost parkování.)

“I druhá ruka může pomáhat!”

Za pár korun doplníte svůj šatník  
a navíc podpoříte služby Diecézní 

charity Brno pro lidi v nouzi.

Baltazarovi můžete darovat i své 
nepotřebné věci v dobrém stavu.

OTEVÍRÁME 1.9.2011

www.dchb.charita.cz

OTEVŘENO OD 1.9.2011

Fotogalerie z nádherného,
slunečného, Komárovského
podzimu konaného
dne 10.09.2011

Děkujeme touto cestou všem účinkujícím a organizátorům za příjemně vydařenou akci MČ Brno-jih.Děk j t t t š úči kD k jí í i át ů říj ě d ř k i MČ Bk jí í
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PROFESIONÁLNÍ PNEUSERVIS

PŘEZUJTE U ODBORNÍKŮ
Na stavu vašich pneumatik závisí bezpečnost 
vás i vaší rodiny. Pneumatiky jsou významnou 
částí vašeho vozu a vyžadují skutečně odbornou 
a profesionální péči. Svěřte nám své pneumatiky 
a budete mít jistotu i pocit maximální péče.

www.fi rststop.cz

SQS, spol. s r.o.
SOKOLOVA 2K (naproti Baumaxu), BRNO
TEL.: 515 908 885, 602 584 697-8
E-MAIL: SQS@SQS.CZ, WWW.SQS.CZ

*   Akce se vztahuje k zakoupení 4 zimních pneumatik 
Bridgestone. Akce platí do vyčerpání dárků.

BATOH K SADĚ ZIMNÍCH 
PNEUMATIK BRIDGESTONE

RNO

Z

tik 

E

FS_inz_194x115.indd   1 7.9.2011   16:46:32

OTEVŘELI JSME NOVÝ KVĚTINOVÝ OBCHOD
na adrese Mariánské nám. 617/1, Brno-Komárov, 
617 00, budova Gity, vchod napravo.

Kontakt: 723 762 761, www.dekorace-kvetinove.cz, 
e-mail: petra.chalupova@centrum.cz.

MVDr. Blaha Martin
Kšírova 107/218, Brno
Bus 49, 50 – zast. Horní Heršpice

tel.: 543 212 414
pohotovost
www.dennyvet.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

VETERINÁRNÍ ORDINACE DENNY

 Po–Pá 9–12, 15–19
 Ne 18–20

U Svitavy 3, 618 00 Brno-Černovice
Tel.: 602 728 568
E-mail: servis@pneuservisa.cz

KRÁTKÉ

ČEKACÍ

DOBY
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 HNĚVKOVSKÉHO 13
 BRNO-KOMÁROV
 PENZION - NAPROTI GITY
 PO-NE: 10:00–23:00 hod.
  602 506 223

VINOTÉKA

 POMPOVA 4
 BRNO-KOMÁROV
 PRODEJ-PRONÁJEM-SERVIS
 PO-PÁ: 10:00–17:00 hod.
  725 557 750

•
 
•
•
•

OBCHOD–SPORT

www.orig.cz

KURÝR
Jižní

!!!DOPRAVA
 PRO

SENIORY!!!
Nabízím seniorům odvoz 
k lékaři, na nákup, úřady apod.
Přeprava denně za smluvní ceny 
od 80 Kč za osobu.
Sleva 50 % za další přepravo-
vané osoby.
Doporovod k lékaři zdarma!
Pro držitele senior pasu  
sleva 5 %.

Kontakt – Tel.: 736 701 319 
Pavel Zouhar
Objednávky denně 7.00–20.00 h.
www.dopravaproseniory.cz

MUDr. Jarmila Kočí

OČNÍ
AMBULANCE
Mariánské náměstí 1
(výšková budova GiTy)

tel.: 777 268 848

Ordinační doba:
Po 11-16 hod.
Út 8-13 hod.
St 8-13 hod.
Čt 8-11 hod.

Firma ESB Rozvaděče, a.s.
přijme pro rozšíření výroby rozváděčů nízkého napětí 

větší počet pracovníků následujících profesí:

• Pracovník pro mechanickou montáž

• Elektromechanik

• Elektrokonstruktér

• Kontrolor elektro

Nabízíme perspektivní zaměstnaní.
Požadujeme praxi v oboru.

Více informací: Eva Čapková, tel.: 515 502 102,
e-mail: eva.capkova@esb-rozvadece.cz

www.esb-rozvadece.cz„Absolventka

pedagogické fakulty

se státní zkouškou

z pedagogiky volného 

času, psychologie

a hudební výchovy“

hledá v Brně uplatnění v oboru 

pedagogické činnosti

či v kultuře. Tel.: 774 668 424

Doktor koupí Byt / Dům
v hotovosti, i zadlužený.

T: 720 551 215

> Řádková inzerce < 


