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JižníJižní

Vážení spoluobčané, 
v tomto vydání Jižního kurýra bych vás rád informo-
val a zrekapituloval za pomoci fotografií, co se
v naší Městské části Brno-jih za poslední čtyři roky
změnilo, a jak doufám, jen k lepšímu. 
Rád bych vám, občanům městské části, touto ces-
tou také poděkoval, a to za trpělivost a shovívavost
při rekonstrukcích a stavbách, které své bezpro-
střední okolí často obtěžovaly hlukem, dopravní
zátěží a zvýšenou prašností. Zvláštní poděkování
pak patří občanům Horních Heršpic při stavbě pod-
jezdu na ulici Sokolova a občanům z ulic Kšírova,
Havránkova, Zelná a Moravanská, po kterých vedla
objízdná trasa. Věřte, že naší snahou vždy bylo, aby
negativní vlivy, které provázejí takto rozsáhlé stavby,
byly co nejmenší. V následujících týdnech a měsí-
cích se nás dotknou velké stavby celoměstského
významu. Patří mezi ně „Tramvaj Dornych - Plotní“
a „retenční nádrž na ulici Jeneweinova“. S těmito
stavbami bude spojena řada demolic objektů
a budování inženýrských sítí a naší snahou je, aby
co nejméně zasáhly do svého okolí. Budeme spolu-
pracovat nejen s Brněnskými komunikacemi, a. s.,
které zastupují investora (statutární město Brno),
ale jsme v kontaktu i s firmami, které budou prová-
dět jednotlivé práce, aby negativní dopady na okolí
byly minimalizovány. 
V oblasti bytového fondu jsme po čtyřletém obdo-
bí regenerace sídliště navázali dalšími regeneracemi
bytových domů na ulicích Bří Žurků, Kratina, Slad-
kého, Kovářská 8, 16. Proběhla výměna oken Dor-
nych 126, 128 a i díky dobré práci pracovníků byto-
vého odboru a jejich dobrého hospodaření i výmě-
na oken na Komárovském nábřeží 4 a 6. Věnovali
jsme pozornost i kanalizačním přípojkám na Hodo-
nínské 21, 23 a Sladkého 5, 7, 9. I přes tíživou

finanční situaci i nadále budeme pokračovat dle
možností bytového odboru v regeneraci našich
bytových domů. Finanční prostředky, které jsou
využívány na regenerace a opravy jsou peníze
vybrané na nájemném v bytových domech ve sprá-
vě městské části a nemají nic společného s chodem
městské části. 
V oblasti životního prostředí jsme se soustředili
nejenom na výstavbu nových parků například na
ulici Kšírova a Pěstitelská, ale i na rozšiřování parků
například na rohu ulic Sokolova - Kšírova. Hlavním
cílem však bylo rozšiřování udržovaných ploch
v naší městské části. Mezi nejrozsáhlejší plochy
patří pozemky ve společensko-rekreačním areálu
Hněvkovského a rozsáhlé pozemky na pravém
břehu řeky Svratky v Horních Heršpicích, včetně
našeho Jižanského dvorku se zvířátky pro naše
nejmenší děti. To jsem vyjmenoval opravdu ty
výměrou nejrozsáhlejší. Začali jsme, ale udržovat
i menší pozemky, které na první pohled nejsou patr-
né a všimnou si jich jenom občané z bezprostřední-
ho okolí. Jedná se o pozemky, které se nacházejí na
celém území naší městské části v Komárově, Hor-
ních Heršpicích, Dolních Heršpicích a Přízřenicích.
I na letošní období vegetačního klidu (na zimu) při-
pravujeme vyklizení dalších pozemků na pravidel-
nou roční údržbu. V následujících letech bychom
rádi v tomto směru pokračovali a zároveň se zamě-
řili na budování biokoridorů v Dolních Heršpicích
a Přízřenicích. 
V oblasti sportu a rekreace jsme zaměřili naši
pozornost na rozsáhlá území po obou březích řeky
Svratky od železnice (na severu) po ulici Sokolovu
(na jihu). V letech 2007 a 2008 jsme vyčistili tato
rozsáhlá území od ulice Hněvkovského po ulici Kší-
rovu (východ-západ). Nechali jsme zpracovat studii

možnosti využití tohoto rozsáhlého území, a lze
říci, jedinečného na území města Brna. Jeho jedi-
nečnost je dána rovinatým terénem, který protíná
řeka Svratka. Celé území je ve vlastnictví města
Brna, svěřené naší městské části. Postupně jsou
realizovány jednotlivé záměry, které do sebe zapa-
dají a v budoucnu budou tvořit jeden funkční
celek. Po vyklizení celého areálu a zpřístupnění pro
širokou veřejnost byla otevřena prodejna a půjčov-
na in-line bruslí a hospůdka U Lampy. Poté již
následovala jednotlivá sportoviště: víceúčelové
hřiště, fotbalová hřiště tréninkového střediska mlá-
deže FC Sparta Brno, tréninkové hřiště baseballo-
vého klubu Draci Brno, pokřtili jsme parník Kome-
ta, otevřeli jsme paralelní cyklistickou stezku s in-
line oválem, dráhou pro BMX kola pro děti, včetně
veřejného osvětlení a úprav okolní zeleně s výsad-
bou stromů. Na 11. říjen je připraveno otevření
budovy tréninkového střediska mládeže FC Sparta
Brno. Ve výstavbě je dráha pro BMX kola Favoritu
Brno. V příštím roce bychom rádi postavili lávku,
která propojí oba břehy řeky Svratky a tím vznikne
jedno celistvé území. Je připraven projekt na
výstavbu ještě jednoho víceúčelového hřiště, tří
tenisových kurtů, skate parku a sportklubu (rekon-
strukce a dostavba bývalé kotelny s komínem).
Do budoucna navážou na tento areál i projektova-
né cyklistické stezky po pravém břehu řeky Svratky:
Renneská - Kšírova, Kšírova - Sokolova, K Nábřeží,
Sokolova - Vomáčkova. Podporujeme i výstavbu
vodáckého kanálu a připravujeme výstavbu koupa-
liště, tzv. přírodního koupacího biotopu. Za čtyřle-
té období je hodně práce za námi, ale ještě více
před námi. A tak to asi má být. 
V oblasti komunikací je situace velice obtížná,
konec konců jako v celém Česku. Financí se nedo-
stává, a tak se pouze opravují a zalepují jen ty nej-
větší výtluky. Finanční deficit v oblasti komunikací je
opravdu citelný. Naše městská část patří svou rozlo-
hou a kilometry komunikací k těm největším ve
městě Brně. Věřte, že se snažíme o to, aby komuni-
kace byly v městské části sjízdné. V některých čás-
tech je situace o to obtížnější, že zde nejsou vybu-
dovány inženýrské sítě, přesto se snažíme alespoň
o částečné opravy. 
Vážení spoluobčané, děkuji vám za důvěru, podpo-
ru, spolupráci a sounáležitost s naší městskou částí.
Je radost vidět pozitivní výsledky v podobě oprave-
ných domů, mateřské školky nebo parku a stejně
tak si odpovědně uvědomuji, že k dokonalosti je
třeba ještě hodně práce a hlavně peněz. Děkuji vám
také za podněty, nápady i konstruktivní kritiku. 
Přeji vám jen vše dobré. 

Mgr. Josef Haluza
Váš starosta 
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Vážení občané,
dnes bychom rádi poděkovali všem obča-
nům Dolních Heršpic a Přízřenic za jejich
zájem o hlasování v referendu. Jsme rádi, že
zůstáváme součástí města Brna.

V sobotu 11. září jsme se sešli na Komárov-
ském podzimu ve velkém počtu, což svědčí
o tom, že má smysl stále budovat a zvelebovat
areál Hněvkovského. Zvykli jsme si se zde set-
kávat na akcích pořádaných městskou částí. 

Jelikož jde o poslední číslo Jižního kurýru
před komunálními volbami, dovolte nám
poděkovat všem členům výborů zastupitel-
stva městské části a všem členům komisí rady
městské části, kteří po čtyři roky obětavě pra-
covali pro městskou část, radou a nestran-
ným pohledem přispěli k rozhodnutím Zastu-
pitelstva městské části Brno-jih a Rady měst-
ské části Brno-jih. Děkujeme za aktivní
pomoc klubům seniorů, sportovním organi-
zacím, pedagogům základních i mateřských
škol za účast na akcích městské části, za vzor-
nou reprezentaci naší městské části na olym-
piádách i sportovně-kulturních akcích. Rádi
bychom také zmínili práci Městské policie

a Policie České republiky, která v rámci svých
možností vždy vycházela vstříc potřebám
našich občanů. V neposlední řadě děkujeme
vám všem, obyvatelům městské části, včetně
dětí, kteří jste svými připomínkami a někdy
pochvalou pomáhali poslední čtyři roky při
zkvalitnění naší práce, za hezčí městkou část.
Velké poděkování patří kolegům, členům
zastupitelstva a rady městské části za pozitiv-
ní přístup při řešení rozvoje městské části.

Závěrem bychom rádi poděkovali úředníkům
za jejich práci pro naše občany. Úřad městské
části Brno-jih představuje státní správu, která
dohlíží na dodržování zákonů, vyhlášek
a předpisů a o to těžší je vyhovět každé
žádosti. Jsme přesvědčeni o tom, že jedná
vždy s úctou a hledá při řešení problémů nás
všech optimální možné východisko.

Samosprávné vedení městské části přeje
všem spoluobčanům, kolegům a spolupra-
covníkům pevné zdraví a vše nejlepší v jejich
práci i v osobním životě.

Za vedení Městské části Brno-jih

Mgr. Josef Haluza
Ing. Anna Böhmová

Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda a je čas bilancovat.
Spolu s panem starostou jsme častěji informovali
o investicích, opravách a dalších akcích v městské
části a teď je ta chvíle, kdy rekapitulujeme, co se
nám podařilo z toho co jsme slíbili. 

V tomto volebním období se podařilo i něco navíc;
podotýkám, že stavby celoměstského významu
jako Bratislavská radiála, Velký městský okruh
a přeložka Tramvaje Dornych – Plotní se nepodaři-
lo zrealizovat. Z rozpočtu městské části není
možné tyto stavby financovat, navíc jsou vázány
na přesun vlakového nádraží.

Teď tedy k tomu co se povedlo. K oblasti bydlení
se blíže vyjádří pan starosta. V oblasti školství –
vybudovali jsme víceúčelové hřiště při ZŠ Bednářo-
va, které je veřejně přístupné. V současné době je
nachystána akce týkající se zateplení a výměny
oken v této ZŠ, takže tento úkol je ještě před
námi. V základní škole Tuháčkova jsme zajistili
nové interaktivní tabule a opravy v počítačové
učebně. Část budovy školy je nová, část opravená
nebo zateplená. V budoucnu chceme opravit
garážový trakt a dále pomoci zkvalitňovat školní
výuku. V mateřské škole Zelná jsme vyměnili okna,
čistila se tzv. druhá zahrada a připravili jsme studii
přístavby další třídy, protože schází místa pro míst-
ní děti. MŠ Slunná je zateplená a okna jsme tady
již vyměnili. V MŠ Kšírova s MŠ Hněvkovského
jsme vybudováním hygienických zařízení zlepšili
podmínky pro děti. MŠ Záhumenice jsme vybavili

nábytkem a lůžkovinami. Budeme i nadále pokra-
čovat ve zlepšování provozních podmínek škol
a dle možností také ve zkvalitňování výuky.

V oblasti sociální jsme finančně podporovali kluby
seniorů v Komárově a Horních Heršpicích (kam
dochází i senioři z Dolních Heršpic a Přízřenic),
pravidelně jsme je navštěvovali a v budoucnu
v této činnosti chceme pokračovat. Seniory dva-
krát ročně zveme na setkání s vedením městské
části, dáváme příspěvky k jejich narozeninám
a zlatým svatbám. V domě s pečovatelskou služ-
bou jsme obyvatelům postavili pergolu na zahra-
dě, pod kterou si v létě mohou posedět v příjem-
ném stínu. Oblíbenou akcí v městské části je vítá-
ní občánků, které se odehrává již v novém zaseda-
cím sále radnice. Také v budoucnu chceme
v této činnosti pokračovat.

Od nejmenších k nejstarším – podporovali jsme
a chceme i nadále pokračovat v podpoře Svazu
bojovníků za svobodu. Jejich práce si velice vážíme
a hodnotíme velmi kladně s ohledem na jejich věk
a zdravotní stav členů.

V uplynulém období jsme také organizovali tradič-
ní společensko – kulturní akce jako např. ples MČ,
pálení čarodějnic, dětský den, Komárovský pod-
zim, Dolno-Hornoheršpickou póť či Vánoční zpí-
vánky. Doufáme, že jste se na těchto akcích poba-
vili a setkali s přáteli na kus řeči, což vede
k lepšímu, vzájemnému poznávání se.

V neposlední řádě musím připomenout občanské
sdružení Sboru dobrovolných hasičů (dále jen

SDH) v Přízřenicích, které jsme podporovali
finančně i věcně. Sdružení pomáhá městské části
při společenských akcích, organizuje letní tábory
pro děti, zabezpečuje akce pro děti i dospělé v Pří-
zřenicích. Jednotka SDH je organizační složkou
městské části a je plně zabezpečená k výjezdům.
Letos městská část pořídila jednotce cisternu,
hradí pohonné hmoty a veškeré náklady na pro-
voz jednotky. 

V oblasti životního prostředí jsme po dobu čtyřle-
tého období pravidelnou údržbou dbali
o parky a veřejnou zeleň, vyměnili jsme poškoze-
ný mobiliář a vybudovali jsme další parky. Bohužel
taky bojujeme s vandalismem, s pravidelným roz-
bíjením zastávek MHD, s poškozováním košů,
vývěsek a dětských hracích prvků. Údržba stojí
nemalé finanční prostředky a viníci se většinou
nenajdou.

Vážení spoluobčané, je na vás, abyste sami
posoudili, zda jsme splnili to, co jsme v roce 2006
slíbili. Byla bych ráda, kdybychom zavzpomínali,
co a jak vypadalo a co se změnilo, aby naše práce
byla hodnocena objektivně. Děkuji vám všem za
vaši dosavadní přízeň, za vaše názory a vaši
pomoc při správě obecního majetku a při organi-
zování společensko–kulturního a sportovního
života v naší městské části. Přeji vám pevné zdra-
ví a pohodu.

Vaše místostarostka
Ing. Anna Böhmová

Místní referendum
Na území statutárního města Brna, a to na
katastrálních územích Dolní Heršpice a Přízřeni-
ce proběhlo dne 12. září 2010 hlasování v míst-
ním referendu o otázce: „Souhlasíte s osamo-
statněním, tedy oddělením katastrálních území
Dolní Heršpice a Přízřenice od statutárního
města Brna a se vznikem samostatné obce Dolní
Heršpice – Přízřenice?“

Z celkového počtu 888 oprávněných osob se
k hlasovacím schránkám dostavilo 609 oprávně-
ných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky
a úřední obálky. A jak dopadlo hlasování? Plat-
ných hlasů bylo odevzdáno 602 (okrskovými
komisemi bylo 7 hlasů vyřazeno pro neplatnost).
Z 602 platných hlasů celkem 353 oprávněných
osob označilo výrok ANO a 249 výrok NE.

Z údajů lze odvodit a učinit závěr, že k místnímu
referendu se dostavilo 68,6 % oprávněných osob,
pro vznik samostatné obce se vyjádřilo 39,6 %.
Znamená to tedy, že rozhodnutí o oddělení k.ú.
Dolní Heršpice a k.ú. Přízřenice nebylo přijato,
neboť pro osamostatnění nehlasovala nadpolovič-
ní většina z 888 oprávněných osob a obě katast-
rální území zůstávají součástí města Brna.

Pozn.: K tomuto příspěvku bylo použito zápisu
místní komise o průběhu a výsledku hlasování ze
dne 12. září 2010.

Mgr. Vladimír Vařeka, tajemník



soutok Svratka Svitava

bytové domy Vomáčkova

Jižanský dvorek

ulice K Nábřeží
ulice K Nábřeží

Jižanský dvorek

Jižanský dvorek

areál Hněvkovského
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Ukázka toho co se povedlo...



ulice Bratří Žůrků

MŠ Slunná po zateplení a výměně oken

ZŠ Bednářova a víceúčelové hřiště

regenerovaný bytový dům, ul. Kovářská

ZŠ Bednářova a

MŠ Zelná po výměně oken

park Mariánské náměstí
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IN-LINE ovál, petanque a parník KOMETA

tréninkové středisko mládeže FC SPARTA BRNO

tréninkové hřiště FC SPARTA BRNO

park Kšírova

napojení CS Hněvkovského

hřiště Bernáčkova
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dráha pro BMX kola

chodníky Moravanská

hasičská zbrojnice s cisternou

chodníky Moravanská

podjezd Sokolova, nová linka MHD
va, nová linka MHD

pergola u domu s pečovatelskou službou

podjezd Sok l
jezd Sokolov

pe

podjezd Sokolova
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Volební okrsky – jsou umístěny v následují-
cích objektech: ZŠ Tuháčkova 25 – volební
okrsek 190, 191, 192, 193, radnice MČ
Brno–jih, Mariánské nám. 13 – volební
okrsek 188, 189, VŠ Sokolova 4 – volební
okrsek – 186, 187, Požární zbrojnice
Břeclavská 12 – volební okrsek 185.

První den voleb, tj. v pátek 15. října, začí-
ná hlasování ve 14:00 h a končí ve 22:00
h, druhý den voleb, tj. v sobotu 16. října,
v 08:00 h a končí ve 14:00 h.

Volby do zastupitelstev obcí

Právo volit ve volbách do zastupitelstev obcí
ve volebních okrscích MČ Brno–jih má ten
občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v MČ Brno–jih a nemá žádné překážky výko-
nu volebního práva. Dále má právo volit
občan jiného státu, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v MČ Brno–jih přihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit přiznává meziná-
rodní úmluva – jedná se o občany členských
států Evropské unie. Tito občané musí nejpo-

zději do středy 13. 10. 2010 do 16:00 h.
osobně požádat na ÚMČ Brno–jih, Mariánské
nám. 13, o zápis do dodatku stálého sezna-
mu voličů. Podrobnosti o způsobu hlasování
a další informace související s volbami do
zastupitelstev obcí je možno získat také na
informačním serveru Ministerstva vnitra –
adresa http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-
zastupitelstev-obci-629060.aspx.

Volby do Senátu Parlamentu
České republiky

(volební obvod č. 58 sídlo: Brno-město)

Právo volit ve volbách do Senátu PČR má
ten občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v MČ Brno–jih a nemá žádné překážky výko-
nu volebního práva. Ve druhém kole voleb
do Senátu může volit občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Volič, který nebude
moci volit ve svém volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá úřad měst-
ské části na jeho žádost, voličský průkaz.

V případě konání II. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR se tyto uskuteční: v pátek

22. 10. 2010 od 14:00 h. do 22:00 h., v sobo-
tu 23. 10. 2010 od 08:00 h do 14:00 h. Každý
volič má povinnost po příchodu do volební
místnosti prokázat svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky.

Hlasovací lístky spolu s pokyny obdrží volič
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech
voleb může občan obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Oznámení o době a místu konání voleb,
kde budou uvedeny další organizační údaje
k volbám, bude zveřejněno na úřední desce,
na internetových stránkách MČ Brno–jih
(www.brno-jih.cz) a v informačních vývěskách
nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb.
Podrobnosti o způsobu hlasování a další
informace související s volbami do Senátu Par-
lamentu ČR je možno získat také na infor-
mačním serveru Ministerstva vnitra – adresa:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-
parlamentu-cr-971793.aspx.

Mgr. Vladimír Vařeka
tajemník

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
České republiky se konají 15. a 16.10. 2010

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí
na území města Brna půjčky s 3% úrokovou
sazbou na opravu bytových a rodinných domů
a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výbě-
rové řízení je zveřejněno na úředních deskách
města a městských částí a na internetové adre-
se www.brno.cz (Správa města > Magistrát
města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor
> Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do
15.10.2010 a od 1.12.2010 do 15.1.2011.
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímá-
ny na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3
nebo na úřadech městských částí, na jejímž
území se opravovaná nemovitost nachází. For-
muláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se
žádosti podávají, a na výše uvedené internetové
adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje byd-

lení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou
jištěny zřízením zástavního práva k opravované
nemovitosti ve prospěch města po dobu spláce-
ní. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor
zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město.
Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavní-
ho práva do katastru nemovitostí. Finanční pro-
středky čerpá žadatel dle konkrétních účelů

v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení
půjčky zajistí město výmaz zástavního práva
v katastru nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje
bydlení mohou občané získat na Bytovém
odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.
č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech
542 173 502, 542 173 245 a 542 173 287. 

Město poskytuje
půjčky z Fondu
rozvoje bydlení

Obnova střechy
5 let

250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

ve stávajícím bytě

Měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

Odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

Zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

Obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken
5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

nebo obnova bytového jádra

Rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

Vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě 
8 let 400 tis. Kč/byt. jednotkunebo půdnívestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

Vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

Ekologický ohřev užitkové vody 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč/rodinný dům

Modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt.jednotku

ÚČEL PŮJČKY
LHŮTA HORNÍ HRANICE

SPLATNOSTI PŮJČKY



OBJEKT
PŘEDPOKLÁDANÝ PŘEDPOKLÁDANÝ

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
ZAPOČALO S REALIZACÍ STAVBY

„Tramvaj Plotní-soubor
staveb“ - 0. stavba

Součástí stavby „Tramvaj Plotní - soubor staveb“ - 0. etapa jsou, mimo jiné, demolice některých objektů
v k.ú. Komárov a k.ú. Trnitá. Předpokládané zahájení jejich odstraňování v letošním roce je následující:

Komárovská č. 1, k.ú. Komárov, parc. č. 1202 01. 09. 2010 30. 04. 2011

Dornych č. 67, k.ú. Komárov, parc. č. 1280 b) 01. 09. 2010 30. 04. 2011

Dornych č. 65, k.ú. Komárov, parc. č. 1274 a) 01. 12. 2010 30. 04. 2011

Dornych č. 65, k.ú. Komárov, parc. č. 1266/9 01. 12. 2010 30. 04. 2011

Hospodářský objekt, k.ú. Komárov, parc. č. 1203 01. 09. 2010 30. 04. 2011

Dornych č. 78, k.ú. Komárov, parc. č. 1148 01. 12. 2010 30. 09. 2011

Dornych č. 61, k.ú. Komárov, parc. č. 1270 01. 09. 2010 30. 09. 2011

Dornych č. 63, k.ú. Komárov, parc. č. 1269/1 01. 09. 2010 30. 09. 2011

Plotní č. 45, k.ú. Komárov, parc. č. 1156/3 01. 09. 2010 30. 09. 2011

Plotní č. 4-6, k.ú. Trnitá, parc. č. 769 01. 09. 2010 30. 12. 2011

Plotní č. 12, k.ú. Trnitá, parc. č. 776 01. 09. 2010 30. 12. 2011

Plotní č. 14, k.ú. Trnitá, parc. č. 777 01. 09. 2010 30. 12. 2011

Plotní č. 16, k.ú. Trnitá, parc. č. 779-S 01. 09. 2010 30. 12. 2011

Plotní č. 18, k.ú. Trnitá, parc.č. 780-S 01. 09. 2010 30. 12. 2011

V rámci této stavby mají být v září 2010 zaháje-
ny práce na kanalizační stoce na ul. Komárov-
ské nábřeží – úsek od firmy PRAKOM směrem
k soutoku. V uvedených termínech budou pro-
bíhat demolice objektů podle možností a kapa-
city prováděcí firmy. O termínech výstavby
(odstraňování) dalších objektů bude MČ Brno-
jih informovat.

Dana Juklíčková, vedoucí stavebního úřadu

SBĚROVÉ DNY PODZIM 2010
Harmonogram letošních druhých sběrových
dnů jsme pro Vás připravili: od 6.11. – 27.11.
na níže uvedených stanovištích.

Stanoviště Termín Čas
Jižní nám. 06.11. sobota 8.00-12.00 h.
Břeclavská 13.11. sobota 8.00-12.00 h.
Rozhraní – Osamělá 20.11. sobota 8.00-12.00 h.
Bohunická – Řehákova 27.11. 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.

Změny v třídění odpadu ve žlutých
kontejnerech na PET lahve

Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno možnosti tří-
dění odpadů o sběr nápojových kartonů a hliníko-
vých obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové
plechovky mohou lidé odkládat do žlutých kon-
tejnerů, které byly dosud určeny jen pro sběr PET
lahví a jsou umístěné na ulicích města Brna a ve
sběrných střediscích odpadů.

Tetrapacky a hliníkové plechovky nelze
odkládat do velkoobjemových drátěných
kontejnerů na PET lahve!
Do žlutých kontejnerů je tedy možné odkládat
společně s PET lahvemi i vymyté nápojové kartony
a obaly od limonád, piva, energetických nápojů,
ledové kávy apod. Nálepky na žlutých kontejne-
rech občany informují současně také o tom, co do
žlutého kontejneru rozhodně nepatří – tedy kon-
zervy od potravin, krmiv, obaly od kosmetických
přípravků apod.

Upozorňujeme všechny
majitele pozemků, že se
blíží doba vegetačního klidu.

Vegetační klid je období vhodné k probírkám
a kácení, a to v období od 01. 11. do 31. 03.

běžného roku. Mezi nejčastější dotazy ohledně
povolování kácení mimolesních dřevin patří nále-
žitosti žádosti, a proto si je Vám dovolujeme při-
pomenout.
Osoba fyzická i právnická - je povinna podat
písemnou žádost při potřebě kácení dřevin ros-
toucích 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
stromu asi 20-25 cm) a plocha souvislého keřo-
vého porostu o celkové ploše 40 m2.

Písemná žádost o povolení kácení musí
obsahovat (dle §8, odst. 3, písm. a-e)
vyhlášky č. 395/1992 Sb.:

- Jméno, příjmení, adresa žadatele, datum naro-
zení, IČ.

- Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu
žadatele k pozemkům a dřevinám jichž se
žádost týká. Nájemce musí předložit písemný
souhlas vlastníka pozemku.

- Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejmé-
na jejich druh, počet, obvod 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:

- z důvodů pěstebních, zdravotních a výkonu
oprávnění dle zvláštních předpisů – údržba
břehových porostů při údržbě vodních
toků, údržba ochranných pásem elektrizač-
ních a plynárenských soustav - písemné
oznámení nejméně 15 dní před plánovaným
započetím kácení. OÚ jako orgán ochrany příro-
dy 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 - píse-
mné oznámení nejdéle 15 dní po provedeném
kácení. Písemné oznámení o kácení musí mít
náležitosti shodné s žádostí o povolení kácení
mimolesních dřevin.

Pálení

Dovolujeme si připomenout zásady organizace
provádění požární ochrany na území městské

části při pálení. Na území MČ Brno-jih lze v soula-
du s § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší
v otevřených ohništích spalovat pouze suché rost-
linné materiály. Dřevo nesmí být kontaminováno
chemickými látkami /nátěry/. Spalování je možné
bez časového vymezení. Podmínkou 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 soukro-
mých pozemcích, které slouží jako zahrady nebo
pole, a to s maximální ohleduplností vůči okolí
a sousedům. Pálení jakéhokoliv odpadu rostlinné-
ho 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
rostlinného charakteru je povinností nahlásit ope-
račnímu důstojníkovi Hasičského záchranného
sboru města Brna (http://paleni.firebrno.cz) a také
referátu životního prostředí ÚMČ Brno-jih.

Kateřina Hrůzová
referát životního prostředí

Cyklistický závod
O pohár TJ Favorit Brno
pod záštitou starosty
MČ Brno–jih

Sportovní centrum mládeže při TJ Favorit Brno ve
spolupráci s MČ Brno-jih, pořádá cyklistické závody
pro všechny děti Brna-Komárova a nejen pro ně.

Datum: 11. 10. 2010

Čas: 16:15 hod.

Prezentace: do 16:00 hod.

Místo: Cykloareál Brno

ulice Hněvkovského

za hospůdkou U Lampy

Věkové kategorie:
I. kategorie – děti ve věku do 10 let
II. kategorie – děti ve věku do 12 let

Každá kategorie bude rozdělena na chlapce a dívky.
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Závěr školního roku
na ZŠ Bednářova
V posledních dvou měsících školního roku proběhla

řada dalších akcí, které žákům zpestřily běžnou

výuku. Na školu v přírodě žáků 2. stupně navázaly

školy v přírodě dětí z 1. stupně. Prvňáčci na tu svoji

první vyrazili do Suchého u Boskovic. Společně

s nimi se pobytu zúčastnila i druhá třída. V průbě-

hu týdenního pobytu mohli zažít mnoho zajímavé-

ho v příjemném prostředí, zahráli si řadu her a sou-

těží, udělali si výlet do Rájce nad Svitavou a mohli

se lépe poznat v jiném prostředí. Po návratu do

školního prostředí stihli ještě návštěvu minizoo

v Heršpicích a také piknik na zahradě školy. Žáci 3.

– 5. ročníku prožili školu v přírodě v Meziříčku.

Náplň jejich pobytu byla velmi bohatá, což si všich-

ni po návratu chválili. Vyzkoušeli si projektové vyu-

čování, kvízy, řešení problémových úkolů, různé

skupinové soutěže a práce, štafetové závody, něko-

lik sportovních turnajů, výtvarné dílny, orientaci

v přírodě a také celotýdenní hru „Klobouk“, která

se všem velice líbila. Kromě všech těchto aktivit

stihli i výlet do Jihlavy, kde shlédli významné památ-

ky, seznámili se s historií města a také navštívili

místní zoo, kde většinu nejvíce zaujala „africká ves-

nice“. Domů se tedy vraceli s krásnými zážitky

a energií do zbývajících školních dnů. Ty však netrá-

vili jen v lavicích, ale i na řadě výletů a různých spor-

tovních akcích. Jeden z výletů absolvovali do Prahy.

Mnozí ze žáků se tak poprvé seznámili s naším

hlavním městem, na dalším mohli porovnat zoolo-

gické zahrady, protože zavítali do naší brněnské,

vyšli si také na přírodovědnou vycházku do lesů

v okolí Brna, na dětské sportovní hřiště a zúčastni-

li se turnaje ve vybíjené. K příjemným kulturním

zážitkům patřila návštěva představení v divadle

Radost. Červnové dny tak byly určitě na zážitky

bohaté a přinesly všem dětem kromě poznání

i mnoho dalšího. Ani žáci druhého stupně však

neseděli jenom v lavicích a neměli před sebou jen

závěrečné písemky a zkoušení. Absolvovali také

různé sportovní turnaje, kratší výlety do brněnské

zoo, někteří cestovali do Prahy a kromě toho při-

pravovali vystoupení na tradiční „Zahradní slav-

nost“. Zde se na závěr školního roku tradičně sešli

žáci se svými rodiči i učiteli, mohli si společně popo-

vídat, příjemně se občerstvit a už se tak trochu cítit

o pár dnů dál, na prázdninách. Nezbývá tedy nic

jiného, než si přát, ať si je všichni příjemně užijí a ve

zdraví a s načerpanou novou energií se sejdou

v září na začátku nového školního roku.

Ing. Vlastimil Černý,

ředitel školy

Ceny: v každé kategorii budou uděleny ceny
a diplomy za první tři místa (chlapci, děvčata
zvlášť – závod jedou společně). Dále absolutní
vítěz v kategorii děvčat a chlapců. 

S sebou: jízdní kolo do terénu, přilba, sportovní
vybavení, bez cyklistické přilby nebude povolen
start.

Ředitel závodu:
Mgr. Herosch Vítězslav, SCM TJ Favorit Brno

Garant závodu:
Jozef Regec, SCM TJ Favorit Brno

Hlavní rozhodčí:
Josef Vaishar, SCM TJ Favorit Brno

V únoru 2010 zahájili učitelé i žáci ZŠ Tuháč-
kova 25 práce na grantu Víz znát, víc vědět,
víc umět. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem v rámci ope-
račního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost.
Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení
kvality vzdělávání na naší škole, rozšíření
školního vzdělávacího programu o nový
předmět Mediální výchova, začlenění absol-
ventských prací žáků 9. ročníku do tohoto
školního programu, rozšíření nabídky zájmo-
vých kroužků pro děti a zřízení virtuální
knihovny pro učitele s novými interaktivními
cvičeními, která budou využívána na inter-
aktivních tabulích ve výuce všech předmětů.
Z celkové částky 3 330 tisíc korun jsme
v prvních měsících využili 450 tisíc a vybavili
nově vzniklou učebnu pro mediální výchovu
i-tabulí včetně vizualizeru a hlasovacího zaří-
zení, žáci 9. ročníků pracují pod vedením
konzultantů – pedagogů na svých absol-
ventských pracích, které se tak stávají nedíl-
nou součástí ukončení školní docházky na
naší škole.
Zpracování a následná ústní obhajoba těch-
to prací dávají pedagogům i žákům samot-
ným možnost hodnotit a srovnávat úroveň
rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí.
Nedílnou součástí obhajoby je kultura proje-

vu a vystupování, úspěšné zvládnutí práce
s počítačem a další moderní komunikační
technikou, část absolventské práce je vždy
zpracována v cizím jazyce, v cizím jazyce
může být vedena i část obhajoby.
Žáci si volí téma podle svého vlastního uvá-
žení, podle svých možností, schopností
a zájmů, mohou si vybrat učitele, pod jehož
vedením budou práci tvořit, sami si organi-
zují časový harmonogram tvorby práce.
Při ústní obhajobě práce prezentují přede-
vším sami sebe, své kompetence, nikoli kon-
krétní vědomosti, učitel se seznamuje se
žákem jako jedincem a osobností a naopak.
Všichni učitelé se aktivně zapojili do tvorby
interaktivních cvičení a postupně je ukládají
do virtuální knihovny.
V novém školním roce vzniknou další zájmo-
vé kroužky, které budou podporovat zájem
dětí o učení a vzdělávání.
Pevně věříme, že všechny aktivity s tímto
projektem spojené pozitivně ovlivní zájem
o celoživotní vzdělávání a kompetence zís-
kané na naší škole umožní našim žákům
lepší orientaci na trhu práce a v životě
samotném.

Mgr. Jana Hanáková
ředitelka školy

Peníze EU pomáhají i na ZŠ Tuháčkova

Rodiče a děti sledují ukázku z představení My Fair Lady
ze Zelňáku v podání žáků 2. stupně

Nezbytnou součástí „Zahradní slavnosti“ je samozřejmě i opékání
a příjemné posezení

A je před námi poslední výlet a potom už jen vysvědčení a…. prázdniny
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Ak ní ceny  s  5-ti letou zárukou úsporn ch kondenza ních kotl  a slevou 

6 000,- K  (bez DPH) ve spolupráci s RWE

                         

                         Ceny ji  od 19 990,- K  bez DPH  

• Plynov  kondenza ní kotel Vitodens 100-W 
v . prostorového termostatu Vitotrol a sníma e teploty  
cena 35 000,- K  ( bez DPH)

•  Plynov  kondenza ní kotel Vitodens 100-W 
se zásobníkem 120L
v . prostorového termostatu Vitotrol a sníma e teploty  
pro ekvitermní provoz   cena  45 000,- K   ( bez DPH) 

• Plynov  kotel Vitopend 100-W s 2-letou  zárukou, nást nn   kotel 
s modulovan m  atmosférick m  ho ákem       cena  od 19 990,- K  ( bez DPH)

                Akce platí do 31.12.2010

            Ostatní v robky s 5-ti letou zárukou na www.vitmakovsky.cz

Na kondenza ní kotle Viessmann, které dodáme a 
namontujeme  poskytujeme záru ní i pozáru ní servis,email: 
servis@vitmakovsky.cz , servisní linka 
tel. 777 725 225, 515 537 131
              
  

     Kde nás najdete:Brn nská 292, Mod ice 664 42, tel. 515 537 131,  mob.608 470 370
            Více informací na : www.vitmakovsky.cz ,email: vitmakovsky@vitmakovsky.cz 

PONOŽKY
OD ČESKÉHO VÝROBCE

sportovní, zdravotní, klasické
pro firmy i jednotlivce

Texpon s.r.o. - sklad
Dornych 55
Brno-Komárov

Tel.: 545 221 635
Po, St: 9-17 hod.
Út, Čt, Pá: 8-16 hod.

PRVNÍ ČESKÝ NÁRODNÍ CIRKUS JO-JOO PŘIVÁŽÍ NOVOU SHOW
Po tříměsíčním hostování v Ocean Parku,
v Hong Kongu, (na přelomu roků 2009/2010)
začal opět principál Jaromír Joo se svým
téměř padesátičlenným týmem pracovníků
a pětačtyřiceti zvířaty brázdit města Čech
a Moravy. Do Brna se vrací po dvou letech,
aby ukázal divákům nový program s témati-
kou nazvanou Sedm Statečných. Jedná se
o ojedinělou smíšenou drezůru pum americ-
kých, poníků, psů, koz provázanou lasovou
show. Rovněž bude k vidění vzdušná akroba-
cie na šálách spolu s cvičenými papoušky Ara.

Doslova unikátní na území ČR je pak předsta-
vení mongolské akrobatky Haluny v disciplíně
nazvané plastická akrobacie nebo také hadí
žena.Tradičně nechybí visutá hrazda, výcvik
leoparda na vodítku a výcvik tygrů pouze
bambusovými hůlkami. Právě poslední dvě
zmíněná vystoupení budou k vidění i v pod-
zimním vysílání pořadu Česko-Slovensko má
talent na TV Prima. Důležité je, že v Brně
bude cirkus prvně stát na zcela novém místě
(hostování v lokalitě na Veveří již nebylo povo-
leno). Novým „domovem“ se tak v Brně pro

cirkus Joo stane nároží ulic Hněvkovského –
Sokolova (vedle AVG Arény) v Městské části
Brno-Jih. Pro čtenáře je připraven dárek ve
formě poukazu v hodnotě 160,-Kč na dět-
skou vstupenku v případě dospělého platícího
doprovodu. Představení začínají v Brně ve
všední dny v 17:30, o víkendu od 10 a 15
hodin, trvá 130 minut a je rozděleno 15-ti
minutovou přestávkou. I letos platí nabídka
pro dětské domovy a stacionáře na vstup do
cirkusu zdarma, je třeba se jen objednat na
telefonu 720 544 654. 
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Přijeďte přezout do sítě pneuservisů 

FIRST STOP!
First Stop je celoevropská síť pneuservisů nabízejících

rychloservis a pneumatiky všech předních značek.

PNEUMATIKY V SÍTI FIRST STOP

Akce probíhá pouze u vybraných prodejců od 15. 10. do 30. 11. 2010 nebo do
vyčerpání dárků. Seznam prodejců najdete na www.1stop.cz nebo www.firststop.cz

Kupte sadu zimních pneumatik
Bridgestone a dostanete jako
dárek zimní balíček pro řidiče!

5 10 do 30 11 2010 nebo do

!

PNEU-AUTO-SERVIS SQS

Sokolova 2k (naproti Baumaxu)

Brno-Komárov, tel.: 515 908 885

www.sqs.cz

Bridgestone Blizzak LM30
Prémiová značka nejvyšší kvality.
Optimální  vlastnosti za všech zimních podmínek.

Bridgestone Blizzak LM35
Prémiová značka nejvyšší kvality.
Vynikající chování na sněhu a mokru.

Firestone Winterhawk 2 EVO – novinka
Značka střední třídy. Nejnovější směs a dezén 
pro vynikající zimní výkony.

Firestone Winterhawk 2V EVO – novinka
Značka střední třídy. Nová zimní pneumatika
pro maximální výkony ve vysokých rychlostech.

First Stop Winter 2
Ekonomická exklusivní značka sítě First Stop.
Vynikající poměr ceny a kvality s dobrými zimními výkony.

Základní umûlecká
‰kola Slunná
jiÏ 50 let poskytuje talentovan˘m
dûtem kvalitní hudební, taneãní
a v˘tvarné vzdûlání.

ZU· SLUNNÁ
Slunná 11, 617 00 Brno | Tel.: 545 233 938
zus.slunna@bm.orgman.cz | www.zus-slunna.cz

ELEKTRICKÉ SKÚTRY
levn˘ a ekologick˘ provoz
Prodej, servis, zku‰ební jízdy - Obecká 2, Stará Lí‰eÀ
tel.: 608 467 251, www.akumoto-brno.cz

CVIČENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7 

a Bezručově 3
www.joga.cz/brno

tel. 608 508 108
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Jižní
KURÝR

Kompletní péèe o psy všech plemen

       Kšírova 70, Brno
   www.salonpsu.wz.cz
608 857 160

SLEVY PRO
 STÁLé
  ZÁKAZNÍKY

PRO PSY A KOÈKY
NOVÝ SALON 

              - Profesionální
              práce
         - 10 let praxe
    - vlídný pøístup
- kvalitní støihy

i køížence.

� Povinné ručení � Pojištění domácností,
domu a majetku � Stavební spoření � Penzij-
ní připojištění � Životní pojištění � Hypotéku
a úvěr na bydlení � Refinance Hypotéky a jiné.

To vše u Vás doma nebo u nás v kanceláři!

Česká pojišťovna, Kooperativa, ČSOB, Hypo, KB,
Aegon, Raiffaeisen, Wüstenrot, ING, Česká spořitelna.

telefon: +420 731 183 203
e-mail: obchodnizastupce1@seznam.cz

Obchodní zástupce
Vám přepočítá,
sníží, navýší, sjedná,
nejvýhodněji,
nejlevněji:

Nač
platit
více?!

 
 

Jižní náměstí 20a
619 00  Brno-Dolní Heršpice
tel.: +420 603 207 626
e-mail: info@donne-cz.cz
www.donne-cz.cz

robertdonné

vizitky, dopisní papíry, obálky, pozvánky,
letáky, plakáty, katalogy, brožury, knihy...

REKLAMA  GRAFIKA  TISK


